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Sammanfattning 

Prekariatet får allt mer uppmärksamhet, särskilt efter Guy Standings popularisering av 

begreppet. Det råder emellertid delade uppfattningar om dess relevans i sociologisk forskning 

och tyngdpunkten i tidigare studier har legat på teori. Uppsatsen försöker konkret urskilja ett 

prekariat bland anställda och därmed besvara frågor som rör dess karakteristika, storlek, 

riskfaktorer och variation i Danmark, Storbritannien och Sverige. Det övergripande syftet med 

uppsatsen är att undersöka prekariatets karaktär och omfattning empiriskt. Med latent 

klassanalys (LCA) som metodologiskt verktyg möjliggörs en analys som beskriver begreppets 

betydelse inom social stratifiering på arbetsmarknaden. Resultaten visar att det finns två grupper 

med tydligt prekära anställningsförhållanden och storleksmässigt skiljer sig dessa även markant 

mellan länderna. Med låg klasstillhörighet (ESeC) och låg ålder ökar generellt sett risken att 

tillhöra prekariatet samt att gruppen är nästan dubbelt så stor i Storbritannien som i Danmark 

och Sverige. Ett betydande bidrag med föreliggande uppsats är att vi skapar en definition av 

begreppet som är möjlig att applicera på empiriska studier. Det blir tydligt att vilken karaktär 

och omfattning prekariatet har, även med hänsyn till dess riskfaktorer och variation mellan 

länder, är nära relaterat till hur det avgränsas både teoretiskt och empiriskt. Denna avgränsning 

har således också betydelse för hur riskfaktorerna och länderskillnaderna kan uppfattas. De 

huvudsakliga slutsatser som följer på detta är att prekariatet är internt skiktat, uppdelat i ett övre 

och ett undre skikt och att ländernas olika välfärdsmodeller och sociopolitiska förhållanden är 

avgörande för storleken på prekariatet. Vidare visar sig LCA vara ett effektivt sätt att beskriva 

komplex social stratifiering på arbetsmarknaden. Resonemangen i uppsatsen leder slutligen 

fram till att begreppet har potentiell sociologisk relevans för att förklara människors otrygghet 

inom arbetslivet.   
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1. Inledning 

Att vara timanställd på ett bemanningsföretag, att vara daglönare, är att kränkas in i ett 

omänskligt system. Du blir ägd. Du arbetar och kommer alltid att förbli fattig. Du varken flyter 

eller sjunker, du trampar bara vatten (Lundberg 2012: 20).  

 

Citatet ovan beskriver en tillvaro som många anställda tycks erfara på arbetsmarknaden. De 

senaste åren har man kunnat läsa om mängder av liknande vittnesmål. Arbetsskildringar har 

fått en nyrenässans inte minst i konsten, där filmer, pjäser och böcker behandlar jobb med 

osäkra villkor. Det gemensamma är att de sätter prekariatet i fokus, en term som syftar på den 

grupp människor som utan trygga anställningar befinner sig i utkanten av den etablerade 

arbetsmarknaden. Begreppet prekariatet har etablerats i det allmänna talet och på 

kultursidorna, men akademisk forskning har hittills varit mer avvaktande till begreppet. Ett 

undantag är den brittiske ekonomen Guy Standing, som genom sin bok Prekariatet – den nya 

farliga klassen (2013) har kommit att förknippas med termen mer än någon annan. 

Prekariatbegreppet är dock alltjämt tämligen outforskat empiriskt.  

          På en alltmer flexibel arbetsmarknad torde det finnas mycket vetenskapligt material om 

människor i prekariatliknande situationer. Så är dock inte fallet då den här typen av 

erfarenheter främst beskrivs anekdotiskt utan grund i avancerad empirisk analys. Bristen på 

sådana undersökningar av prekariatet som fenomen är särskilt problematisk eftersom 

begreppet därför fått motstå en hel del kritik. I synnerhet har begreppet kritiserats för att vara 

svårt eller till och med omöjligt att applicera i konkret empirisk forskning – något som 

onekligen väcker frågetecken kring begreppets relevans inom sociologisk forskning. 

          Mot denna bakgrund har vi valt att konkretisera begreppet genom att undersöka den 

anställda befolkningens materiella villkor. För att också kunna uttala sig om hur prekariatet 

kan tänkas skilja sig mellan länder undersöker vi Danmark, Storbritannien och Sverige.  

          Genom att skapa en sammanhållen och avgränsad definition av prekariatet, som är 

grundad i teori, kan vi mäta och testa begreppet. Dessutom behöver vi använda metodologiska 

verktyg som lämpar sig för att undersöka prekariatets flerdimensionella karaktär empiriskt. 

Latent klassanalys gör det möjligt att urskilja olika kluster utifrån individers position på 

arbetsmarknaden. Vi kan dela upp materialet i kvalitativt skilda grupper och på så sätt studera 

mönster av och skillnader i utsatthet inom arbetslivet. Även tidigare arbetsmarknadsrelaterade 

studier har visat på metodologiska fördelar med LCA (se Evans & Mills, 2000; Lindh, 2014b; 
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Zou, 2015; Savage m.fl., 2013). Således kan vi utvärdera begreppets duglighet och göra en 

rimlig uppskattning av dess omfattning samt i nästa led uttala oss om prekariatets riskfaktorer 

genom linjära regressionsanalyser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats ämnar bidra med ökad kunskap beträffande prekariatets relevans som 

sociologiskt studieobjekt. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka prekariatets 

karaktär och omfattning empiriskt. 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 

 Kan prekariatet urskiljas empiriskt och hur omfattande är i så fall fenomenet? 

 Är prekariatet internt skiktat, dvs. kan prekariatet delas in i undergrupper? 

 Vilka är riskfaktorerna för att hamna i prekariatet? 

 Hur ser skillnaderna ut mellan länderna Danmark, Storbritannien och Sverige gällande 

prekariatets karaktär och storlek? Hur kan dessa eventuella skillnader förstås?  

1.2 Avgränsningar 

Mot denna bakgrund har vi valt att göra följande avgränsningar: Först och främst undersöker 

vi endast anställda för att kunna göra analyser utifrån anställningsrelationer. Fokus ligger även 

på individers materiella förhållanden vad gäller klass. Vår analys kommer emellertid 

innehålla undersökningar av flera länder, nämligen Danmark, Storbritannien och Sverige. En 

djupare genomgång och motivering av dessa avgränsningar återfinns i metodavsnittet. 

1.3 Disposition 

Som ett led i att besvara frågeställningarna krävs det att vi inledningsvis diskuterar teori och 

tidigare forskning om prekariatet samt kritik mot detta. Sedan följer en genomgång av 

datamaterialet och latent klassanalys som metod. Därefter presenterar vi våra resultat i fyra 

steg. I slutet av uppsatsen diskuteras de resultat som vi funnit.  
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2. Prekariatet: Teoretiska 

utgångspunkter 

I följande avsnitt redogör vi för hur Guy Standings definierar prekariatbegreppet samt 

refererar till hur andra teoretiker undersökt prekära arbeten. Sedan går vi kortfattat igenom 

möjliga orsaker till prekariatets framväxt och undersöker dess omfattning. Därefter anger vi 

huvuddragen i traditionell klassteori och återger den kritik som riktats mot Standing. Sedan 

presenteras andra perspektiv som fördjupar förståelsen av begreppet. Detta följs av en 

diskussion om fördelarna med att angripa prekariatet utifrån ett probabilistiskt förhållningssätt 

och sedan presenterar vi en avgränsad definition utifrån de mest centrala dimensionerna av 

begreppet. Slutligen undersöker vi klassmässiga och sociopolitiska skillnader mellan 

Danmark, Storbritannien och Sverige med avseende på respektive lands välfärdsmodeller. 

2.1 Vad är prekariatet? 

Prekariatet är en sammanslagning av orden “prekär” och “proletariatet” och åsyftar de 

människor vars hela tillvaro är bekymmersam och som har en begränsad uppsättning 

medborgerliga rättigheter (Standing, 2013: 17). Kärnan i Guy Standings definition är att 

prekariatet saknar sju arbetsrelaterade trygghetsformer som tidigare omfattade efterkrigstidens 

industriarbetare. Delvis överlappar dessa varandra men bygger väsentligen på anständiga 

löneavtal och anställningskontrakt som utjämnar maktobalansen mellan anställda och 

arbetsgivare. Prekariatet missgynnas i åtminstone någon av dessa aspekter och de består av 

människor som lever på otrygga jobb utan karriärmöjligheter i kombination med perioder av 

arbetslöshet. I deras tidsbegränsade anställningskontrakt ingår varken lönekompletterande 

förmåner eller sociala försäkringar, vilket gör att försämringar slår hårdare mot gruppen då 

deras redan skuldsatta tillvaro måste hanteras utan stabilt inkomstmönster och 

kontantmarginal (Standing, 2013: 22 ff., 42; 2014: 26-40). Dessa kontrakt riskerar även att 

diskvalificera prekariatet med avseende på arbetslöshetsersättning och ger inte nog 

kreditvärdighet för att kunna ta säkra lån. Standing betonar betydelsen av detta: “När de i 

prekariatet drabbas av sjukdom eller problem i familjen och deras ekonomiska behov är som 

störst tenderar snarast deras inkomster att sjunka.” (Standing, 2013: 25 ff., 71). 
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           I mångt och mycket är detta endast påståenden som Standing hävdar är sanna utan att 

ha testat dem empiriskt. Vissa av dessa utmärkande drag för prekariatet har även behandlats 

av andra forskare. Även i dessa fall ligger framför allt tonvikten på teoretiska resonemang, 

men Arne L. Kalleberg (2009) visar emellertid i en empirisk studie att prekära arbeten (i 

betydelsen osäkra, oförutsägbara och riskfyllda) ökade mellan 1970- och 2000-talet i USA. 

