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Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka skillnaden i osäkra anställningar mellan unga kvinnor 

och män i 14 Europeiska länder dels på landspecifik nivå samt indelat i välfärdsregimer. 

Underlaget för studien kommer ifrån European Social Survey från åren 2010 och 2012. 

För analysen har logistisk regressionsanalys tillämpats i statistikprogrammet SPSS. 

Genom ett uppslag i tidigare forskning och teori om faktorer på både individ- och 

institutionsnivå formulerades två hypoteser: Att kvinnor i större utsträckning än män 

innehar osäkra anställningar samt att den största skillnaden skulle gå att urskönja i den 

konservativa välfärdsregimen. I ett inledande skede vid kontroll för enbart kön 

tenderade kvinnor i den socialdemokratiska välfärdsregimen att ha en större sannolikhet 

till en osäker anställning. Detta resultat speglas inte i de två övriga regimgrupperna. Vid 

kontroller för sociodemografiska variabler, främst sektor, upphör denna tendens och en 

könsskillnad går inte att påvisa. När kontroller för familjebildning förs in ändras 

resultatet. Kvinnor i tre länder, varav två i den konservativa välfärdsregimen, har en 

större sannolikhet till en osäker anställning. Välfärdsregimer tycks inte vara den mest 

fruktbara metoden för analys i kluster men ger möjlighet till en djupare förståelse för 

viktiga institutionella faktorer på landspecifik nivå. Generellt har unga kvinnor inte 

osäkrare anställningar än män i studien men kontroller för fler relevanta variabler är 

något som skulle kunna fördjupa analysen. 

 

Nyckelord 

Könsskillnader, osäkra anställningar, välfärdsregimer, European Social Survey, 

statistisk diskriminering. 
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Inledning 

Ojämlikheten mellan män och kvinnor är något som återkommer i nästan alla aspekter av 

samhället men får kanske sitt tydligaste utfall på arbetsmarknaden. Kvinnor får i genomsnitt 

lägre lön, har sämre arbetsförhållande och står idag ofta med en dubbel roll kring både 

lönearbetare och den som utför majoriteten av det oavlönade arbetet i hemmet (European 

Comission, 2014, s. 7; Boye & Evertsson, 2014).  Denna situation har inte förbättras av att 

den västerländska ekonomin har genomgått en kris under slutet av föregående decennium där 

södra Europa utmärker sig med stora statsskulder och hög arbetslöshet [tabell 1]. Den höga 

arbetslöshet går igen i flera av länderna i Europa och är något som framförallt har drabbat 

unga, där ungdomsarbetslösheten i flera regioner legat långt över de 25 procent som ger 

regionen rätt till stödåtgärder från EU (European Comission, 2013a). Samtidigt genomgår 

arbetsmarknaden en förändring i grunden där en allt mer global marknad får företagen att 

snabbare vilja reagera på förändringar i konjunkturen och bli mer flexibla (Grönlund, 2004, s. 

17-25). Denna flexibilitet är något som ofta får konsekvenser för arbetstagarna med resultaten 

i fler atypiska anställningar och med det en växande grupp som ingår i det som ibland kallas 

prekariatet. En grupp som karakteriseras av en osäkerhet på arbetsmarknaden och ofta har 

tidsbegränsade anställningar eller ibland helt saknar anställningsavtal (European Comission, 

2004, s. 6-19 ). Denna grupp, med olika typer av tidsbegränsade anställningar, utgör idag över 

två femtedelar av de unga som arbetar inom Europa (Eurofound, 2013b s. 29).  

 

Detta gör det intressant att studera unga individers anställningsavtal i Europa och undersöka 

om det finns en skillnad mellan kvinnor och män gällande deras anställningsform. Med detta 

ämnas om arbetstagaren har en tillsvidareanställning eller vad som brukar beskrivas som en 

atypisk anställningsform, vilket ofta är någon form av tidsbegränsad anställning eller en 

avsaknad av kontrakt. Med den atypiska anställningen följer också en osäkerhet för 

arbetstagaren och anställningen kan därför beskrivas som osäker. Globaliseringen och 

företagens strävan efter att vara flexibla (Grönlund, 2004, s. 17-25), i kombination med 

arbetslagstiftning, socialförsäkringar och ekonomiska förändringar är aspekter som kan vara 

av vikt när detta område studeras (Polavieja, 2006). Det blir därför intressant att med hjälp av 

data på mikronivå se skillnader i osäkra anställningar mellan länder och könen. Till hjälp för 
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att nå en större förståelse kan länder analyseras utifrån kluster, där kategorisering genom 

välfärdsregimer enligt Esping-Andersens (1990) definition används. 

Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att fokusera på länderna i västra Europa - primärt länder från EU15
1
, 

med undantag av Luxemburg, Italien och Österrike då data saknas, samt inkludering av Norge 

och Schweiz. Detta då dessa länder har en liknande strukturering av ekonomin och 

välfärdssystemen (Esping-Andersen, 1990, s. 55-78), detta gör att länderna lättare kan 

jämföras. Tidigare forskning och teori kring hur arbetsmarknaden och 

socialförsäkringssystem är väl belagd i samtliga länder i urvalet. Vi har valt att fokusera på 

unga människor i etableringsfasen på arbetsmarknaden, därav har vi inkluderat de individer 

som är mellan 16-35 år gamla och har någon form av anställning. Vi har exkluderat de 

individer som är egenföretagare då denna grupp är bred och svår att kategorisera vilket gör det 

svårt att inkludera i vår dikotoma utfallsvariabel. Vi har vidare valt att studera åren efter 

finanskrisen och använda datamaterialet från ESS åren 2010, omgång 5, och 2012, omgång 6. 

Detta för att skillnaden mellan före och efter krisåren riskerar att överskugga andra faktorer 

som är av vikt för förståelsen kring osäkra anställningar, detta för att ekonomin och 

arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Även dimensioner kring graden av osäkerhet i 

anställning bortses ifrån och kategoriseras utifrån att tidsbegränsade och avtalslösa 

anställningar ställs mot den typiska tillsvidareanställningen. 

Syfte  

Vi ämnar att i vår uppsats belysa den eventuella könsskillnad som finns i ungas osäkerhet 

gällande anställningsavtal. En aspekt som vi vill analysera är skillnader mellan länder i 

Europa sett utifrån hur välfärdssystem och arbetsmarknader är strukturerade. Vi kommer 

vidare att undersöka om relevanta sociodemografiska variabler påverkar huvudsambandet 

mellan kön och sannolikheten till att inneha en osäker anställning. 

                                                 

1
 EU15 innefattar Storbritannien, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, 

Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige. 
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Frågeställning 

Utifrån uppsatsens syfte formuleras två frågeställningar: 

● Har unga kvinnor osäkrare anställningar än unga män i Europa? 

● Kan analyser utifrån välfärdsregimer förklara den eventuella könsskillnaden genom 

strukturering av arbetsmarknaden och välfärdssystem? 

Teori och tidigare forskning 

Könsskillnader i osäkra anställningar 

Forskningen kring osäkra anställningar är relativt ny men ett ämne som fått mycket 

uppmärksamhet på senare år. Den atypiska anställningen karakteriseras av tillfälliga 

anställningar, osäkerhet kring arbetstid, projektanställningar, avsaknad av kontrakt med mera 

vilket kan benämnas som en form av osäker anställning (European Comission, 2004, s. 6-19; 

Eurofound, 2013b, s. 7). Dessa atypiska anställningar ska ställas mot en tillsvidareanställning 

vilket är normen på dagens arbetsmarknad och garanterar fler fördelar för arbetstagaren i form 

av starkare arbetsrättsligt skydd och mer omfattande tillgång exempelvis 

arbetslöshetsförsäkring i många länder (Esping-Andersen, 2000,  78-86; Buchholz, 2011, s. 3-

20). 

  

Flera studier har visat på att unga personer är en grupp som har mer atypiska anställningar än 

den övriga populationen. Närmare hälften, 42,1 procent, av de mellan 15-25 år på 

arbetsmarknaden i dagens Europa har tidigare uppmäts inneha en atypisk anställning 

(Eurofound, 2013b, s. 29). Denna grupp blir speciellt utsatt under turbulenta perioder då deras 

etablering och skydd på arbetsmarknaden i genomsnitt är svagare (Brzinsky-Fay, 2007). 

Övergången från skola till arbete är en viktig faktor för ungas deltagande på arbetsmarknaden 

och dess arbetssituation på lång sikt över livsbanan. Utfall i skolsystemet för individen kan 

ses som indikator för produktivitet och ligga till grund för bedömning av individens möjlighet 

till anställning och med det vidare anställningsform (Brzinsky-Fay, 2007; Breen, 2005). Detta 
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är något som kan observeras genom att personer med lägre utbildningsnivå i högre grad har en 

osäker anställning (Clement et al. 2010, s. 56-59).  

 

Med hjälp av humankapitalteorin, där en individs produktivitet är den avgörande faktorn för 

dennes attraktivitet på arbetsmarknad och därmed påverkar både lön och anställningsform 

(Becker, 1985; Young, 2010), så går utbildningens effekt att ses från ett annat perspektiv än 

som ren indikator. Mängden humankapital har en stark koppling till utbildning där en individ 

som fortbildar sig också kommer öka sin ackumulerade mängd humankapital (Becker, 1962). 

Kvinnor utbildar sig i genomsnitt längre än män i dagens Europa något som bör vara 

gynnsamt för deras ställning på arbetsmarknaden (Eurostat, 2011, s. 4). Humankapitalet kan 

även vara företags- eller branschspecifikt vilket innebär att det specifika kunnande individen 

har bara kan realiseras i produktivitetsökning vid vissa företag eller branscher. Denna typ av 

företagsspecifika humankapital kan också byggas upp genom arbetslivserfarenhet, något som 

unga människor kan komma att sakna i jämförelse med äldre personer som varit verksamma 

på arbetsmarknaden under en längre period (Parsons, 1972; Becker, 1962). 

 

Kvinnor på arbetsmarknaden är diskriminerade i flera domäner, framförallt sett till det 

könslönegap som finns i Europa. De är överrepresenterade i den offentliga sektorn, en sektor 

som är stor i de nordiska länderna, i samtliga EU15-länder
2
 medan män i större utsträckning 

jobbar i den privata sektorn (Eurofound, 2013a, s. 54; Alestalo et al., 2009, s. 29). Denna 

segregering kan vara en av förklaringarna till könslönegapet då de kvinnodominerade 

sektorerna tenderar att ha ett lägre löneläge (Petrongolo, 2004; European Comission, 2014, s. 

5). Könssegregeringen på sektor skulle kunna förstås genom de normer kring genus och kön 

som finns i dagens samhälle. Dessa normer tillskriver vissa egenskaper som maskulina medan 

andra blir feminina. Individer reproducerar dessa normer i det sociala samspelet med andra 

individer samtidigt som den institutionella och kulturella omgivningen påverkar. Detta leder 

till att det finns skillnader mellan olika länder beroende på hur institutioner och kultur är 

utformade och därmed vilka normer som är de dominerande. På detta sätt kan segregationen 

på arbetsmarknaden förstås och tolkas. Detta genom att vissa yrken normativt ses som bättre 

passande för kvinnor. Normerna reproduceras och är självförstärkande genom att fler kvinnor 

ingår i dessa yrken och sektorer, primärt den offentliga (West & Zimmerman, 1987; 

                                                 

2
 EU15 innefattar Storbritannien, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, 

Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige. 
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Petrongolo, 2004; Eurofound, 2013a s. 54). Även ansvar för hushållssysslor och 

barnuppfostran är exempel på normer som tillskrivs kvinnor i högre grad (Berk, 1985, s. 7-15 

; Boye & Evertsson, 2014 s. 160-166). Det kan leda till att kvinnor arbetskraftsdeltagande är 

mindre och med det lönen och karriärmöjligheterna sämre (Becker, 1985; Young, 2010). 

Kvinnor kan dock ingå i den manliga domänen genom en anpassning till den maskulina 

normen och med det inte ingå i familjebildning (Härkönen, 2007, s. 145).  

  

Det är tidigare belagt att det finns en könsskillnad där unga kvinnor i högre grad än unga män 

har en osäker anställning (Polavieja, 2006; Eurofound, 2013b, s. 19). Det har visats att unga 

män i större utsträckning har en tillsvidare anställning samt arbetar mer regelbundna tider. 

(Eurofound, 2013b, s. 19). Dessa typer av osäkra anställningar har ökat de senaste 

decennierna till största del på grund av institutionella och ekonomiska faktorer (Polavieja, 

2006). På övergripande nivå så kan arbetsmarknadens reglering i form av anställningsskydd 

för tillsvidareanställda vara en möjlig faktor för huruvida unga kan etablera sig på 

arbetsmarknaden, där länder med mer liberalt arbetsrättsligt skydd som exempelvis Schweiz 

kan ses ha en lägre ungdomsarbetslöshet [tabell 1] (Bertola, 1990). Dessa resultat är inte 

enhetliga med exempelvis Norges relativt omfattande skydd för arbetstagaren då även de visar 

på en låg ungdomsarbetslöshet [tabell 1]. Båda dessa länder står dock utanför EU och därmed 

kan den eurokris flera länder inom unionen drabbats av vara en mer balanserad 

förklaringsfaktor. Esping-Andersen (2000, s. 66-93) menar att regleringen inte har någon 

omfattande effekt på mängden arbetslöshet. Den effekt som kan noteras är att okvalificerade 

och ungas löneläge kan förskjutas till högre nivåer vilket enligt gängse ekonomisk teori skulle 

kunna öka arbetslösheten, detta är dock svårt att påvisa praktiskt.  

  

Dessa institutionella faktorer samverkar med strävan för individer och organisationer att 

nytto- och vinstmaximera (Polavieja, 2006; Buchholz, 2011). Genom att en organisation 

förbinder sig till mer åtagande för en arbetstagare vid tillsvidareanställning, i form av bland 

annat arbetsskydd, så finns det incitament för vinstmaximerande organisationer att inte 

tillsvidareanställa individer som det föreligger troligt att föda barn och med det utnyttja rätten 

till föräldraförsäkring. Dessa typer av estimeringar om en potentiell arbetstagare kommer vara 

produktiv och närvarande under en bestående period (Becker, 1985) kan vara en förklaring till 

varför kvinnor i högre grad diskrimineras på arbetsmarknaden sett till lön och 

anställningsförhållanden (European Comission, 2004, s. 61). Detta då kvinnor är den absoluta 

majoriteten av dem som brukar socialförsäkringar i form av föräldraledighet och vård av barn 
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(European Comission, 2014, s. 7). Därmed blir de en större kostnad för organisationen i 

jämförelse att anställa en man med samma produktivitetsnivå. Med detta innebär det att det 

kan förekomma statistisk diskriminering där unga kvinnor, oavsett individuella variationer 

kring exempelvis kommande barnafödande eller familjeansvar, kommer väljas bort av 

arbetsgivare då de i genomsnitt inte kommer vara lika lönsamma som en motsvarande person 

som är man (Bielby & Baron 1986; Boye, Halldén & Magnusson, 2014). Denna process 

skulle kunna fungera på ett liknande sätt för att förklara en eventuell skillnad mellan könen 

för möjligheten till tillsvidareanställning där en tillfällig, eller osäker, anställning ger 

arbetsgivaren möjlighet att inte förnya anställning eller dylikt om kvinnan bildar familj. 

Institutionella faktorer och välfärdsregimer 

Arbetsmarknaden i Europa är generellt hårdare reglerat i jämförelse med andra delar av 

OECD och genomsyras av ett högre skydd för arbetstagaren. Beroende på vilken grad av 

skydd arbetstagarna har blir påverkan på deras situation olika. Ett lägre skydd kan vara 

gynnsamt för arbetsgivaren då det underlättar för en flexibel anpassning av arbetsstyrkan vid 

exempelvis en konjunkturförändring. Detta för att arbetsgivarna inte i samma utsträckning har 

strikta regleringar att förhålla sig till kring användandet av tillfälliga anställningar och 

friställningar. Samtidigt kan ett högre arbetsskydd leda till att arbetsgivare är mer försiktiga i 

sitt anställningsförfarande med att tillsvidareanställa. Detta kan då drabba de som ännu inte är 

etablerade på arbetsmarknaden vilket är yngre människor (Buchholz, 2011, s. 3-20).  

 

För att göra det överskådligt har OECD gjort ett index över vilket skydd arbetstagare har på 

arbetsmarknaden. Indexet anger hur strikt regleringen är kring friställning samt användandet 

av tillfälliga anställningar. Detta index redovisas på en skala från 0-6 där en högre siffra anger 

en striktare reglering samt ett högre skydd för arbetstagaren (OECD iLibrary (2013); tabell 1). 

Som tabell 1 visar finns det stora skillnader inom Europas gränser där de nordiska länderna 

karakteriseras av ett högre skydd för arbetstagarna i jämförelse med Storbrittanien, Irland och 

Schweiz som inte har lika strikta regleringar på arbetsmarknaden. Södra Europa karakteriseras 

även de av en strikt reglerad arbetsmarknad [tabell 1] även om vissa reformer för att göra 

arbetsmarknaden mer flexibel har gjorts. I Spanien och Italien har försök till att göra 

arbetsmarknaden mer flexibel och effektiv gjorts genom att sänka skyddet för individer som 

är nya på arbetsmarknaden (Buchholz, 2011, s. 3-20) vilket företrädesvis är unga.  
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I Spanien innebar detta att man på 1980-talet införde en strategi för att komma tillrätta med 

den höga arbetslösheten, nämligen införandet av tillfälliga anställningar. Detta påverkade då i 

störst grad de individer som var nya på arbetsmarknaden och problemet löstes inte. Effekten 

blev istället att användandet av tillfälliga anställningar ökade nämnvärt (Polavieja, 2003). 

Dessa tendenser går igen generellt i Europa där framförallt unga människor i åldrarna 15-29 

drabbas i störst utsträckning av osäkra anställningar. Individer i dessa åldrar har svårare att få 

jobb och om de får jobb så är det oftast i form av en atypisk anställning. Det har även visats 

att skillnader föreligger gällande exempelvis kön och etnicitet (Eurofound, 2013b, s. 41-43).  