Under samma period steg långtidsarbetslösheten och eftersom konsekvenserna av att förlora 

sina jobb blev större infann sig en ökad oro bland anställda. Han menar dessutom att 

övergången från “fasta” till tidsbegränsade anställningar har gjort arbetarna utbytbara och mer 

utsatta eftersom de står utan kompletterande löneförmåner. I takt med att allt färre åtnjuter den 

säkerhet som tillsvidareanställning innebär, intensifieras den ekonomiska ojämlikheten i 

samhället. De prekära jobben drabbar olika sociala grupper och graden av utsatthet beror 

också på andra skiktningsdimensioner, såsom kön och etnicitet (Kalleberg, 2009). 

          Pierre Bourdieu (1998) nämner inte begreppet prekariat som sådant, men han talar om 

prekaritet och refererar till otrygghet (precariousness). Han beskriver en global arbetsmarknad 

där anställningssäkerheten urvattnats i både privat och offentlig sektor, där såväl 

industriarbetare som lärare och journalister drabbats hårt och deras tillvaro får en temporär 

struktur utan hopp om framtiden: “The awareness of it never goes away: it is present at every 

moment in everyone's mind” (Bourdieu, 1998: 82).  

          Flera forskare spårar prekariatet tillbaka till nyliberalismens utbredning under 1980-

talet. De menar att den avregleringsiver som följde därpå gav fotfäste åt de fria 

marknadskrafterna och gynnade företagens investeringar, oberoende var i världen. Som ett led 

i denna utveckling växte den flexibla arbetsmarknaden fram, vilket framför allt fick 

konsekvenser för de anställdas trygghet. De flexibla arbetsförhållandena ökade parallellt med 

att fackföreningsdeltagandet gick ned. När företagen vill minska kostnaderna på kort sikt är 

det huvudsakligen personal som utgör dessa “kostnader”, och de är lätta att göra sig av med 

genom avskedningar. (Standing, 2013; Kalleberg, 2013; Bourdieu, 1998; Wacquant, 2008). 

Konsekvenserna för denna otrygghet har blivit större under det som Standing betecknar som 

“åtstramningseran”, dvs. den period av lågkonjunktur som följde på bankkraschen 2007-2008: 

ojämlikheten har ökat och tillfälligjobben har blivit regel snarare än undantag i OECD-

länderna
1
 (Standing, 2014: 59-71). De tidsbegränsade anställninskontrakten är symptomatiska 

för en fragmentiserad arbetsmarknad. Bourdieu talar härvidlag om ett nytt dominanssätt 

                                                 

1 Sedan 1980-talet har de prekära jobben blivit allt vanligare i Sverige och lett till större ojämlikhet vad gäller löner och 

en mer polariserad arbetsmarknad (Engstrand m.fl., 2011: 11 ff.). I en arbetskraftsundersökning från SCB år 2014 

fastlås att de tidsbegränsade anställningarna också har ökat sedan 2005 i Sverige (SCB, 2014). 
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(mode of domination) som syftar till att skapa ett allenarådande, permanent tillstånd av 

osäkerhet, vilket tvingar arbetare till underkastelse, de tvingas acceptera att de exploateras 

(Bourdieu, 1998: 85). 

       På lösa grunder påstår Guy Standing att “alla” löper risk att hamna i prekariatet 

(Standing, 2013: 93). Detta vittnar om att gruppen är heterogen till sin karaktär, och i 

prekariattillvaron återfinns såväl unga utlandsfödda teletjänstarbetare som medelålders 

infödda akademiker. Mest utsatta är dock unga, outbildade, kvinnor och migranter (Standing, 

2013: 93, 137). Det gemensamma är känslan av osäkerhet, vilket Standing inte heller belägger 

empiriskt. 

Utifrån Standings beskrivning går det endast att spekulera kring prekariatets verkliga 

omfattning. Han påstår emellertid att gruppen växer och syftar då tillbaka på det faktum att 

ströjobb utan trygghet ökar. Ändå ger han sig på en gissning och hävdar att prekariatet i vissa 

delar av världen utgör så mycket som en fjärdedel av den vuxna befolkningen (Standing, 

2013: 42). Han fortsätter: 

 

Tyvärr presenteras inte arbetsmarknadsstatistiken och den ekonomiska statistiken på ett sätt 

som gör det möjligt att uppskatta det totala antalet människor som ingår i prekariatet, och än 

mindre antalet i de olika undergrupper som det består av. Vi måste skapa oss en bild utifrån 

indirekta variabler (Standing, 2013:28). 

 

Att Standing utgår från spekulationer och anekdotisk bevisföring i sitt resonemang tydliggör 

det faktum att det föreligger vetenskapliga problem med hans vittomfattande definition av 

prekariatet. För detta har han dessutom fått utstå kritik från flera håll, vilket leder oss in i 

nästa avsnitt som vi inleder med att undersöka prekariatets ställning inom klassforskning. 

2.2 Kritik och andra perspektiv 

Inom grundläggande klassteoretisk tradition intar Karl Marx och Max Weber en särställning 

och för att läsaren ska kunna följa med i vidare resonemang bör deras huvudsakliga poänger 

sammanfattas i korthet. För Marx är klass en fråga om ägande, dvs. vilken position som 

människor har i produktionen av sina materiella liv. Produktionssättet inom kapitalismen är 

lönearbetet och de som säljer sin arbetskraft (proletärerna) äger inte sina produktionsmedel 

utan arbetar för den ägande klassen, kapitalisterna (bourgeoisien), i utbyte mot lön. Genom 

sitt arbete skapar de produkter med ett större värde än vad de själva får ut i lön för att 

överleva. Detta mervärde tillfaller kapitalisterna, som lever på vinsten, dvs. ackumulation av 
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kapital. Det kapitalistiska produktionssättet möjliggör således att den ägande klassen 

dominerar och exploaterar den icke-ägande klassen (Ritzer & Stepnisky, 2014: 56-65). 

          Weber utgår inte endast från ekonomiska faktorer när han talar om klass. Han menar 

istället att samhället också stratifieras på basis av status och makt. En klass utgörs visserligen 

av individer som delar ekonomiskt betingade marknadspositioner, men för Weber är ägande 

inte det enda kriteriet för klassförhållandena utan även andra aspekter, såsom utbildning, 

påverkar individers livschanser. Det finns flera potentiella klasser och bland arbetare är det 

den typ av tjänst (och hur denna tjänst värderas på marknaden) som är avgörande. Individer 

kan ingå i samma klass men ändå skiktas givet statusskillnader (i termer av livsstil) grundade i 

t.ex. uppfostran eller utbildning. Weber kritiserar på detta sätt Marx genom att även ta hänsyn 

till motsättningar och skillnader som finns inom grupper: en arbetare kan bli “självständig” 

om hans egenskaper på en viss position är oersättliga (Ritzer & Stepnisky, 2014: 127 f.). 

          Med avstamp i detta har diskursen om vilken terminologi som ska användas för att 

ringa in socioekonomiska grupper med svag integrering i samhällsekonomin mångfaldigats. 

När man talar om människor i utkanten av arbetsmarknaden används ett flertal olika 

benämningar, såsom “marginaliserade”, “socialt exkluderade” och “utanförskapet”. 

Prekariatet har även starka beröringspunkter med det marxistiska begreppet “industriell 

reservarmé”.
2
 (Broström, 2015; Munck, 2013; Wacquant, 2008).  

          Enligt Guy Standing betecknar prekariatet en klass som ingår i ett klasschema om sju 

sociala stratan: Högst upp återfinns en förmögen elit följs av salariatet, proficianer och 

arbetare. Samtliga återfinns inom tidigare samhällsvetenskaplig forskning. Längs ned finner 

vi prekariatet, därefter de arbetslösa (som enligt Standings definition även ingår som en del i 

prekariattillvaron) och slutligen de socialt missanpassade (Standing, 2013: 18 f.).  