 

Med begreppet socialförsäkringar innefattas många av det stöd och hjälp landet ger dess 

medborgare i form av bidrag eller lättnader för individens levnad. Exempel på detta är 

föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, sjukersättning, försörjningsstöd med mera 

(Esping-Andersen, 1990, s. 35-54). Föräldraledigheten och med det föräldraförsäkringen blir 

viktiga faktorer för att ge en bild av kvinnors familjeåtagande vid barnafödande. Detta då den 

som i högsta grad utnyttjar eventuella föräldraförsäkringen är kvinnor och därmed får längre 

perioder av frånvaro från arbetslivet (European Comission, 2014, s. 7), vilket får effekt på 

exempelvis arbetslivserfarenhet, ackumulering av humankapital och risk för statistik 

diskriminering. I länder utan omfattande föräldraförsäkring så har kvinnor ändå ett större 

ansvar för barn vid familjebildande men lämnar då den reguljära arbetsmarknaden för att ingå 

i obetalt arbete i hemmet i högre grad (Eurostat, 2006; European Comission, 2014, s. 7). I 

länder med kortare betald föräldraförsäkring, cirka tre månader, finns det inga direkta effekter 

på lönen medan längre perioder av betald föräldraförsäkring, runt 9 månader, även ger en 

negativ effekt på lönen för kvinnor. Sammantaget oberoende mängden månader ökar en 

betald föräldraförsäkring kvinnors deltagande i lönearbete (Ruhm, 1998).  

 

Det finns stora variationer mellan länderna där variationen i föräldraledigheten varierar från 

24 till 156 veckor inom västra Europa. Vissa länder har även föräldraförsäkring vilket innebär 

inkomstersättning under hemmavarande period med barn[tabell 1]. Även investeringar i 

barnomsorg är något som kan frigöra kvinnor delvis från barnuppfostran och med det 

hemmavarande arbetet. Detta är något som förenkla kvinnors möjlighet att ingå i den 

reguljära arbetskraften fullt ut. Här utmärker sig de nordiska länderna, som i många fall satsar 

närmare dubbelt mer än de övriga länderna i urvalet, på investeringar kring barnomsorg i 

åldern innan barnen ingår i reguljära skolsystem [tabell 1].  
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Det är dock viktigt att hålla i åtanke att skolplikten varier mellan länderna där exempelvis 

England har en skolplikt från fem års ålder medan flera av de nordiska länderna har från sju 

års ålder (European Comission, 2013 b, s. 2).  

Tabell 1. Arbetslöshet, välfärd och anställningsskydd för länder 

Länder 
Arbetslöshet 

ålder 16-24 

Arbetslöshet 

kvinnor ålder 

16-24 

Arbetslöshet 

män ålder 

16-24 

Veckor tillåten 

föräldraledighet 

Anställningsskydd 

skala 0-6 

Barnomsorgs 

andel av NNP 

Schweiz 7,7% 7,8% 7,6% - 1,60 0,25 

UK 21,1% 18,4% 23,5% 26 1,20 0,64 

Tyskland 8,6% 7,8% 9,3% 156* 2,87 0,44 

Belgien 18,7% 18,7% 18,7% 24 1,81 0,93 

Spanien 46,4% 44,4% 48,2% 156 2,21 0,53 

Frankrike 22,0% 23,1% 21,1% 156 2,38 1,13 

Grekland 44,4% 51,5% 38,5% 28 2,17 - 

Irland 29,1% 22,7% 35,0% 28 1,40 0,35 

Portugal 30,1% 31,7% 28,7% 28* 3,56 0,49 

Danmark 14,2% 12,7% 15,7% 40* 2,20 1,37 

Nederländerna 7,6% 7,8% 7,5% 26 2,82 0,55 

Norge 8,7% 7,7% 9,6% 83* 2,33 0,88 

Sverige 22,9% 22,0% 23,8% 68* 2,61 1,12 

Finland 20,1% 18,4% 21,8% 156* 2,17 1,10 

Källor: Arbetslöshetssiffrorna UNECE Statistical Division Database (2011), Veckor tillåten föräldraförsäkring 

OECD family database (2014), Anställningsskydds-index från OECDstats (2012), Kostnad av barnomsorg 

OECD family database (2009). Not: föräldraledighet: *= varav viss del ersättningsberättigad.  

NNP = nettonationalprodukt. Välfärdsgrupper avgränsade genom streckad linje.  

 

Regleringen av arbetsmarknad, socialförsäkringar samt familjepolicys bygger tillsammans 

mycket av grunden till hur ett land välfärdssystem är utformat. Vissa länder har kategoriserats 

utifrån dessa symbiotiska system och har av teoretiker likt Esping-Andersen (1990, 1999) 

placerats i välfärdsregimer. Dessa välfärdsregimer har en liknande syn på medborgaren, 

strukturering av arbetsmarknaden och de insatser staten ska erfordra och inverka med, vilket 

får utfall för hur exempelvis familjeroller och socialförsäkringars omfattning. Esping- 

Andersens välfärdsregimer är uppdelade i tre olika grupper vilka är den liberala, den 

konservativa och den socialdemokratiska välfärdsregimen (Esping-Andersen 1990, 1999).  

 

Den liberala välfärdregimen fungerar i en marknadsliberalt inriktat samhällsstruktur där 

sociala skyddsnät och interventioner är riktade till de mest utsatta grupperna i samhället. Med 

denna typ av samhällsstruktur där arbetsmarknadslagstiftning är restriktivt tilltagen återfinns 

en större låglönesektor och en större möjlighet att friställa arbetstagare. Detta skulle kunna 
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minska graden av statistisk diskriminering och kan ses som faktorer som gynnar kvinnors 

andel i arbetskraften. Den konservativa välfärdsregimen där familjeidealet är starkare tenderar 

också kvinnors arbete bestå av en stor del obetalt hushållsarbete, något som även understöds 

av en tydligare arbetsdelning mellan könen. Arbetslösersättning och andra socialförsäkringar 

kan vara relativt omfattande men har ett tydlig fokus mot att stödja familj snarare än individen 

(Esping-Andersen, 1990, 1999, 2002, s. 1-26). Dessa system ger en effekt av att kvinnor i 

högre grad lämnar arbetsmarknaden i stigande ålder medan det manliga 

arbetskraftsdeltagandet är relativt oförändrat fram tills pensionsåldern (Anxo et al. 2007, s. 

238-246). När kvinnor i högre grad lämnar arbetsmarknaden föreligger det troligt att de även 

kan få en svagare ställning under sin aktiva tid på arbetsmarknaden. Detta skulle kunna leda 

till att risken för en kvinna att ha en osäker anställning är än mer stor inom den konservativa 

välfärdsregimen (Esping-Andersen, 1990, s. 162-190). Den socialdemokratiska 

välfärdsregimen karaktäriseras av en högre grad generella välfärdslösningar styrda genom 

offentlig regi. Med detta följer ett mer omfattande system av socialförsäkringar och en mer 

rigid arbetslagstiftning. Familjecentreringen är inte lika framträdande i jämförelse med den 

konservativa regimen (Esping-Andersen, 1990, 1999). Dock finns det socialförsäkringar som 

är familjecentread, exempelvis föräldraledigheten som endast är delvis reserverad till vardera 

av vårdnadshavaren (Council Of Europe, 2005, s. 21-28).  

 

Kategoriseringen av länderna i regimerna sker genom att länderna får poäng, utifrån bland 

annat socialförsäkringar-, arbetsmarknadsutformning och synen på medborgaren, i alla de tre 

välfärdsregimerna där de blir placerade i den regim där de får högst poäng. Ett land kan 

således få poäng i fler än en regimgrupp vilket kan leda till en viss skevhet. I urvalet har 

exempelvis både Nederländerna och Irland fått poäng i den grupp de är kategoriserade i men 

även höga poäng i dels den konservativa och den liberala (Esping-Andersen, 1990, s. 55-77). 

Det kan således bli onyanserat då dimensionerna av enskilda länder förvinner i den absoluta 

kategoriseringen som regimerna innebär. I studien är länderna genomgående placerade i den 

grupp där de har erhållit den högsta indexerade poängen.  

 

Det finns kritiker som hävdar att Esping-Andersen inte tar hänsyn till familjens roll och 

kvinnornas situation på ett tillfredställande sätt i sin teori (Lewis, 1997 s. 160-165). Andra 

kritiker menar att det inte fungerar att passa in länderna i södra Europa till den konservativa 

regimen utan har föreslaget införandet av en medelhavsregim. De hävdar även att det inte 

fungerar att dra generella slutsatser om hur arbetsmarknaden är reglerad och hur 
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socialförsäkringar är utformade i en hel välfärdsregimgrupp. Generellt vid kategorisering i 

välfärdsregimer riskerar landspecifika variationer att bortses ifrån. (Eikemo et al., 2008 s. 

566-568).  

Hypotes 

Hypotes 1. Med given teori, gällande statistisk diskriminering och humankapital, är det troligt 

att unga kvinnor i Europa har en högre grad av osäkra anställningar än unga män.  

  

Hypotes 2. Vidare är det troligt att det finns en könsskillnad mellan välfärdsregimerna, detta 

genom en skild strukturering av arbetsmarknad och socialförsäkringar. De största 

könsskillnaderna torde observeras i den konservativa regimen, sett till den familjecentrerade 

välfärds- och arbetsmarknadsutformningen.  