          Det är anmärkningsvärt att Standing skiljer mellan arbetarklass och prekariat. Detta 

motiverar han med att den senare gruppen inte omfattas av den traditionella arbetarklassens 

gamla normer. Han talar även i termer av att prekariatet befinner sig i inbördeskrig och består 

både av dem som av olika skäl frivilligt väljer tillfälliga anställningar eller deltidsarbete och 

                                                 

2 I en färsk avhandling från Göteborgs universitet skriver Lovisa Broström att ”prekariatet skulle förvisso kunna användas på 

samma sätt som begreppet industriell reservarmé, som en arbetskraftsbuffert med syfte att stabilisera ekonomin och driva ner 

löneanspråken, men man kommer då väldigt nära begreppet industriell reservarmé vilket gör det nya begreppet prekariat i 

princip onödigt” (Broström, 2015: 73 f.). Vidare menar Broström att prekariatet inte svarar på frågan varför människor 

egentligen hamnar utanför. Eftersom arbete kommit att bli norm i samhället och utgör själva förutsättningen för ett gott liv – 

kanske framför allt i termer av ägande och konsumtion – har samhällets behov av en arbetsmarknadsrelaterad reservarmé 

knappast minskat, men människor i arbetslöshet beskrivs allt som oftast som “snyltare” och “lata”, vilket kanhända skapat en 

större stigmatisering och ökat pressen att ta låglönejobb, som dessutom många sökande är överkvalificerade för. (Standing, 

2014: 34 ff.). Bourdieu skriver också att förekomsten av en stor reservarmé, som på grund av överproduktion av 

utexaminerade inte längre är begränsad till de lägsta nivåerna av kompetens och teknisk färdighet (Bourdieu, 1998: 82). 
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de som inte har några andra alternativ än att acceptera dessa otrygga jobb (Standing, 2013; 

2014). Även Bourdieu menar att det nu råder en sorts “alla-mot-alla”-arbetsmarknad som 

försvagar värden som solidaritet och humanitet (Bourdieu, 1998: 82 ff.).
3
  

         Trots prekariatets inre konflikt menar Standing att de förenas i upplevelser av ilska (på 

grund av blockerade ambitioner), anomi (framkallad av den hopplöshet de känner inför jobb 

utan karriärmöjligheter) och alienation (till följd av frånvaron av meningsfulla mål). Som en 

följd av detta utgör prekariatet en “ny farlig klass” som låter sig lockas av populism och 

nyfascistiska budskap (Standing, 2013: 17-36). Enligt Standing är prekariatet dock endast en 

“klass i vardande” och ännu inte en “klass för sig” i marxistisk mening, ty de varken har en 

gemensam identitet eller samsyn gällande lösningar på sin situation (Standing, 2013: 18; 

2014: 39). 

          Det är dock svårt att hitta bevis för att prekariatet någonsin skulle kunna bli en klass för 

sig, vilket flera forskare visat på. Enligt Bengt Furåker är gruppen alltför heterogen och 

komplex i sin sammansättning: Det finns nämligen “utbildningsmässiga och etniska 

skiljelinjer som inte är alldeles lätta att överbrygga.” (Furåker, 2014: 73). Vidare ifrågasätter 

han sannolikheten att dessa olikartade kategorier av människor med otrygga 

arbetsmarknadspositioner ska kunna mobilisera sig och agera utifrån en gemensam agenda 

(Furåker, 2014). Även Peter Frase (2013) vänder sig mot att Standing sammanfogar så vitt 

skilda sociala stratan av befolkningen i ett och samma begrepp. Jan Breman (2013) menar 

dessutom att tillfälligarbetare och deltidsanställdas intressen skiljer sig radikalt från de som 

tillsvidareanställda och fackligt engagerade arbetare har. Ronaldo Munck (2013) kritiserar 

Standing med hänvisning till Marx och Weber: eftersom människors klasspositioner i det 

ekonomiska systemet bestäms utifrån relationen till produktionsmedlen saknas en 

antagonistisk dimension som specificerar de olika sociala klassernas relation till varandra. 

Inte heller redogör Standing för vilken ny roll som prekariatet intar vad gäller 

produktionsförhållandena inom den moderna kapitalismen (Munck, 2013: 752). Standings 

motivering till varför han exkluderar prekariatet från arbetarklassen lämnar övrigt att önska, 

                                                 

3 I denna uppsats har vi valt att studera de materiella förhållandena bland anställda, men beträffande deras klassmedvetenhet 

menar Pierre Bourdieu att själva förutsättningen för att människor ska känna sig motiverade att förändra sin situation, och se 

att en annan framtid är möjlig, är att ha fäste i nuet. De prekära arbetsförhållandena lägger hinder i vägen för att göra uppror, 

särskilt kollektivt, eftersom de påverkar människors framtidsutsikter negativt. Den främsta anledningen till att den 

traditionella arbetarklassen kunde se framåt och mobilisera sig berodde på att de ändå hade de mest basala trygghetformerna 

(Bourdieu, 1998: 82 f). 
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inte minst eftersom han understryker att prekariatet står i motsatsställning till den traditionella 

arbetarklassen, och inte i första hand till andra mer privilegierade klasser. 

          Fastän flera forskare erkänner prekariteten och förstår dess problematik har teorin om 

prekariatet kritiserats för att inte innehålla en väl avgränsad och tydlig definition av 

begreppet. För att gå vidare till de empiriska problemen med prekariatbegreppet råder det inga 

tvivel om att Guy Standings framställning av dess egenskaper bygger på generaliseringar 

snarare än systematiska beskrivningar av verkligheten. Detta har bland annat Bengt Furåker 

anmärkt på, då han menar att förutsättningen för att kunna applicera prekariatet i empiriska 

studier är att formulera ”ett stringent prekariatsbegrepp som sedan tillämpas på de data om 

verkligheten som vi har eller kan ta fram” (Furåker, 2014: 73 ff.). Han får här även stöd av 

Peter Frase, som ifrågasätter om den nuvarande definitionen ens går att använda som 

vetenskapligt begrepp (Frase, 2013). 

          Det är inte alldeles enkelt att avfärda denna kritik, men alltjämt har ingen forskare ägnat 

prekariatet någon särskild uppmärksamhet vad gäller att själva bidra med en empirisk 

prövning. Standing har trots allt satt fingret på ett arbetsmarknads- och stratifieringsmönster 

som många känner igen, och flertalet kritiker tillskriver begreppet potential. Bengt Furåker 

understryker dock att: 

 

Utan en rimlig definition av prekariatet går det inte att avgöra vilken variation som finns länder 

emellan. Inte minst den senare aspekten är viktig om vi vill undersöka huruvida olika politiskt 

bestämda regler och åtgärder bidrar till att minska otryggheten (Furåker, 2014: 75). 

 

 

Vilken potential termen har återstår att se men utifrån centrala delar av Standings resonemang 

kan vi med denna uppsats öka förståelsen för dess betydelse inom social skiktning på 

arbetsmarknaden. Eftersom begreppet är komplext och behandlar flera dimensioner samtidigt 

tycks det meningsfullt att närma sig arbetet med en ny definition genom att anlägga ett 

probabilistiskt snarare än ett deterministiskt synsätt på frågan om hur begreppet bör utformas.  

          Att närma sig teorier på ett probabilistiskt sätt innebär enligt Stanley Lieberson (1992) 

att en given uppsättning omständigheter avgör sannolikheten för ett visst resultat, till skillnad 

från ett deterministiskt angreppssätt som snarare förutsätter ett antingen-eller-perspektiv; att 

någonting är eller inte är, som vore verkligheten bestämd av givna faktorer. Lieberson menar 

vidare att ett förhållningssätt som beräknar sannolikheter inte bara beskriver den sociala 

verkligheten mer korrekt utan också frigör oss från uppfattningen att man borde 

förkasta resultat som avviker från teoriernas ursprungliga intentioner (Lieberson, 1992). John 

H. Goldthorpe (2000) framhåller den probabilistiska hållningen som den kvantitativa 
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sociologins viktigaste väg framåt i strävan efter att förklara de regelbundenheter som sociala 

fenomen kan antas bestå av (Goldthorpe, 2000: 259).  

          Genom att använda latent klassanalys, som bygger på probabilistiska grundantaganden, 

kan vi därtill behålla prekariatbegreppets komplexa struktur och samtidigt utsätta det för en 

empirisk prövning, vilket tjänar till att göra begreppet vetenskapligt relevant. 

2.3 Avgränsad definition 

Att tidigare teoretiker inte valt att mäta begreppet är emellertid föga överraskande med tanke 

på att Standings definitionen omöjliggör en operationalisering. Därför är det viktigt att betona 

betydelsen av att avgränsa dess omfång och i förlängningen låta prekariatet innefatta bara de 

mest grundläggande dimensionerna och i nästa steg utvärdera hållbarheten genom att luta 

andra socioekonomiska aspekter mot begreppet separat. För att betona prekariatets 

intersektionella karaktär är det viktigt att se hur exempelvis etnicitet och kön fungerar som 

skiktningselement som påverkar gruppen som yttre faktorer snarare än som en inneboende 

karakteristika, utmärkande för just denna grupp, vilket vi även återkommer till i våra resultat 

nedan.  

         Genom att välja ut de mest centrala dimensionerna av prekariatet (som bygger på fyra 

aspekter: arbetslöshetshistorik, otrygga anställningsvillkor, instabila inkomstmönster och brist 

på möjlighet att göra karriär) har vi formulerat en avgränsad definition utifrån metoden latent 

klassanalys, och med vars hjälp vi kunnat fånga begreppets intrikata struktur utan att förbise 

dess grundläggande innebörd som en term med betydelse inom arbetsmarknadsrelaterad 

forskning.  

         Som Bengt Furåker konstaterar krävs en väl avvägd definition av prekariatet för att 

kunna uttala sig om skillnader länder emellan. Särskilt detta är viktigt för att se vilka effekter 

bland annat olika länders politiska inriktningar och påföljande åtgärder har fått (Furåker, 

2014: 75). Detta leder oss in på nästa avsnitt, där vi jämför Danmark, Storbritannien och 

Sveriges olika välfärdspolitiska förutsättningar. 

2.4 Sociopolitik och klass: En landjämförelse 

Guy Standing menar som sagt att prekariatet uppgår till ungefär en fjärdedel av världens 

arbetsföra befolkning (Standing, 2013: 42). Han går emellertid inte in djupare på variationen 

mellan länder: är prekariatet verkligen lika stort överallt? 
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    Vi kan utifrån tidigare forskning slå fast några väsentliga grundantaganden som är centrala 

för att kunna gå vidare med denna fråga. Mycket tyder på att välfärdsstaters institutionella 

utformning har avgörande betydelse för den ekonomiska ojämlikheten i samhället (Korpi & 

Palme, 1998). Dessutom kan man konstatera att den grundläggande klasstrukturen ser ungefär 

likadan ut i alla kapitalistiska länder, men att graden av ekonomisk ojämlikhet emellertid 

skiljer sig beroende på olikheter i sociopolitiska förutsättningar. Dessa skillnader är 

avgörande för människors reella position i klasshierarkin (le Grand & Tåhlin, 2013). Den 

politik som förs i respektive land kan antas få konsekvenser för individers socioekonomiska 

situation. I en jämförelse mellan länder med avseende på människors materiella villkor är 

detta följaktligen aspekter som bör tas i beaktande.  

    Det finns således goda skäl att tro att även prekariatet skiljer sig mellan länder. För att 

studera hur de sociopolitiska omständigheterna skiljer sig i Danmark, Storbritannien och 

Sverige utgår vi från Gøsta Esping-Andersens typologi av välfärdsregimer. För att urskilja 

olika välfärdsstater delar han upp dessa utifrån tre huvudsakliga koncept: 1) Av-varufiering 

(de-commodification) som innebär att människors välbefinnande beror på deras relation till 

marknaden – vi säljer vårt arbete som vilken annan vara som helst – och syftar på till vilken 

grad individer kan upprätthålla en socialt acceptabel standard utan att delta på marknaden 

(Esping-Andersen, 1991: 35 f.). 2) Stratifieringssystem (system of stratification), där 

välfärdsstaten har en nyckelroll vad gäller strukturering av den sociala ordningen samt av 

uppdelningen i klass och status (Esping-Andersen, 1991: 55 f.). 3) Uppdelning av privat och 

offentlig sfär (public-private mix) som innebär hur tillhandahållandet av välfärdstjänster 

(socialförsäkringar, t.ex. pension) delas upp mellan privat och offentligt. Denna uppdelning 

påverkar den distributiva strukturens utformning, relationen mellan sociala rättigheter och 

ojämlikhet beträffande kön, klass och status (Esping-Andersen, 1991: 80 ff., 103). 

         Välfärdsstaterna delas in i tre olika regimer: Den liberala (med marknadsorienterade 

socialförsäkringar och låga förmåner), den konservativa (med exkluderande socialförsäkringar 

som är kopplade till klasstillhörighet och status) och den socialdemokratiska (med 

inkluderande, inkomstbaserade socialförsäkringar och höga förmåner) (Esping-Andersen, 

1991: 26 ff.). Fastän Esping-Andersens inflytelserika typologisering har några år på nacken –

  den politiska kartan har inom flera områden ritats om och indelningen kan ha ruckats – är 

trots allt grunderna förankrade i en verklighetsbeskrivning som i mångt och mycket stämmer 

överens med vår samtid. 
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Mot denna bakgrund är det lämpligt att diskutera klassificeringen av Danmark, 

Storbritannien och Sverige utifrån deras respektive välfärdsmodeller. Såväl Sveriges som 

Danmarks modeller kan beskrivas som socialdemokratiska i betydelsen att länderna förlitar 

sig på offentliga omsorgssystem med generösa socialförsäkringar. Storbritannien erbjuder 

däremot en marknadsbaserad välfärdsmodell med restriktiva socialförsäkringar, mer lik den 

liberala modellen. Att denna skillnad också får konsekvenser för ojämlikheten i samhället blir 

inte bara tydligt inom ramen för Espen-Andersens analys utan också givet andra forskares 

studier. Exempelvis är löneskillnaderna bland människor inom samma yrke större i 

Storbritannien jämfört med den totala löneskillnaden bland samtliga yrkesarbetande i 

Danmark och Sverige (le Grand & Tåhlin, 2013: 20). Utformningen av socialförsäkringarna 

har följaktligen betydelse för såväl omfördelningspolitikens utfall som den sociala 

stratifieringen på arbetsmarknaden, som alltså varierar beroende på typen av välfärdsregim 

(Korpi & Palme, 1998). Vi kan förvänta oss att det finns skillnader länderna emellan vad 

gäller prekariatets storlek och spridning. Det finns anledning att ställa sig kritisk mot 

Standings antagande om gruppens omfattning och vi kan formulera en arbetshypotes där vi 

förmodar att prekariatet är ungefär lika stort i Sverige som i Danmark medan Storbritannien i 

så fall sticker ut med en högre andel anställda i prekariatliknande situationer.  

3. Data och metod 

I följande avsnitt gör vi inledningsvis en genomgång av datamaterialet och vilka 

avgränsningar som varit nödvändiga. Detta åtföljs av en presentation av de indikatorer som 

utgör grunden för analysen och vårt prekariatbegrepp. Slutligen redogör vi för metoden och 

de kontrollvariabler som möjliggör analys med olika riskfaktorer som oberoende variabler. 

3.1 Data 

Datamaterialet är hämtat från Den europeiska socialundersökningen (European Social Survey, 

ESS), som är en tvärnationell surveyundersökning som har genomförts vartannat år i 30 

europeiska länder sedan 2001. Enkäten innehåller ett frågeformulär som återkommer vid varje 

omgång och detta kompletteras av mer ämnesspecifika områden som varierar mellan 

rundorna. Vi har använt datamaterial från den femte omgången av ESS från 2010. Alla steg i 
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urvalsprocessen är baserade på slumpmässiga urvalsstrategier och undersökningen är 

nationellt representativ för befolkningen över 15 år. Datamaterialet har viktats (“dweight”) 

utifrån de föreskrifter som ESS rekommenderar (ESS, 2015). Vi har valt den femte rundan 

eftersom finanskrisen som bröt ut 2008 har satt sina spår både socialt och ekonomiskt och har 

bäddat för politisk åtstramning. Samma roterande modul fanns redan år 2004, men 

vidareutvecklades till fler indikatorer 2010, varav fler lämpade sig för vårt specifika 

problemområde. 

         Som kvantitativ sociologisk praxis om social klass och stratifiering föreslår har vi valt 

att undersöka anställdas villkor på arbetsmarknaden. I föreliggande uppsats används 

klasschemat ESeC (European Socio-economic Classification) som bygger på den äldre 

versionen EGP (Erikson-Goldthorpe-Portacarero), vars huvudsakliga syfte är att avgöra klass 

utifrån position på arbetsmarknaden och fokuserar på anställningsrelationen mellan 

arbetsgivare och anställd (Bihagen m.fl., 2010). Eftersom tidigare forskning om prekariatet 

inte lutat sig mot empiriska resultat tycks fältet ligga öppet för oss att skapa ett grundläggande 

mått på begreppet. Vi bidrar med en relevant avgränsning som gör prekariatet möjligt att testa 

mot ett datamaterial om anställdas arbetssituation. Vi kontrollerar sedan dess duglighet i 

relation till ESeC. Förvisso innebär denna avgränsning att vi måste utesluta respondenter som 

kan tänkas vara intressanta inom ramen för en större studie om prekariatet, exempelvis 

arbetslösa, men detta är likväl en förutsättning för att kunna utforma en väl avgränsad, 

teoretisk definition som är systematiskt och empiriskt användbar i vetenskapligt syfte. Denna 

avgränsning har också varit nödvändig eftersom ett flertal av de indikatorer som tillämpas i 

preciseringen av prekariatbegreppet endast ringar in den arbetande befolkningen, till exempel 

med hänvisning till frågor om lönereduktion och förändringar gällande arbetstrygghet. 

Gruppen egenföretagare föll också bort, då den är brokig till sin karaktär och svår att 

generalisera kring. Dessutom hade de inte svarat på alla de för studien relevanta frågorna. 

         Prekariatet är inte bara heterogent till sin karaktär utan dess förhållanden kan även 

tänkas skilja sig länder emellan. För att ge kraft åt analysen undersöker vi Danmark, Sverige 

och Storbritannien. Rent generellt möjliggör komparativ analys en diskussion om 

bakomliggande orsaker till variationen av studieobjektets storlek och uppkomst.  

          Urvalet är baserat på ländernas kulturella likheter och sociopolitiska skillnader. Trots 

viss variation mellan Danmark och Sveriges vad gäller ländernas respektive 

socialförsäkringsreformer påminner ändå deras välfärdsmodeller om varandra (Esping-

Andersen, 1991; Kananen, 2012; Engstrand & Törnquist, 2011: 11-20). Flera studier visar att 
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Storbritannien däremot sticker ut välfärdspolitiskt och som en effekt av deras modell 

förväntas anställda inte i lika hög utsträckning skyddas från otrygga anställningar (Esping-

Andersen, 1991; le Grand & Tåhlin, 2013; Korpi & Palme, 1998).  