Metod och data 

Data 

Datamaterial 

För att studera osäkra anställningar har vi valt en kvantitativ komparativ ansats. Detta för att 

kunna skönja generella skillnader och likheter på aggregerad och landspecifik nivå. Till 

studien har vi valt att använda oss av ESS, European Social Survey, som är en undersökning 

som genomförs bland de Europeiska länderna. ESS består av individdata vilket möjliggör 

analyser på mikronivå och har potential att nyansera olika faktorers påverkan på 

utfallsvariabeln. Vi har använt oss av ESS studierna genomförda år 2010 och 2012 för att få 

ett större urval och datamaterial att jobba med. Det för att en omgång av datamaterialet var för 

litet med hänsyn till att respondenterna i vissa länder, uppdelat på kön, var färre än hundra.  

De avgränsningar som gjorts är för att studera individer mellan 16-35 år som har en 

anställning och som inte är egenföretagare. Egenföretagare har exkluderats då de är svåra att 

kategorisera i studiens dikotoma utfallsvariabel. De två omgångar i ESS som vi har använt oss 

av är omgång 5 (år 2010) och 6 (år 2012), som totalt har 96 701 stycken respondenter. 



 

 11 

Individerna som uppfyllde vårt åldersspannskrav var 28 792 i hela datasetet, för länderna i 

urvalet var antalet individer 15097. Efter avgränsning för de som jobbade och hade en 

anställning av någon form var antalet individer 11441.  

 

Svarsfrekvensen på undersökningarna som innefattas i vårt urval varierar mellan ca. 35 

procent och ca. 75 procent beroende på land. Studien innefattar följande länder: Sverige, 

Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna, Frankrike (endast 

data från omgång 5, 2010), Tyskland, Schweiz, Grekland, Spanien samt Portugal. Detta för 

dessa länders liknande ekonomiska förutsättningar och systematisering inom 

välfärdsregimsteorin. 

Tabell 2. Fördelning av kön, utbildning och ålder uppdelat på land 

 
Män Kvinnor Grundskola Gymnasium Högskola Medelålder n 

Schweiz 53,4% 46,6% 61,6% 21,8% 16,6% 25,6 742 

Storbrittanien 43,4% 56,6% 34,1% 36,9% 28,0% 26,3 1025 

Tyskland 51,5% 48,5% 54,8% 28,5% 16,2% 26,3 1282 

Belgien 46,6% 53,4% 28,8% 36,5% 34,4% 26,7 774 

Spanien 51,7% 48,3% 50,9% 23,5% 25,4% 28,4 743 

Frankrike 43,9% 56,1% 33,5% 48,0% 18,5% 27,0 349 

Grekland 45,2% 54,8% 21,4% 54,4% 24,2% 28,4 436 

Irland 52,1% 47,9% 22,0% 52,4% 25,0% 27,0 1271 

Portugal 43,8% 56,2% 49,0% 35,7% 15,3% 27,7 679 

Danmark 53,0% 47,0% 46,7% 30,5% 22,6% 25,1 762 

Nederländerna 40,7% 59,3% 58,1% 15,3% 26,5% 25,9 764 

Norge 51,7% 48,3% 39,3% 29,5% 30,9% 25,9 853 

Sverige 50,2% 49,8% 18,3% 59,7% 21,8% 25,9 821 

Finland 46,4% 53,6% 18,0% 52,0% 30,0% 26,2 940 

Totalt 48,6% 51,4% 38,3% 37,0% 24,2% 26,5 11441 

Källa: European Social Survey, dataset 5 och 6 sammanslaget. Not: Välfärdsgrupper avgränsade genom streckad 

linje. 

Beroende variabel 

(Nedan redovisas variablernas ursprungliga namn från European Social Survey i parantes) 

I analysen kommer den beroende variabel att mäta individens anställningsavtal (wrkctra), 

denna variabel kommer omvandlas till att bli dikotom och alltså bara anta två värden. Där en 

person antingen kan ha en typisk anställning, en tillsvidareanställning, eller en atypisk 

anställning vilket i datamaterialet motsvarar visstid eller att individen saknar 
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anställningsavtal. Denna uppdelning motiveras av avsikten att använda logistisk 

regressionsanalys för att mäta andra oberoende variablers effekt på sannolikheten för att en 

individ ska ha en tillsvidareanställning kontra en osäker anställning. Uppdelningen skapas 

genom att individer som svarat på frågan i ESS, omgång 5 och 6, angående deras 

anställningsavtal angett att de har ett tidsbegränsat avtal eller inget avtal alls med sin 

arbetsgivare kategoriseras i en grupp medan personer med en tillsvidareanställning, kallat 

unlimtited i datasetet, grupperas i en annan. 

Oberoende variabler 

Vi har valt att ta med ett antal oberoende variabler för att se hur vårt huvudsamband mellan 

kön och anställningsavtal påverkas. Aspekter som vi tror påverkar sambandet är framförallt 

sociodemografiska variabler, med hänsyn tagen till teori och tidigare forskning. Variabeln kön 

(gndr) har vi kodat om till en dummyvariabel där de som har svarat att de är män har fått 

värdet 0 medan de som har svarat att de är kvinnor har fått värdet 1. Vi har med variabeln som 

beskriver om en individ har barn hemma (chldhm) eller ej. Frågan hänvisar till om 

respondenten har barn boende hemma eller om de inte har det. Vi har kodat variabeln som om 

man har barn hemma har man fått värdet 1 och om man inte har det så har man fått värdet 0. 

Vi har även valt att ta med om respondenten lever med en partner (icpart1) eller ej. Denna 

variabel mäter om individen är ensamboende eller samboende med någon. Denna variabel är 

kodad som att en individ som är samboende har fått värdet 1 och om man inte är det så har 

man fått värdet 0. Variabeln som beskriver vilken sektor (tporgwk) respondenten jobbar i är 

också inkluderad. En individ som jobbar i den offentliga sektorn har fått värdet 0 medan de 

som jobbar i privat sektor har fått värdet 1.   

 

I ESS finns det en utbildningsvariabel som är internationellt anpassad till vilken 

utbildningsnivå (eisced) en individ har avslutat. Här har de i undersökningen översatt den 

nationella utbildningsnivån till det internationella utbildningsmåttet ISCED. ISCED står för 

International Standard Classification of Education och har skapats för att möjliggöra 

jämförelser mellan länders utbildningssystem. Måttet är utformat så att de ska fånga upp ett 

brett spektrum av utbildningsformer. Det är således ett mått som är användbart vid en studie 

likt den vi genomför. ISCED består av sju olika utbildningssteg som länders 

utbildningssystem ska gå att kategorisera in under. Vi har för att förenkla tolkningen av de sju 

olika utbildningsstegen kodat om de till tre olika kategorier med utgångspunkt i det svenska 

skolsystemet. Vi har skapat kategorierna grundskola, gymnasium och högskola. Kategorin 
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grundskola innehåller stegen noll, ett och två i ISCED stegen. Steg tre och fyra har vi översatt 

till en kategori som vi har benämnt som gymnasium, vilket är referenskategorin. De två sista 

stegen i ISCED, fem och sex, omfattar utbildning på högskola eller universitet i minst tre år 

och vi har därför valt att döpa denna kategori till högskola. (Unesco, 2006). 

 

Vi har även skapat referenskategorier kring vilken välfärdsregim länderna har utifrån Esping 

Andersens kategorisering. De tre kategorierna som Esping-Andersen (1990) tar upp är, som 

nämnt innan, det liberala, konservativa och socialdemokratiska. Då har vi i enlighet med 

Esping-Andersen (1990, s. 55-78) kategoriserat in länderna (cntry) i den regimgrupp de tillhör 

enligt honom.   

Metod 

Det metodologiska upplägget för uppsatsen är kvantitativt, med detta utgår vi från teorier och 

tidigare forskning och med det ställer upp en frågeställning som vi försöker besvara, detta gör 

studien deduktiv. Som hjälp i analysen har vi valt att använda logistisk regressionsanalys i 

statistikprogrammet SPSS. Denna typ regressionsanalys är väl lämpat för studien då 

utfallsvariabeln är binär och med det bara kan anta ett av två värden. Med hjälp av logistisk 

regressionsanalys går det att estimera sannolikheten för ett av utfallen, i vårt fall att inneha en 

osäker anställning och utfallet varierar mellan 0 och 1. Logistisk regressionsanalys kan precis 

som linjär regressionsanalys konstanthålla för flera oberoende variabler vilket är gynnsamt för 

att förstå effekten av enskilda faktorer och kunna utröna mellan- eller bakomliggande faktorer 

för ett samband. En avgörande skillnad mellan linjär regressionsanalys och logistisk är 

tolkningen av b-koefficienten där vi inom logistisk regression inte kan uttala oss på ett 

tillfredställande sätt om en stegvis konstant effekt av en variabel utan fokuserar på om 

effekten är negativ, alltså minskar sannolikhet, eller positiv och med det ökar sannolikheten 

för ett utfall i den beroende variabeln (Edling & Hedström, 2003, s. 173-185).  

 

Problematiskt med den logistiska regressionsanalysen är dock att den beroende y-variabeln 

påverkas av variabler som är utlämnade i regressionen. Det betyder alltså att variabler i 

datasetet påverkar sambandet och utfallet i den beroende variabeln även om de inte är med i 

regressionen, detta genom att det förekommer en heterogenitet. Denna heterogenitet kan vara 

ej uppenbar och ändå påverka sambandet. En variabel som är latent och som finns i 
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datamaterialet kan komma att påverka en oberoende variabels påverkan på utfallet i den 

beroende variabeln (Mood, 2010).  

Metodförfarande 

Med de avgränsningar vi valt att göra innefattade vårt urval 11441 stycken respondenter. 

Nedan redovisas bortfallet i tabell 3 gällande de variabler vi har med i våra analyser. 

Tabell 3. Variabelfördelning och bortfall  

    Andel   n Total n 

Anställning Tillsvidare 55,5% 6356 
11441 

  Osäker 44,5% 5086 

Kön Man 48,6% 5560 
11441 

  Kvinna 51,4% 5881 

Sektor Offentlig 24,7% 2680 
10849 

  Privat 75,3% 8169 

Utbildning Grundskola 38,5% 4387 

11381 

 

Gymnasium 37,2% 4231 

  Högskola 24,3% 2763 

Samboende Ensamboende 56,5% 6459 
11430 

  Samboende 43,5% 4972 

Barn hemma Barn hemma 71,6% 8192 
11438 

  Ej barn hemma 28,4% 3246 

Ålder Medelvärde 26,5 år 11441 11441 

Källa: European Social Survey, dataset 5 och 6 sammanslaget 

 

Bortfallet för de variabler vi har med i våra analyser är relativt sett lågt. Undantaget är 

variabeln som mäter vilken sektor en individ är verksam i där det är något högre med ett 

bortfall på 5,4 procent. Vi gör bedömningen att resultatet inte kommer att påverkas av 

bortfallet då det inte föreligger troligt att bortfallet är systematiskt eftersom det inte är 

koncentrerat till en specifik grupp eller land i urvalet utan jämnt spritt.  

 

På urvalet genomfördes regressionsanalyser uppdelat på länderna enskilt samt grupperat på 

välfärdsregimnivå. Samtliga analyser skedde i tre olika modeller där antalet oberoende 

variabler ökade för varje modell. Modell A kontrollerade bara för effekten av kön. Modell B 

kontrollerade även för utbildning, ålder och sektor. Den sista modellen, modell C, 

kontrollerade även för barn i hushållet och samboskap. I alla regressionsanalyser som 
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genomfördes var det den binära dummyvariabeln osäker anställning som var den beroende 

utfallsvariabeln. 

 

En viktig aspekt när man gör en studie är att försöka ha ett urval som speglar hela 

befolkningen. Det är något man vill uppnå för att kunna generalisera resultatet. Detta kallas 

för statistisk inferens och det bör då råda en normalfördelning för att sådana slutsatser ska 

kunna göras (Edling & Hedström 2003, s. 39-44). I vårt fall är det av vikt då vi genomför en 

komparativ studie och är intresserade av att undersöka flera länder i Europa. I ESS finns det 

viktning (DWEIGHT) man kan applicera på datamaterialet för att det ska spegla en så 

trovärdig version av befolkningen som möjligt. Detta då det inte i alla länder fanns ett jämt 

fördelat antal respondenter sett till ålder (ESS, 2014). Vi har applicerat denna viktning på vårt 

urval för att kunna uttala oss och generalisera resultatet till en landnivå. 

Metodproblem och kritik 

När flertalet länder ska analyseras med flera olika datavariabler så finns det alltid problem och 

risk för feltermer. Det kan föreligga dels multikollinearitet mellan variablerna och outliers kan 

finnas (Edling & Hedström, 2003, s. 145-148,168-171). Detta är dock något vi valt att 

kontrollera för och de vi fann finns under avsnittet regressionsdiagnostik. Det finns även en 

problematik kring att data från Frankrike endast är tillgänglig från år 2010. Det fanns dock så 

pass många respondenter från den omgången, 349 stycken, att vi valde att ha kvar Frankrike. 

Det kan även finnas en risk för ett specifikationsfel av typ två, då vi eventuellt kan ha glömt 

en viktig variabel (Edling & Hedström, 2003, s. 141-144). En sådan variabel tror vi kan vara 

arbetslivserfarenhet då detta är en indikator på humankapital. En fråga om detta fanns dock 

inte i vårt datamaterial och vi gjorde då en avvägning kring att skapa en proxy på 

arbetslivserfarenhet. Vi valde dock att inte ha med den då det fanns en risk för mätfel då det 

fanns en risk för att vi skulle kontrollera för ålder i högre grad än arbetslivserfarenhet.  Det 

ska även tas hänsyn till om vi mäter det vi avser att mäta - osäkra anställning. Dels för att de 

landspecifika variationerna kring exempelvis arbetsmarknadsregleringar skiljer sig nämnvärt 

inom Europa. Som exempel skiljer sig anställningstryggheten för en person tillsvidareanställd 

i England radikalt från en person i Portugal. Detta blir tydligt i den stora variationen mellan 

länderna i tabell 1 som beskriver regleringen på arbetsmarknaden för länderna i vårt urval. Vi 

har inte kontrollerat för detta i regressionsanalysen utan väljer att föra ett resonemang i 

tolkningen av resultaten kring detta faktum. Variabeln barn hemma behöver inte indikera på 

att en respondent har egna barn hemma utan kan ingå i ett generationsboende eller dylikt.  
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Det kan finnas problem med vår infallsvinkel, då vi med tanke på studiens omfattning, 

antagligen har utgått från ett svenskt perspektiv då det är det som ligger närmast till hands. 

Detta kan bli problematiskt i en komparativ studie, då man som forskare allt som oftast har 

mer insyn i ett specifikt lands situation. Vi har exempelvis utformat våra kategoriseringar 

gällande utbildning utifrån en svensk anpassning till det internationella måttet ISCED. Detta 

kan givetvis bringa en skevhet gällande att då jämföra de olika utbildningsnivåerna mot 

varandra. Socialförsäkringar är även en sådan sak som, det är svårt att skapa sig en 

heltäckande bild av de landspecifika variationerna, hade kunnat utvecklas främst på en 

landnivå. Vi får även ta hänsyn till att vi har slagit ihop två olika dataset, ett från år 2010 och 

2012, vilket kan vara problematiskt. Detta då det skiljer två år mellan de olika 

insamlingstillfällena och det finns olika förhållande till finanskrisen och arbetsmarknadens 

återhämtning. Situationen i länder kan skilja sig nämnvärt mellan de två olika tillfällena men 

då datamängden från endast ett tillfälle innehöll för få respondenter valde vi att slå ihop dem.  

Resultat 

Resultatet kommer att redovisas stegvis där en deskriptiv tabell med andelen män och kvinnor 

med osäkra respektive tillsvidare anställningar redovisas först. Därefter kommer resultatet 

från den logistiska regressionen att presenteras stegvis i tre modeller med ökat antal 

kontrollvariabler. Resultatet redovisas genom angivelse av b-koefficienten. I b-koefficienter 

går det att utläsa en ökning respektive minskning i sannolikhet mot att inneha en osäker 

anställning. Är b-koefficienten positiv indikerar det en högre sannolikhet till en osäker 

anställning och är det negativt indikerar det en högre sannolikhet för att inneha en 

tillsvidareanställning. 

  

Signifikansnivån redovisas genom att antalet stjärnor (*) och kors (†) indikerar till vilken nivå 

b-koefficienten är signifikant. Korset visar på att resultatet är signifikant på en tio procentig 

risknivå eller lägre, en stjärna på fem procentig risknivå eller lägre och två stjärnor på en 

procentig risknivå eller lägre. Det är viktigt att vara införstådd i att en risknivå på tio procent 

är relativt sett hög och bör tolkas med försiktighet, detta då risken att det föreligger typ II-fel 
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och risken att sambandet är falskt är en på tio. Att ändå redovisa en risknivå på tio procent i 

studien har ett värde för att kunna visa på trender i resultatet mer än att försöka ge en tolkning 

om enskilda utfall. Utgångspunkten ligger dock i att tolka resultat utifrån en fem procentig 

risknivå, alltså en stjärna, och med det uppnå den gängse standarden inom kvantitativ 

forskning inom det sociologiska fältet (Edling & Hedström, 2003, s. 120-136). 

Ojusterade skillnader mellan könen 

I figur 1 redovisas fördelningen av de osäkra anställningarna mellan könen på en landnivå. 

Kvinnor har totalt sett i hela urvalet inte en procentuellt högre andel osäkra anställningar än 

vad män har då båda grupperna uppvisar 45 procents andel osäkra anställningar. Denna 

generella beskrivning ger inte en förståelse för vilka faktorer som kan ge upphov till osäkra 

anställningar och om dessa faktorer har en påverkan på könsvariabeln.  

Figur 1. Könsskillnader i osäkra anställningar på land 

 

Källa: European Social Survey, dataset 5 och 6 sammanslaget. 

 

De generella tendenserna i Diagram 1 är att kvinnor i åldern 16-35 i flera antalet länder har en 

tillsvidareanställning i jämförelse med män. Vidare är andelen tillsvidareanställda fler i de 
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flesta länder i jämförelse med de som innehar en osäker anställning. Utmärkande är att 

Spanien, Grekland och Irland har en mycket högre andel unga arbetstagare med osäkra 

anställningar totalt sett, vilket kan ses ha ett samband med ett svårare ekonomiska klimat och 

en högre arbetslöshet än många av de övriga länderna. Avvikande är Frankrike där kvinnor i 

mycket högre grad har en tillsvidareanställning än män, en skillnad på 12 procentenheter. I 

jämförelse mellan välfärdsregimerna har individer i den liberala välfärdsregimen minst andel 

osäkra anställningar, den socialdemokratiska regimen har något fler osäkra anställningar 

medan den konservativa regimen uppvisar högst andel osäkra anställningar i genomsnitt. I 

Sverige, Norge och Finland, som alla tillhör den socialdemokratiska välfärdsregimen, har 

kvinnor i högre grad osäkra anställningar än män. Denna högre andel osäkra anställningar för 

kvinnor delar dessa länder med Belgien och Portugal, som tillhör den konservativa 

välfärdsregimen. I Danmark och Nederländerna, som är de övriga två länderna i den 

socialdemokratiska välfärdsregimen, är det en marginell skillnad mellan könen där män 

innehar något fler osäkra anställningar än kvinnor. Dessa ojusterade skillnader visar på 

tendenser till att den socialdemokratiska regimen skulle kunna ha en högre andel kvinnor med 

osäkra anställningar i jämförelse med de övriga två regimerna. 