          Enligt datamaterialet är den svenska svarsfrekvensen cirka 51 procent, vilket motsvarar 

1 497 genomförda intervjuer. Motsvarande siffror är i Danmark drygt 55 procent och 1 576 

intervjuer. I Storbritannien, slutligen, genomfördes 2 422 intervjuer och svarsfrekvensen var 

ungefär 56 procent. Sammanlagt genomfördes således 5 495 intervjuer. Efter att alla 

avgränsningar är gjorda ingår sammanlagt 2 482 respondenter. 710 av dessa är svenskar, 726 

är från Danmark och 1 046 från Storbritannien (se bilagor för mer information). 

3.2 Indikatorer 

Den definition som har varit nödvändig att resonera fram för att kunna testa 

prekariatbegreppet empiriskt grundar sig i fyra centrala teoretiska dimensioner, som fångar 

prekariatets karakteristika, vilka i sin tur består av en eller flera indikatorer som kan mäta 

förhållandet. Namnen på indikatorerna återfinns inom parentes i slutet av varje stycke.  

Den första dimensionen, Arbetslöshet, grundar sig i det faktum att prekariatet befinner 

sig utanför arbetsmarknaden i perioder. Den visar hur variationen i arbetslöshet skiljer sig 

mellan prekariatet och övriga medborgare. Detta mäts genom indikatorn “Längst period i 

månader kontinuerligt arbetslös och jobbsökande de senaste tre åren” (ARBLÖS3).  

Nästa dimension, Anställningsvillkor, baseras på att prekariatets anställningar är 

otrygga vad gäller form, villkor och kontrakt. Den mäter respondenternas sammantagna 

uppfattningar om deras anställningstrygghet (job security) och huruvida deras kontrakt är 

tidsbegränsade (limited) eller om det rör sig om en tillsvidareanställning (unlimited). De 

indikatorer som utgör denna dimension är a) “Nuvarande jobb: anställningen är trygg” 

(ANSTRYGG), b) “Fått sämre anställningstrygghet de senaste tre åren” (SANSTRYGG3) 

och slutligen c) “Tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat anställningskontrakt” (KONTRAKT).  

Den tredje dimensionen, Ekonomiska villkor, innebär att prekariatet saknar ett tryggt och 

stabilt inkomstmönster, och undersöker respondenternas ekonomiska situation för de senaste 

tre åren och består av två indikatorerna: a) “I vilken utsträckning man varit tvungen att ta från 

besparingar eller att skuldsätta sig för att täcka normala levnadsomkostnader de senaste tre 

åren” (SKULD3) och b) “Varit tvungen att gå ner i lön de senaste tre åren” (LÖNRED3). 

          Slutligen grundar sig den sista dimensionen, Karriärmöjlighet, på att prekariatet saknar 

möjligheten att avancera inom yrkeslivet, och mäter skillnader i respondenternas uppfattning 
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om chans till befordran. Detta undersöker vi med hjälp av indikatorn “Nuvarande jobb: Goda 

karriärmöjligheter” (KARRIÄR).  

          I den latenta klassanalysen har vi valt att dikotomisera indikatorerna, vilket underlättat 

identifieringen av tydliga och meningsfulla grupper i analysen. Beträffande indikatorer som 

inte var uppdelade naturligt i två alternativ på värdeskalan har dessa klyvts i två grupper. 

Exempelvis har anställningstrygghet (ANSTRYGG), där respondenterna besvarat påståendet 

“Nuvarande jobb: anställningen är säker” utifrån en skala där 1 = “Inte alls sant” och 4 = 

“Väldigt sant”, omkodats på följande vis: 1 och 2 som gruppen “Inte säkert”, samt 3 och 4 

som gruppen “Säkert”.  

         Den enda indikatorn som inte är dikotomiserad är den som rör arbetslöshet (i månader 

de senaste tre åren). Istället är den kodad i fyra grupper: “Ej arbetslös”, “1-4 månader”, “5-12 

månader” samt “13 eller fler månader”. Anledningen till detta är dels eftersom vi vill kunna 

göra en distinktion mellan kort- och långtidsarbetslösa, dels för att finna nyanser i 

skillnaderna inom och mellan klustren.
4
 

          För att kunna uttala sig om den vetenskapliga kvaliteten i uppsatsen är en central 

utgångspunkt att undersöka frågan om validitet, dvs. om indikatorerna verkligen mäter 

prekariatet. För att säkerställa detta har vi deducerat arbetshypoteser som är relevanta för 

begreppet ifråga och visar på hur gruppens situation bör ser ut, vilka individer som löper risk 

att ingå i prekariatet samt vilka eventuella skillnader som finns mellan länder. Av brist på 

tidigare empiriska studier kan vi inte uttala om stabiliteten på mätningen över tid. Däremot 

har vi strävat efter att vara så tydliga som möjligt i varje steg av studien för att 

reproducerbarheten ska vara hög (Bryman, 2012: 160-170).  

          Ovanstående fyra dimensioner lyckas avgränsa prekariatet utifrån tidigare forskning 

och teori, vilket innebär att vi således kan skapa en hypotetisk bild av hur vi förväntar oss att 

gruppen ser ut i den empiriska undersökningen. Ur ett idealtypiskt perspektiv förväntas 

prekariatet vara starkt utsatt i fråga om arbetslöshetserfarenhet, otrygga arbetsvillkor, 

avsaknad av stabila inkomstmönster och karriärutsikter. Således är vår arbetshypotes att finna 

en idealtypisk grupp som uppvisar denna kombination av erfarenheter.  

                                                 

4 Se bilagor för deskriptiv statistik och enkätfrågornas exakta formulering.  
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3.3 Latent klassanalys 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera prekariatets karaktär och omfattning 

empiriskt. För detta ändamål behövs en metod som matchar begreppets inneboende 

komplexitet. Eftersom det vi vill studera innefattar ett antal olika former av arbetsrelaterad 

otrygghet vill vi undersöka befintliga kombinationer av olika indikatorer på prekariatet. 

Genom latent klassanalys (Latent Class Analysis, LCA) kan vi göra detta eftersom metoden 

hjälper oss att dela upp materialet i kvalitativt skilda grupper av respondenter, baserat på deras 

position på arbetsmarknaden. Därefter kan vi plocka ut specifika egenskaper som särskiljer 

olika grupper (kluster). I förlängningen blir det även möjligt att identifiera olika riskgrupper 

och diskutera vilka individer som löper en under- respektive överrisk för att hamna i 

prekariatet.  

          Genom latent klassanalys kan vi förklara relationen mellan en eller flera latenta 

(oobserverade) variabler och finna dem i vårt material. Den latenta variabeln skattar vi genom 

ett urval av centrala indikatorer om förhållanden på arbetsmarknaden som har teoretisk 

relevans och tillsammans utgör prekariatet (Goodman, 2009; Magdison & Vermunt, 2002) 

Indikatorerna har vi delat in i dimensioner för att skapa överskådlighet. Den latenta variabeln 

mäts utifrån de manifesta indikatorerna. Utmärkande för detta är att den latenta variabeln inte 

förklaras av de manifesta indikatorerna utan tvärtom förväntas förklara de manifesta 

indikatorerna (Collins & Lanza, 2010). Vi förutsätter således att respondenternas värden på 

indikatorerna kan beskrivas av den latenta klassvariabeln (här prekariatet), vilket betyder att 

associationen mellan de manifesta indikatorerna endast beror på deras relation till den latenta 

variabeln och inte på deras förhållande till varandra (se Figur 1 nedan). Detta är ett 

grundläggande antagande för LCA och innebär ett “lokalt oberoende” (local independence) 

variablerna emellan (Hagenaars & Halman, 1989: 84). 

          Utifrån respondenternas värden på indikatorerna identifierar LCA olika kluster där 

individerna samlas och följaktligen delas in med hänsyn till liknande värden och 

karakteristika. Inom varje kluster är respondenterna så lika varandra som möjligt och klustren 

skiljs följaktligen åt av att de är så olika som möjligt (Magidson & Vermunt, 2005). LCA 

delar in individerna i separata kluster givet dess uppvisade karaktäristika (dvs. vilka värden de 

har på de manifesta indikatorerna). Den latenta variabeln är kategorisk, och 

klusterindelningen kan på så sätt baseras på kvalitativa skillnader, jämfört med om variabeln 

hade varit kontinuerlig och uppdelning då endast kunnat ta sig uttryck som olika värden på 

samma kontinuerliga skala (Collins & Lanza, 2010). Indelningen av datamaterialet i dessa 
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kvalitativt skilda grupper låter oss undersöka detta på ett sätt som stämmer väl överens med 

teorin om det komplexa prekariatet.. Enligt vår arbetshypotes borde ett av klustren utmärka 

sig som idealtypiskt för prekariatet, dvs. uppvisa arbetslöserfarenhet, ha otrygga anställningar 

och tidsbegränsade kontrakt, instabila ekonomiska mönster samt dåliga karriärmöjligheter – 

förutsatt att teorin stämmer.    