 

I övriga länder som ingår i den konservativa välfärdsregimen, Tyskland, Frankrike, Grekland 

och Irland, är resultaten det motsatta. I dessa länder innehar män i större utsträckning en 

osäker anställning. I Schweiz och Storbrittanien, tillhörande den liberala välfärdsregimen, är 

skillnaderna mellan kvinnor och män liten sett till andelen osäkra anställningar, där män har 

en respektive två procentenheter mer osäkra anställningar än kvinnor. Detta resultat avviker 

till viss del från det Polavieja (2006, s. 62) visar genom att vi uppmäter högre andel osäkra 

anställningar i procent, avvikelsen kan dock förklaras av att vi har ett annat åldersspann i 

urvalet. Att vi finner högre siffror är troligen en effekt av avgränsningen i ålder där vi endast 

inkluderar unga, vilket är den grupp där en majoritet av de osäkra anställningarna är 

koncentrerade (European Comission, 2004, s. 63-65; Eurofound, 2013b, s. 7-10).  

Justerade skillnader i osäkra anställningar 

För att förklara vilka faktorer som kan påverka sannolikheten för en individ att inneha en 

osäker anställning utförs analys med hjälp av logistisk regression. Tabell 4 är strukturerad 

enligt att resultat på regimnivå redovisas för att där under redovisa resultatet för de länder som 

ingår i regimen. Tabellen är också uppdelad på tre stycken olika modeller, A, B och C där 
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varje modell ökar antalet kontrollvariabler. Modell A kontrollerar bara för effekten av kön på 

sannolikheten mot en osäker anställning. Modell B kontrollerar även för ålder-, utbildnings- 

och sektorvariabel. I modell C kontrolleras även för samboskap eller ensamboende samt om 

det finns ett barn i hemmet. I tabellen redovisas även pseudo R
2
, enligt Nagelkerkes 

definition, för varje modell. Pseudo R
2
 anger hur pass bra våra oberoende variabler är på att 

predicera utfallet i den beroende variabeln, där ett högre värde visar att de oberoende 

variablerna är bättre på att predicera utfallet.  

Uppdelning på välfärdsregimer 

För att kunna ge en klarare bild kommer resultaten från regimgrupperna först att redovisas. I 

modell A i Tabell 4 så beskriver konstanten en man och samtliga redovisade b-koefficienter är 

signifikanta men effekten varierar mellan regimerna. Inom den konservativa regimen finns en 

ökad risk för män att inneha en osäker anställning medan det inom den socialdemokratiska- 

och liberala regimen är det motsatta. Variabeln kvinna är signifikant i modell A för den 

socialdemokratiska- och den konservativa regimen. I den konservativa regimen har kvinnor 

större sannolikhet att inneha en tillsvidare anställning i jämförelse med män medan det är det 

omvända i den socialdemokratiska regimen. I ett inledande skede i modell A blir det således 

olika resultat för välfärdsregimerna, där den socialdemokratiska gruppen utmärker sig i att 

kvinnor har en större sannolikhet att inneha en osäker anställning, en tendens som också 

kunde observeras i figur 1.   

 

Genomgående i modell B och C så försvinner dock den signifikans som gick att finna i 

modell A gällande en individs köns påverkan på att inneha en osäker anställning för 

välfärdsregimerna. Det kan tolkas som att vilket kön en individ har inte påverkar 

sannolikheten att inneha en osäker anställning när det konstanthålles för sociodemografiska 

faktorer. En av de variabler som genomgående påverkar, då den i alla regimer är under en 

procents risknivå, är ålder.  
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Tabell 4. Logistisk regression om sannolikhet till osäker anställning redovisat med b-koefficienter. 

 
Modell A 

 
  Modell B 

     
 

 
Konstant Kvinna Pseudo R2 Konstant Kvinna Ålder Privat sektor Grundskola Högskola Pseudo R2 

Liberal -0,60** -0,08 0,00 3,28** -0,03 -0,15** -0,14 0,02 0,24 0,17 

Schweiz -0,71** -0,07 0,00 6,84** -0,1 -0,29** -0,55* -0,4 0,98** 0,37 

Storbritannien -0,56** -0,12 0,00 1,76** -0,07 -0,10** 0,17 0,24 0,01 0,09 

Konservativ 0,02* -0,11* 0,00 3,58** -0,04 -0,13** -0,05 0,18† 0,04 0,14 

Tyskland -0,19* -0,27* 0,01 5,30** -0,2 -0,20** -0,66** 0 0,68** 0,27 

Belgien -0,72** 0,37* 0,01 5,36** 0,31† -0,22** -0,82** 0,57* 0,12 0,31 

Spanien 0,2 0,02 0,00 4,22** 0,01 -0,15** -0,25 0,73** 0,24 0,16 

Frankrike 0,00 -0,71** 0,04 5,58** -0,29 -0,21** -0,75* 0,67* 0,57 0,34 

Grekland 0,42** -0,26 0,01 2,65** -0,18 -0,07** -0,18 0,18 -0,53* 0,06 

Irland 0,50** -0,20† 0,00 2,75** -0,04 -0,11** 0,63** 0,09 0,04 0,11 

Portugal -0,18 0,19 0,00 2,13** 0,25 -0,11** 0,56* 0,25 0,06 0,10 

Socialdemokratisk -0,39** 0,17** 0,00 3,79** 0,09 -0,15** -0,68** 0,14 0,03 0,20 

Danmark -0,35** -0,12 0,00 3,57** -0,28† -0,14** -0,91** 0,34† 0,31 0,18 

Nederländerna -0,10 -0,15 0,00 2,62** -0,03 -0,12** 0,32† 0,09 0,24 0,15 

Norge -0,90** 0,30* 0,01 2,80** 0,11 -0,12** -0,77** -0,09 -0,06 0,14 

Sverige -0,31** 0,27† 0,01 4,55** 0,29† -0,18** -0,70** 1,71** -0,38† 0,39 

Finland -0,22* 0,35** 0,01 5,38** 0,18 -0,18** -1,37** 0,68* 0,05 0,31 

 
Modell C 

        

 
Konstant Kvinna Ålder Privat sektor Grundskola Högskola Samboende Barn hemma Pseudo R2 

Liberal 3,06** -0,02 -0,14** -0,14 0,01** 0,28† -0,42** 0,17 0,17 

Schweiz 6,42** -0,06 -0,27** -0,54* -0,38 1,03** -0,47† 0,02 0,37 

Storbritannien 1,49** -0,05 -0,08** 0,15 0,25 0,01 -0,34† -0,03 0,10 

Konservativ 3,12** 0,02 -0,11** -0,05 0,14* 0,04 -0,59** 0,09 0,15 

Tyskland 5,01** -0,18 -0,18** -0,68** 0,04 0,68** -0,51** 0,24 0,27 

Belgien 4,81** 0,42* -0,19** -0,84** 0,52* 0,15 -0,72** 0,08 0,33 

Spanien 3,68** 0,08 -0,13** -0,22 0,76 0,27 -0,65** 0,25 0,17 

Frankrike 5,40** -0,26 -0,19** -0,76* 0,68* 0,63† -0,87** 0,42 0,36 

Grekland 2,12** -0,06 -0,05† -0,18 0,27 -0,55* -0,77** 0,28 0,09 

Irland 2,55** -0,06 -0,10** 0,67** 0,06 0,08 -0,60** 0,39* 0,12 

Portugal 1,66** 0,38* -0,09** 0,60* 0,35† 0,01 0,06 -0,54* 0,11 

Socialdemokratisk 3,34** 0,13† -0,12** -0,69** 0,16† 0,03 -0,41** -0,12 0,20 

Danmark 3,03** -0,26 -0,11** -0,93** 0,40* 0,33 -0,67** 0,06 0,20 

Nederländerna 2,43** -0,03 -0,11** 0,3 0,09 0,26 -0,28 0,07 0,15 

Norge 2,31** 0,16 -0,10** -0,76** -0,05 -0,05 -0,33 -0,17 0,15 

Sverige 3,71** 0,37* -0,13** -0,77** 1,80** -0,49* -0,3 -0,73** 0,41 

Finland 4,93** 0,27 -0,15** -1,38** 0,65* 0,03 -0,54** -0,14 0,33 

† p<0.10; * p<0.05; ** p<0.01 Källa: ESS omgång 5 & 6. Not: Välfärdsgrupper avgränsade genom heldragen linje. 
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Både modell B och C visar på att en ökande ålder minskar sannolikheten att inneha en osäker 

anställning på regimnivå. Detta kan antas bero på att etableringen på arbetsmarknaden ökar 

med stigande ålder och med det minskar risk för osäkra anställningar (European Commission, 

2004). Även samboskap visar sig vara signifikant för samtliga regimer i modell C tabell 4. 

Samboskap tycks minska sannolikheten för en osäker anställning, denna variabel ska dock 

tolkas med försiktighet då det kausala sambandet är svårt att avgöra. Möjligt är att unga 

människor som har en tillsvidare anställning har möjlighet att lämna familjehemmet i högre 

grad och bilda familj med en partner och därmed föregår anställningstryggheten samboskapet. 

Samboskap och ålder kan båda till viss del vara överlappande där en ökande ålder också 

kommer öka sannolikheten för samboskap. 

  

Genomgående för uppdelning på regimer är att många variabler saknar signifikans. Ett 

undantag är att sektor inom den socialdemokratiska regimen tycks påverka 

anställningsformen. Detta genom att ett arbete inom privat sektor minskar risken för att 

arbetstagaren har en osäker anställning. Variabel påverkar dock inte sannolikheten i någon av 

de två andra välfärdsregimerna. 

Landspecifika variationer 

När den logistiska regressionsanalysen sker uppdelat på alla länder i urvalet så blir det tydligt 

att variabeln köns påverkan varierar. Mellan modell A och B minskar antalet länder där kön 

påverkar utfallet av en osäker anställning. I modell A när det endast kontrolleras för kön är 

sannolikheten högre att kvinnor innehar en osäker anställning i Belgien, Finland och Norge. 

Kvinnor i Tyskland och Frankrike har en högre sannolikhet att inneha en tillsvidare 

anställning. Likt som för resultatet för regimgrupperna försvinner den signifikans som 

återfanns i modell A för könsvariabeln när det konstanthålls för övriga oberoende variabler i 

modell B. I modell B visar resultatet ingen signifikans för variabeln kön på en fem procentig 

risknivå. Resultatet tyder på att den könsskillnad som fanns i modell A förklaras av de 

variabler som konstanthålls för i modell B. I Sverige, Finland och Norge, tillhörande den 

socialdemokratiska välfärdsregimen, finns det dock en tendens i modell A tabell 4 att kvinnor 

har en högre sannolikhet att inneha en osäker anställning. Denna signifikans försvinner dock i 

modell B och det troliga är att variabeln sektor är den som förklarar den könsskillnad som 

återfanns i modell A. Detta kan vara ett resultat av att många kvinnor i dessa länder jobbar i 

den stora kvinnodominerade offentliga sektorn (Alestalo et al., 2009, s. 29). Intressant är att 

könsvariabeln inte är signifikant i något av de länder som ingår i den liberala 
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välfärdsregimen, med det menas att det inte uppvisas någon skillnad mellan könen i vår studie 

avsett dessa länder.  

 

Mellan modell B och modell C sker det dock en förändring då arbetstagarens kön är 

signifikant i Belgien, Portugal och Sverige, där en kvinna har en ökad sannolikhet för en 

osäker anställning. Detta är i fler länder än i modell B vilket kan tyder på att en del av 

effekten av kön doldes bakom de familjespecifika kontrollvariablerna som infördes i modell 

C. Detta kan tolkas som att kvinnor tar det större ansvaret för hemmet och barnuppfostran 

som de normativt förväntas göra vilket blir tydligt först när kvinnor och män med och utan 

barn jämförs med hjälp av konstanthållning. Det var endast Belgien som uppvisade 

signifikans på variabeln kön i modell A av dessa tre länder medan Portugal och Sverige första 

uppvisar ett signifikant värde i modell C vilket är intressant. 

  

I modell B & C när det även kontrolleras för ålder som faktor blir denna variabel 

genomgående signifikant, med undantag för Grekland i modell C, på en procents risknivå. 

Resultatet blir detsamma på landnivå som på regimnivå. Effekten tyder på att en ökande ålder 

minskar sannolikheten för arbetstagaren att inneha en osäker anställning, detta konstanthållet 

för övriga oberoende variabler . Viktigt är att detta inte kan förklara en könsskillnad då ålder 

inte påverkar kön.  

 

En anställning inom den privata sektorn tenderar att minska sannolikheten för arbetstagaren 

ska ha en osäker anställning. Det finns två länder som avviker – dessa är Irland och Portugal 

där anställning inom privat sektor höjer sannolikheten för en osäker anställning. Gemensamt 

för dessa länder är en hög ungdomsarbetslöshet [se tabell 1].  

 

I modell B & C kontrolleras det även för utbildning, detta är indelat på tre delar där den första 

beskriver hur en arbetstagare som endast fullföljt grundskolan sannolikhet förändras för att 

inneha en osäker anställning i jämförelse med en arbetstagare som fullföljt motsvarande 

gymnasieutbildning, kategorien gymnasieutbildning är således referenskategori. Samma 

relation gäller mellan kategorin högskola och gymnasium där sannolikheten för en person 

som fullföljt minst tre år högskola eller mer ställs mot en person med avslutad 

gymnasieutbildning. Om en arbetstagare har fullföljt grundskola eller mindre är den generella 

trenden bland de länder där resultatet är signifikant en ökande risk för arbetstagaren att ha en 

osäker anställning, detta i jämförelse med en person med fullföljd gymnasieutbildning. 
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Majoriteten av resultaten för grundskola är dock inte signifikanta vilket antingen beror på ett 

bristfälligt underlag i data eller att grundskoleutbildning inte påverkar mot en osäker 

anställning. För arbetstagare som fullföljt minst tre år högskola är sambandet till risken för en 

osäker anställning inte lika entydig. I majoriteten av länderna i urvalet är inte högskola 

signifikant vilket tyder på att dess samband med osäkerhet i anställning inte finns eller att 

föreliggande data och därmed underlaget för analysen är för lågt. Med tanke på åldersspannet 

så kommer personer som fullföljt en högskoleutbildning om minst tre år ha en kortare period 

att etablera sig på arbetsmarknaden än personer med lägre utbildning. Viktigt att notera är att 

kvinnor i högre grad än män utbildar sig mer, vilket kan få effekter på deras etableringstid 

(Eurostat, 2011, s. 4). Arbetstagare med gymnasieutbildning kommer i jämförelse ha 

möjlighet att anskaffa mer arbetslivserfarenhet. 

 

I modell C har samboskap i de länder där variabeln är signifikant en påverkan som minskar 

sannolikheten till en osäker anställning. De flesta av länderna där samboskap har en 

signifikant påverkan ingår i den konservativa regimgruppen – vilket är den grupp som har en 

familjecentrerad utformning av arbetsmarknad och välfärdssystem (Esping-Andersen, 1999, s. 

83-87). Effekten på osäker anställning av barn hemma är endast signifikant i tre länder: 

Irland, Portugal och Sverige. I Portugal och Sverige har ett barn som bor hemma effekt av att 

minska sannolikheten till en osäker anställning medan i Irland gör ett hemmavarande barn att 

risken till en osäker anställning ökar. Kausaliteten är dock svår att utröna då barn och 

familjebildande kan vara en effekt av en mer stabil ekonomisk situation för individen och med 

det skulle en tillsvidareanställning föregå barnafödsel och familjebildande.  

Regressionsdiagnostik  

Det finns alltid problem och risker vid användning av regressionsanalys som verktyg för att 

tolka och analysera data. För att motverka dessa problem och risker går det att genomföra 

diagnostiska åtgärder och test. Multikollinearitet är en av dessa risker och innebär att variabler 

korrelerar med varandra och på så sätt tar ut signifikansen för variablerna när de egentligen 

har ett samband och påverkan för den beroende variabeln. Genom att utföra r
2

k-tester där 

förklaringsgraden mellan två eller fler variabler mäts så går det att avgöra huruvida två eller 

fler variabler föreligger vara så pass överlappande att signifikansen modifieras till ett lågt 

värde och därmed riskera att bortses från i en analys (Edling & Hedström, 2003, s. 145-149). 



 

 24 

Vi har utfört r
2

k-tester utan att finna att det föreligger någon risk för multikollinearitet mellan 

de variabler som ingår i regressionsanalyserna i samtliga modeller. 

 

Det finns också en risk att enstaka observationer skiljer sig kraftigt från övrig observationer. 

Dessa extremvärden kallas outliers och kan förekomma både i den beroende- och den 

oberoende variabeln. Genom att utföra ett spridningsdiagram är det lätt att grafiskt upptäcka 

värden som särskiljer sig. Om det förekommer outliers bör det övervägas om denna ska vara 

kvar i datamaterialet då den riskerar att påverka sambandet oproportionerligt mycket så att det 

förhindrar en god estimering (Edling & Hedström, 2003, s. 168-171). Vi har inte funnit 

anledning till att ta bort någon respondent. 