Figur 1. Latent klassanalys: Förhållandet mellan den latenta 
variabeln och indikatorerna 

 

         

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

Ytterligare en fördel med metoden är att respondenternas hemvist i respektive kluster 

beräknas utifrån deras sannolikhet att höra till ett specifikt kluster, givet deras värde på 

indikatorerna. Individerna tvingas således inte in i något av de olika klustren utan har ett 

probabilistiskt förhållande till dem.  

          Vi förutsätter att det finns ett specifikt antal klasser i vårt datamaterial som inte är 

förutbestämt av på förhand givna omständigheter utan istället avgörs av den faktiska 

karaktären på datan (Magidson & Vermunt, 2009: 89). Vi testar olika modeller för att dra 

slutsatser kring hur många kluster som bäst (mest effektivt) representerar materialet. Detta 

återkommer vi till senare i resultatavsnittet.  

     Som tidigare nämnt finns det grundläggande problem med Guy Standings 

prekariatbegrepp, vilket komplicerar en empirisk prövning som i förlängningen kan avgöra 

storleken på gruppen, vilka som ingår i det och hur variationen ser ut länder emellan (se 

Furåker, 2014). LCA gör det i ett första steg möjligt att fastställa prekariatets omfattning och 
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sammansättning och i nästa steg undersöka eventuella skillnader mellan länder vad gäller 

denna variation.  

3.4 Prekariatets riskfaktorer 

Med latent klassanalys kan vi sedan skapa variabler som räknar ut sannolikheten för samtliga 

respondenter att ingå i ett specifikt kluster. Detta öppnar för möjligheten att skatta en linjär 

regressionsmodell genom Ordinary Least Square-metoden (OLS) i mjukvaruprogrammet 

SPSS, för att undersöka hur andra oberoende variabler påverkar sannolikheten att tillhöra ett 

kluster. Vi återkommer till detta när vi presenterar regressionsmodellerna. 

          De variabler som tillämpas i regressionsanalyserna är valda i syfte att se hur olika 

socioekonomiska förhållanden påverkar sannolikheten att respondenterna ingår i prekariatet, 

och enligt tidigare forskning löper vissa människor större risk än andra att hamna i den 

gruppen. Mot denna bakgrund undersöker vi Ålder, uppdelad i fem lika stora grupper av den 

arbetsföra befolkningen i åldrarna 15 till 64. Vidare kontrollerar vi för variablerna Kön 

(dikotomiserad som man/kvinna), Född i landet (född i landet/inte född i landet) och Sektor 

(privat/offentlig sektor). Slutligen undersöker vi variabeln ESeC (baserad på EGP) som avgör 

klass utifrån arbetsmarknadsposition, där två huvudsakliga faktorer avgör formen för 

anställningsrelationen: hur svårt den anställdes arbete är att övervaka och hur svår den 

anställdes kompetens är att ersätta (Goldthorpe, 2000: 206 ff.).
5
 Vi har kodat denna variabel i 

sex grupper: Salariatet (högre/lägre), mellankvalificerade yrken, lägre serviceyrken och 

slutligen rutinarbetare. Denna uppdelning har vi gjort delvis utifrån Harrison och Roses 

(2006) rekommendationer. Därutöver har också det högre salariatet separerats från det lägre, 

detta för att få en tydligare bild av hur prekariatet står sig i förhållande till samhällets högsta 

socioekonomiska skikt. Vidare har vi uteslutit rutinarbetare från lägre serviceyrken, i syfte att 

undersöka hur skillnaderna ser ut i de lägre klasserna beträffande sannolikheten att hamna i 

prekariatet.  

          Som vi sett argumenterar Standing för att vissa individer har högre sannolikhet än andra 

att ingå i prekariatet. Med detta i åtanke och utifrån ovan nämnda riskfaktorer kan vi utforma 

ytterligare en arbetshypotes om en förväntan att kvinnor, utlandsfödda, unga, lägre klasser 

samt anställda inom privat sektor löper en överrisk att hamna i prekariatet. 

                                                 

5 Klass kan också beskrivas utifrån dess konsekvenser/utfall. Enkelt uttryckt tenderar tjänstemän (salariat, högre serviceyrken 

etc.) att ha högre lön, bättre anställningstrygghet och goda karriärmöjligheter jämfört med arbetare (rutinarbetare, lägre 

serviceyrken etc.) (Lindh, 2014a: 15).  
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4. Resultat 

I nedanstående kapitel går vi igenom resultaten av vår undersökning och dessa redovisas i 

fyra övergripande steg. Först presenterar vi hur skattningen av mängden kluster har gått till, 

därefter redogör vi för tolkningarna av de enskilda klustren. Detta åtföljs av landjämförelser 

med avseende på klustrens storlek och vi avslutar med att analysera vilka grupper som löper 

en förhöjd risk att hamna i prekariatet. 

4.1 Steg 1: Att skatta kluster 

Syftet med detta steg i analysprocessen är att nå den mängd latenta klasser som mest effektivt 

representerar vårt datamaterial och för att göra det använder vi flera mått för modellpassning. 

Tabell 1 (nedan) visar på resultat från fem olika klusteranalyser. Respektive modell testar och 

summerar associationerna mellan klustren. Modell 1 (1-kluster) visar på den maximala 

association som indikatorer kan ha i modellerna. Denna modell kan därför användas som 

jämförelsepunkt när vi sedan utvärderar vilken av dem som mest effektivt förklarar 

sambanden i datamaterialet. L
2

 -värdet indikerar hur stor del av indikatorernas association som 

förklaras av modellen, där ett lägre värde indikerar en mer passande modell (Vermunt & 

Magidson, 2004). Bayesian information criterion-värdet (BIC) mäter också hur lämplig 

modellen är och ju lägre värden desto mer effektiv modell (Raftery, 1995). 

 

Tabell 1. Latent klassanalys: Fem olika klustermodeller                 

Modell Mängd kluster L
2
 p-värde L

2
- reduktion (%) BIC 

Modell 1 1-kluster 1 845 0,00 0.0 -4 016 

Modell 2 2-kluster 1 055 0,00 42 -4 713 

Modell 3 3-kluster 867 0,00 53 -4 808 

Modell 4 4-kluster 755 0,17 59 -4 827 

Modell 5 5-kluster 688 0,7 62 -4 801 

 

I tabellen ser vi att Modell 2, som delar upp materialet i två kluster, är effektivare än Modell 1 

eftersom värdena på både L
2 

och BIC har minskat. Dessa värden sjunker även i Modell 3 och 

där är även p-värdet signifikant (ett signifikant p-värde betyder här att modellen inte passar 
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datamaterialet på önskvärt sätt, då det tyder på att den inte uppfyller grundförutsättningen för 

LCA om sinsemellan oberoende manifesta indikatorer). Går vi sedan vidare till Modell 4 kan 

vi se en fortsatt minskning av såväl BIC som L
2
 och att p-värdet har uppnått önskvärd icke-

signifikans. Dessa värden tyder med andra ord på att denna modell passar datamaterialet väl. 

För säkerhets skull testar vi även med Modell 5, men som vi kan se i tabellen ovan sker en 

ökning av BIC, varför vi konstaterar att Modell 4 är den mest lämpade modellen för att 

beskriva dessa data. 

4.2 Steg 2: Att tolka enskilda kluster 

Med nästa steg ämnar vi ge en djupare förståelse för innebörden av de olika klustren, varför vi 

presenterar deras mest centrala karakteristika. Siffrorna i Tabell 2 (se nedan) visar 

sannolikheten för ett specifikt värde på varje enskild indikator, givet tillhörighet i ett visst 

kluster. Exempelvis har 96 (4) procent av individerna i kluster 1 (inte) en 

tillsvidareanställning och 82 (18) upplever att de (inte) har en trygg anställning. Dessa 

svarsmönster kan ses som en beskrivning av ett visst klusters centrala karaktär. Om skillnader 

uppstår i dessa mönster visar det hur de olika klustren skiljer sig åt. Utöver ovanstående 

information kan vi utläsa från modellen att Kluster 1 kännetecknas av låg arbetslöserfarenhet, 

en stabil inkomst och goda karriärmöjligheter. Den samlade tolkningen blir således att Kluster 

1 utgörs av en grupp anställda med mycket goda anställningsvillkor. Om Kluster 2 kan man 

övergripande säga att de uppvisar liknande mönster, men det mest anmärkningsvärda att de 

anser sig ha dåliga möjligheter att göra karriär. De som tillhör Kluster 3 och Kluster 4 

utmärker sig som de mest utsatta på arbetsmarknaden. Kluster 3 visar på låg arbetslöshet och 

relativt goda karriärmöjligheter, men är tillsammans med Kluster 4 den grupp individer som 

har högst sannolikhet att känna otrygghet som anställda, vara skuldsatta och ha erfarit 

lönereduktion. Kluster 4 har emellertid den jämförelsevis absolut största erfarenheten av 

arbetslöshet. Även den ekonomiska situationen är värst för Kluster 4, både med hänsyn till 

skuldsättning och löneminskning, och det är den gruppen som i högst utsträckning har 

tidsbegränsade anställningskontrakt. 
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Tabell 2. Sannolikheten för ett visst svar på enskild indikator givet 

klustertillhörighet i procent (avrundat till en decimal). 