Diskussion 

Uppsatsen syftade till att belysa den eventuella könsskillnaden som finns i Europa kring 

osäkra och säkra anställningar, dels mellan länder men även i kluster sett till de olika 

välfärdsregimerna. Vi hade även för avsikt att se om sociodemografiska variabler påverkade 

sambandet mellan kön och osäkerhet i anställningsavtalen. Vi upptäckte att det fanns en 

könsskillnad på både regim och landnivå i många fall när vi bara kontrollerade för kön. Vissa 

resultat pekade på att kvinnor hade en större sannolikhet att inneha en osäker anställning 

medan det var det omvända i andra länder och regimer. Skillnaden försvann dock i många fall 

då vi konstanthöll för sociodemografiska variabler, med det sagt att den könsskillnad som 

fanns i ett inledande skede förklarades av andra faktorer. Den faktor som det föreligger troligt 

är viktigt för att förklara könsskillnaden, framförallt för länderna inom den 

socialdemokratiska regimen, är sektor. Denna tendens är tydlig då en könsskillnad i modell B 

består för Sverige och Finland när sektor exkluderas. Vi kan se att den variabel som 

genomgående påverkar sannolikheten, genom att minska risken för att inneha en osäker 

anställning, är ålder. Desto äldre en arbetstagare är desto större är sannolikheten att hen ska 

inneha en tillsvidare anställning, dock är detta inget som har en effekt på könsskillnaden då 

ålder inte har ett samband med individers kön. Ålder tror vi kopplas till att arbetstagaren får 

en högre etableringsgrad och eventuellt högre företags- eller branschspecifikt humankapital 

vilket leder till ett högre arbetsmarknadsutfall (Becker, 1962; Parson, 1972). Detta går i linje 

med de siffror som visar på att arbetstagare i gruppen 15-24 har osäkrare anställning än de 

som är 25 år gamla och uppåt (European Comission, 2004, s. 63-64). Det är eventuellt därför 
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vår kontinuerliga variabel ålder får en stor inverkan, om det är likt det tidigare forskning har 

påvisat.  

 

För de ojusterade skillnaderna i anställningsavtal som redovisas i Figur 1. visar resultatet på 

att det finns en viss tendens mot att länder inom den socialdemokratiska välfärdsregimen har 

något fler kvinnor i proportion till män inom samma land med en osäker anställning i 

jämförelse med länder i de övriga välfärdsregimerna. Sett till justerade skillnaderna i tabell 4 

modell B och C finner vi bara en signifikant könsskillnad i Sverige inom den 

socialdemokratiska välfärdsregimen. Vi tror därför att det hade varit fruktsamt att kontrollera 

för exempelvis hushållsarbete och socioekonomisk ställning för att få en djupare bild i 

effekten av teorin kring statistisk diskriminering då dessa faktorer har tenderat att påverka 

kvinnors situation på arbetsmarknaden, vilket stöds av Boye, Halldén och Magnusson (2014, 

s. 186-189) och Becker (1985). De faktorerna hade kunna ge en förståelse för inkomst- och 

klasskillnad samt fördelning av det obetalda arbetet i hemmet kvinnor idag utför en majoritet 

av (Boye, Halldén och Magnusson, 2014, s. 186-189). När kontroller för de 

sociodemografiska faktorerna samboskap och barn utförs i modell C, tabell 4, uppvisas dock 

signifikanta värden på att kvinnor har en högre sannolikhet att inneha en osäker anställning i 

Belgien, Portugal och Sverige. Detta skulle kunna indikera att det föreligger någon typ av 

diskriminering då skillnaden först blir tydlig när faktorer kring familjebildande förs in. 

Eventuellt att resultatet indikerar på att det finns fler ensamstående kvinnor med barn än män 

och med det har en svårare situation på arbetsmarknaden, vilket därigenom påverkar 

könsvariabeln. Värt att notera är att dessa tre länder kommer från två olika välfärdsregimer 

och inte har samma strukturering gällande exempelvis föräldraledighet och regleringar på 

arbetsmarknaden [Tabell 1]. Det är således svårt att förklara de mekanismer som ligger till 

grund för den könsskillnad som uppvisas i modell C.  

 

Könsskillnaden kan eventuellt förklaras med hjälp av att kvinnor som vill ha en yrkeskarriär i 

mångt om mycket måste anpassa sig till en maskulin norm. Det kan innebära ett avstående 

från familjebildande eller att det skjuts upp till en senare del i livsspannet (Härkönen, 2007, s. 

145). Det kan göra att de samhälleliga normerna kring hur en person som ska göra en 

yrkeskarriär ska vara är mer förenliga med de maskulina normer som finns. Det kan bringa 

svårigheter för en kvinna som väljer att bryta detta mönster och välja en yrkeskarriär framför 

vad som anses vara traditionellt förenligt med de feminina normerna. Vilket exemplifieras 

genom att kvinnor tar ett större ansvar för barnuppfostran och är kraftigt överrepresenterade i 
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uttaget av föräldraledighet (European Comission, 2014, s. 7). De rådande normerna kring 

könsrollerna gör att kvinnor förväntas ta större ansvar för barn och hem. Något som också 

arbetsgivare är medvetna om och som kan komma att ligga till grund för en statistisk 

diskriminering på arbetsmarknaden (Becker, 1985).  

 

Att humankapital genom utbildning som Becker (1962, 1985) beskriver finner vi också ett 

visst stöd för sett till dess påverkan i risken för en osäker anställning. Trenden i modell C 

visar att arbetstagare inom den liberala och konservativa välfärdsregimen som enbart fullföljt 

grundskoleutbildning eller mindre har en ökad risk till en osäker anställning. Detta är 

intressant då regimernas arbetsmarknadsreglering skiljer sig i mångt om mycket där den 

liberala välfärdsregimen karakteriseras av en lågt reglerad arbetsmarknad - till skillnad från 

den konservativa välfärdsregimen som i genomsnitt har en starkare reglering [Tabell 1]. 

Etableringen för dem med lägre utbildning, och med det humankapital, tycks inte påverkas på 

ett omfattande sätt med arbetsmarknadsregleringen. Något som kan vara viktigt då kvinnor i 

princip alla länder i urvalet har en högre utbildning än män (Eurostat, 2011, s. 4). Vid kontroll 

för om en person fullföljt högskoleutbildning i tre år eller mer så är den generella trenden icke 

signifikanta värden. Resultaten kontrollerar inte för arbetslivserfarenhet vilket skulle kunna 

innebära en förändring gällande framförallt högskoleutbildningens påverkan på sannolikheten 

att inneha en osäker anställning.  

 

Avslutningsvis kan det vara så att det sker en selektering redan vid förfarandet om vem som 

får jobb eller ej. De arbetslöshetssiffror som redovisas i tabell 1 är på de individer som aktivt 

söker jobb. Vi har dock inga uppgifter på de individer som inte söker jobb i vilken det kan 

finnas en könsskillnad. Med detta sagt kan det vara så att vi missar en viktig aspekt i att de 

kvinnor som i högst grad skulle riskera att bli diskriminerade, på grund av familjebildande, 

väljer att inte agera aktivt på arbetsmarknaden och blir hemmavarande i obetalt 

hushållsarbete.  

Slutsats 

Enligt hypoteserna förelåg det troligt att unga kvinnor skulle kunna ha högre andel osäkra 

anställningar än män. Där de förväntades uppmäta de största könsskillnaderna var i de länder 

som ingår i den konservativa välfärdsregimen och med det länder med mer omfattande 

föräldraförsäkring. Vid kontroll för endast kön finns det skillnader i flera av länderna, men det 
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finns ingen entydig tendens till att ett av könen är mer missgynnat än det andra. Inom den 

konservativa regimen tenderar kvinnor ha säkrare anställningar medan den motsatta tendensen 

finns inom den socialdemokratiska. Genom att justera för fler variabler i modell B går det inte 

längre att notera någon könsskillnad. För den socialdemokratiska välfärdsregimen tenderade 

sektor att vara en faktor som förklarar en del av könsskillnaden, detta då denna sektor är stor 

och kvinnodominerad för länder i denna välfärdsregimen. Genomgående för den liberala 

regimen är att det inte går att se någon könsskillnad. I modell C finns ett visst stöd för att den 

konservativa regimen har de största könsskillnaderna, detta eftersom Belgien och Portugal, 

båda länder från den konservativa regimen, samt Sverige uppvisar en ökad sannolikhet för 

kvinnor att ha en osäker anställning. En uppdelning på välfärdsregimer är med det bara delvis 

fruktbar för att förstå de faktorer som interagerar med kvinnors anställningsavtal. Det kan 

dock ge ett uppslag över de institutionella faktorerna som kan komma att vara viktiga att 

studera på landspecifik nivå. Generellt har kvinnor inte osäkrare anställningar än män i 

studien. Det är också svårt att på ett enhetligt sätt peka ut enskilda faktorer som har större vikt 

för de könsskillnader som tycks finnas i vissa länder.  

Förslag på framtida forskning 

Vi tror att det hade varit fruktbart att i framtida forskning kontrollera för fler faktorer som kan 

påverka en individs anställningsavtal, som exempel arbetslivserfarenhet, branschspecifika 

variabler och obetalt arbete i hemmet. Genom detta tror vi att fler relevanta aspekter av 

könsskillnaden hade kunnat belysas. Även andra grupper än unga kvinnor kan vara intressanta 

att studera, som exempel så ökar könslönegapet för kvinnor mer efter barnafödande och en 

liknande effekt för anställningsavtal skulle kunna föreligga vilket även gör det intressant att 

studera äldre personer. Andra faktorer kring diskriminering av andra grupper i samhället kan 

samverka och skapa negativ synergi och en intersektionell analys kan därför fördjupa 

förståelsen för villkoren kring anställningsavtal. Även en inkludering av egenföretagare skulle 

berika förståelsen kring osäkra anställningsvillkor. Den dikotoma utfallsvariabeln hade kunnat 

utvecklas till en graderas skala för att bättre täcka in skillnader mellan länder.  
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