            

INDIKATOR Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 

ARBETSLÖSHET 
    

ARBLÖS3 
    

          Ej arbetslös 94,6 93,5 99,9 31,5 

         1-4 månader 3,7 34,6 0,0 3,6 

         5-12 månader 1,3 0,0 0,0 2,2 

         13 eller fler månader 0,0 2,1 0,0 10,4 

ANSTÄLLNINGSVILLKOR     

ANSTRYGG 
    

          Säkert 82,2 87,9 32,5 42,9 

          Inte säkert 17,8 12,1 67,5 57,0 

SANSTRYGG3 
    

          Nej 98,6 93,8 32,5 43,3 

          Ja 1,4 6,2 67,5 56,7 

KONTRAKT 
    

          Ej tidsbegränsat 95,5 87,6 87,9 59,9 

          Tidsbegränsat/Inget 

kontrakt 
4,5 12,4 12,0 40,1 

EKONOMISKA VILLKOR     

SKULD3 
    

          Inte alls 94,9 75,8 69,8 51,1 

          I stor utsträckning 5,1 24,2 30,2 48,9 

LÖNRED3 
    

          Nej 93,1 92,45 74,4 51,4 

          Ja 6,8 7,5 25,6 48,6 

KARRIÄRMÖJLIGHET     

KARRIÄR     

          Goda möjligheter 74,8 42,8 78,6 64,9 

          Inga/dåliga möjligheter 25,2 57,2 21,4 35,0 
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Här kan det vara på sin plats att rekapitulera förutsättningarna för latent klassanalys. Med 

utgångspunkt i LCA kan alltså svarsmönstren i indikatorerna förklaras med hjälp av den 

latenta variabeln. Kopplingen mellan våra fyra dimensioner kan således brytas ned i fyra 

kvalitativt skilda klustren av anställda.  

          Kan man med utgångspunkt i dessa fyra kluster urskilja ett prekariat?  Både Kluster 1 

och 2 har generellt sett stabila och trygga positioner på arbetsmarknaden i förhållande till 

Kluster 3 och 4. Kluster 4 uppvisar samtliga former av arbetsrelaterad otrygghet som är 

utmärkande för prekariatet och är odiskutabelt den mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden. 

Även Kluster 3 har en prekär situation på arbetsmarknaden, inte minst med tanke på att de har 

högst sannolikhet av samtliga kluster att uppleva sig ha otrygga anställningar och att detta har 

förvärrats de senaste tre åren. Utifrån dessa resultat kan man konstatera att individerna i 

Kluster 3 och 4 lever under mer prekariatliknande omständigheter, och är därmed mest 

centrala för våra vidare analyser. Det finns således goda skäl att göra en distinktion mellan 

framför allt de två första (1, 2) och sista (3, 4) klustren. Kluster 1 och 2 blir intressanta att tala 

om i förhållande till Kluster 3 och 4 i termer av de tydliga skillnader som finns över spektrat 

och mellan grupperna.  

4.3 Steg 3: Att jämföra länder 

Det finns rimliga teoretiska anledningar att i ett tredje steg jämföra prekariatets storlek i olika 

länder, vilket vi gör genom att undersöka förhållandena i Danmark, Storbritannien och 

Sverige. Detta möjliggör också en diskussion om vilka de bakomliggande orsakerna är till 

gruppens framväxt. Enligt Tabell 3 nedan blir det tydligt att storleken på Kluster 1 varierar 

mellan länderna. I Sverige och Danmark är det den största gruppen medan den är nästan 

obefintlig i Storbritannien: brittiska anställda har endast en 0,06-procentig sannolikhet att 

tillhöra Kluster 1. Kluster 2 är störst i Storbritannien och minst i Danmark. Kluster 3 har högst 

andel i Storbritannien (30 procent), dubbelt så hög som i Danmark. I Sverige är gruppen 

minst, bara sex procent av respondenterna ingår där. Vidare är fördelningen i Kluster 4 

jämnast mellan länderna, då sannolikheten att vara en del av klustret är något högre i 

Storbritannien och Sverige, 14 respektive 12 procent. Kluster 4 är minst i Danmark med nio 

procent av respondenterna.  Mest centralt för fortsatt analys är således storleken på Kluster 3 

och Kluster 4, då dessa grupper är mest utsatta på arbetsmarknaden. Om dessa två kluster 

räknas samman utgörs de av 18 procent i Sverige, 25 procent i Danmark och slutligen 44 

procent i Storbritannien. Sålunda finns en stor skillnad i storleken på Kluster 3 och 4, där 
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Storbritannien sticker ut i jämförelse med de två skandinaviska länderna. Det är också värt att 

notera att graden av variation mellan ländernas klusterstorlek är mycket större i Kluster 3 än i 

Kluster 4. En vidare analys av detta förhållande följer i diskussionen i det avslutande kapitlet.  

 

Tabell 3. Storleken på kluster i Sverige, Danmark och 

Storbritannien: Sannolikhet att tillhöra de olika klustren i procent 

(avrundat till en decimal) 

 

Tabell 3 visar på intrikata mönster där varje kluster generellt sett varierar mellan länderna. 

Det är värt att notera att storleken på de utsatta grupperna skiljer sig relativt mycket i de tre 

olika länderna, både vad gäller det totala omfånget av Kluster 3 och 4 (det vill säga utsatta 

personer på arbetsmarknaden) och även storleken på de enskilda klustren varierar en hel del 

länderna emellan. Vad detta har för bakomliggande orsaker, exempelvis vad gäller 

sociopolitiska skillnader, får vi skäl att återkomma till i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

4.4 Steg 4: Att undersöka prekariatets 

riskfaktorer 

Syftet med det sista steget i den empiriska undersökningen är att utröna vilka grupper som 

löper överrisk att hamna i prekariatet. Här lägger vi Kluster 1 och Kluster 2 åt sidan eftersom 

vi i första hand är intresserade av individer med prekariatliknande anställningsförhållanden. 

Utifrån kluster 3 och 4 väljer vi sedan att skatta separata OLS-regressionsmodeller som vi 

prövar mot de enskilda länderna, för att sedan se vilka faktorer som leder till ökad risk att ha 

prekära arbetsförhållanden och i ett avslutande steg kunna jämföra resultaten länderna 

emellan. Den beroende variabeln i de separata modellerna mäter sannolikheten (0-100) att 

tillhöra antingen det tredje eller fjärde klustret (se Tabell 4, 5, 6 nedan). Exempelvis visar den 

   Land Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4 

Sverige 55,9 25,5 6,1 12,3 

Danmark 72,7 1,9 16,6 8,6 

Storbritannien 0,06 55,4 29,6 14,2 
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oberoende variabeln kön huruvida sannolikheten att höra till ett specifikt kluster är störst för 

en man eller en kvinna. Regressionerna är gjorda i tre omgångar: först testar vi samtliga 

variabler separat i bivariata regressioner, sedan följer två modeller där vi i den första 

kontrollerar för klass och ålder och i den andra tillfoga kön, sektor och född i landet. 

Analyserna görs separat för respektive land på grund av att föregående analys (steg 3) visade 

på tydliga länderskillnader i den generella storleken på de olika klustren.  

          I regressionerna gör sig två huvudsakliga mönster gällande som är representativa för 

alla tre länder i Kluster 4: För det första ökar risken att vara en del av klustret med lägre 

klasstillhörighet, speciellt för grupperna lägre serviceyrken och rutinarbetare. För det andra 

blir det tydligt att en högre ålder minskar sannolikheten att ingå i klustret. Individer i åldrarna 

45 till 64 löper drygt 25 procent lägre risk att tillhöra detta kluster jämfört med den yngsta 

arbetskraften. Det blir tydligt av detta att variationen i länderna är mycket mindre beträffande 

resultaten på Kluster 4 än Kluster 3.  

          Vi ser även att kön inte har någon statistisk signifikans varken vad gäller Kluster 3 eller 

4 i något av länderna. Detta ger oss en fingervisning om att Guy Standings påstående om att 

kvinnor löper högre risk än män att vara en del av prekariatet inte kan sägas vara empiriskt 

klarlagt. Generellt kan man dock säga att icke-signifikanta värden ändå kan peka ut vissa 

mönster i materialet. Beträffande offentlig eller privat sektor verkar värdena tyda på en 

marginell effekt, om än mest framträdande i Sverige där en anställning i offentlig sektor 

verkar minska risken att ingå i Kluster 4. Utöver dessa resultat ser vi i Tabell 4 att risken att 

ingå i Kluster 4 ökar i Sverige för de respondenter som uppgett att de inte är födda i landet, ett 

förhållande som inte föreligger i de övriga två länderna. Däremot är sannolikheten den 

omvända i Storbritannien vad gäller Kluster 3, nämligen att de som är födda i landet har högst 

sannolikhet att ingå i klustret. 

          De tydligaste resultaten för just Storbritannien visar att sannolikheten att vara med i 

Kluster 3 ökar parallellt med ålder, i motsats till Kluster 4 där hög ålder innebär mindre risk, 

förutom för 55-64 åringar där vi kan se att sannolikheten att vara en del av Kluster 3 återigen 

minskar. Dessutom minskar risken att vara en del av detta kluster då individerna inte är födda 

i landet. Ser vi till regressionsanalyserna verkar det således som att det råder ett 

motsatsförhållande mellan Kluster 3 och 4 i Storbritannien, åtminstone beträffande den 

arbetsföra befolkningen i åldrarna 25-54. En ytterligare tydlighet i sammanhanget är att det 

råder stora skillnader mellan länderna. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett 
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särskilt mönster som är konstant oberoende vilket land som avses, nämligen att en högre ålder 

och en lägre klasstillhörighet ökar risken att vara med i Kluster 4. 

         För att säkerställa kvaliteten på resultaten genomförde vi grundläggande 

regressionsdiagnostik. I ett första steg undersökte vi potentiella inflytelserika observationer 

(outliers) utan att finna några sådana. I ett andra steg testade vi multikollinearitet genom att 

begära ut den diagnostik som SPSS tillhandahåller. Den visar på att det på det hela taget inte 

föreligger några problem med multikollineraritet. De enda värdena som befinner sig över det 

kritiska värdet (2,5) för Variance Inflation Factor (VIF) är två av våra åldersvariabler som 

endast ligger marginellt över på ca 2,6 (Djurfeldt m.fl., 2013:364 f.). Vidare testade vi för 

heteroskedasticitet genom att skapa residualplottar för varje specifik modell, varpå vi kan 

konstatera att viss heteroskedasticitet föreligger. För att åtgärda detta logaritmerade vi de 

oberoende variablerna, vilket ledde till något bättre resultat. Effekten av heteroskadasticitet är 

att precisionen i modellen minskar, vilket vi måste ha i åtanke när vi går vidare (Djurfeldt 

m.fl., 2013: 367 f.; Edling & Hedström, 2014: 163). I ett ytterligare steg testade vi för 

interaktionseffekter mellan våra oberoende variabler utan att finna några sådana. 

          Våra oberoende variabler (sannolikhet att tillhöra Kluster 3 respektive Kluster 4) är inte 

idealt normalfördelade. Detta kan ge upphov till ökade standardfel, vilket i sin tur innebär att 

det kan bli svårare att få signifikanta p-värden i regressionsmodellen (Edling & Hedström, 

2014: 116 ff.). Som ett ytterligare stabilitetstest gjorde vi därför om våra analyser baserat på 

en omkodning av våra beroende variabler. De beroende variablerna dikotomiserades där 

spannet 0 upp till medelvärdet kategoriseras till en grupp, och där individer över medelvärdet 

upp till 100 kategoriseras till en andra grupp. Den första gruppen (kodad 0) innefattar alltså 

dem som löper en underrisk att hamna i ett visst kluster, medan den andra gruppen (kodad 1) 

inbegriper individer med en överrisk. Dessa omkodningar gjordes separat för varje land 

eftersom klusterstorlekarna skiljer sig mellan länder. 

          De nyskapade variabler applicerades i modeller liknande de som rapporteras i Tabell 4-

6.
6
 Vi kan konstatera att resultaten är robusta beträffande de huvudsakliga signifikanta 

värdena, dvs. de mönster vi fann i de ursprunliga modellerna var likadana efter omkodningen. 

Även när vi väljer att mäta sambanden på detta nya sätt håller sig resultaten stabila, vilket 

tyder på tillförlitlighet i modellerna. 

                                                 

6 Eftersom dessa beroendevariabler är dikotoma så skulle vissa argumentera för användning av logistisk regressionsanalys. 

Inflytelserik aktuell forskning visar dock att det finns goda skäl att använda OLS regression även vid denna typ av beroende 

variabler (Hellevik 2009, Mood 2010). Inte minst blir de beräknade effekterna mer meningsfulla och enklare att förstå, något 

som är viktigt eftersom kunskapsspridning till allmänheten är ett av samhällsvetenskapens grundläggande mål (Hellevik, 

2009). 
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Tabell 4. Regressionsmodell för Sverige: Beroende variabel "Sannolikhet (1-100) att höra till  

respektive kluster" (avrundat till en decimal). Värden som är signifikanta (p < 0,05) presenteras i fet 

stil. Intercept återfinns inom parentes. 

SVERIGE Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 

Oberoende variabler Bivariat Bivariat Modell 1 Modell 1 Modell 2 Modell 2 

Klass (Ref. Högre Salariat) (4,2) (4,5) 
    

Lägre salariat 1,0 4,5 1,2 6,0 1,0 5,2 

Mellankvalificerade anst. 2,7 7,5 2,8 7,3 2,2 6,4 

Lägre serviceyrken 2,8 14,3 3,2 12,3 3,0 11,4 

Rutinarbetare 3,9 16,5 4,7 14,9 4,4 14,1 

Ålder (ref. 15-24) (3,3) (31)     

25-34 5,3 -11,2 6,1 -8,5 5,9 -9,7 

35-44 3,0 -19,7 4,1 -16,2 3,5 -16,7 

45-54 1,3 -25,5 2,2 -22,4 1,4 -23,0 

55-64 3,5 -26,4 4,2 -24,3 3,1 -24,7 

Kön (ref. Man) (7,0) (12,5)     

Kvinna -1,7 -0,3   -1,7 0,6 

Sektor (Ref. Privat) (5,7) (14,1)     

Offentlig 1,0 -4,3   2,1 -0,3 

Född i landet (ref. Ja) (5,8) (11,4)     

Inte född i landet 3,4 7,8   2,7 6,6 

       
(Intercept) - - 0,3 20,8 0,9 21,0 

R
2
 - - 1,9 12,7 2,6 13,2 
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Tabell 5. Regressionsmodell för Storbritannien: Beroende variabel "Sannolikhet (1-100) att höra till  

respektive kluster" (avrundat till en decimal). Värden som är signifikanta (p < 0,05) presenteras i fet 

stil. Intercept återfinns inom parentes. 

STORBRITANNIEN Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 

Oberoende variabler Bivariat Bivariat Modell 1 Modell 1 Modell 2 Modell 2 

Klass (Ref. Högre Salariat) (34,6) (11,4)     

Lägre salariat -4,5 -4,0 -4,3 -3,8 -6,4 -3,5 

Mellankvalificerade anst. -5,2 4,3 -3,7 3,7 -5,2 3,7 

Lägre serviceyrken -9,5 8,3 -6,4 6,3 -7,9 3,7 

Rutinarbetare -5,3 9,3 -2,6 8,2 -1,4 6,3 

Ålder (ref. 15-24) (13,7) (27,8)     

25-34 13,3 -12,7 12,3 -9,5 11,3 -9,3 

35-44 18,6 -14,9 17,8 -12,2 18,2 -12,1 

45-54 22,3 -16,1 21,6 -13,4 22,9 -13,8 

55-64 18,7 -20,4 18,1 -18,5 -17,6 -19,6 

Kön (ref. Man) (28,5) (15,2)     

Kvinna 2,2 -1,7   2,4 -1,4 

Sektor (Ref. Privat) (29,0) (15,0)     

Offentlig 3,0 -3,0   1,7 0,2 

Född i landet (ref. Ja) (30,8) (14,3)     

Inte född i landet -9,1 -0,3   -10,5 -0,2 

       
(Intercept) - - 18,0 22,3 18,2 24,0 

R
2
 - - 4,9 7,4 6,6 7,7 
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Tabell 6. Regressionsmodell för Danmark: Beroende variabel "Sannolikhet (1-100) att höra till  

respektive kluster" (avrundat till en decimal). Värden som är signifikanta (p < 0,05) presenteras i fet 

stil. Intercept återfinns inom parentes. 

DANMARK Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 Kluster 3 Kluster 4 

Oberoende variabler Bivariat Bivariat Modell 1 Modell 1 Modell 2 Modell 2 

Klass (Ref. Högre Salariat) (17,6) (6,6)     

Lägre salariat 0,3 -1,3 0,2 -1,3 -0,6 -1,0 

Mellankvalificerade anst. 2,4 2,2 2,4 2,5 2,3 3,1 

Lägre serviceyrken -5,3 5,8 -4,4 6,1 -4 6,3 

Rutinarbetare -5,3 6,6 -4,3 7,0 -4,2 7,0 

Ålder (ref. 15-24) (11,2) (14,1)     

25-34 9,6 -3,1 8,1 -1,6 7,2 -2,6 

35-44 7,4 -4,8 6,3 -3,7 5,5 -3,8 

45-54 6,1 -8,0 5,2 -7,4 3,9 -7,6 

55-64 0,1 -6,0 0,6 -6,0 -0,7 -6,2 

Kön (ref. Man) (15,1) (9,4)     

Kvinna 3,3 -1,6   1,8 -1,1 

Sektor (Ref. Privat) (14,5) (9,3)     

Offentlig 3,9 -1,7   3,1 -0,4 

Född i landet (ref. Ja) (16,5) (8,2)     

Inte född i landet 1,7 6,2   1,1 5,5 

       
(Intercept) - - 12,7 11,2 11,2 11,4 

R
2
 - - 2,2 3,1 2,7 3,6 
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5. Avslutande diskussion 

Som begrepp har prekariatet fått starkt fotfäste de senaste åren. Föreliggande uppsats tar sin 

utgångspunkt i att begreppet berör viktiga dimensioner inom social stratifiering och därför är 

potentiellt relevant för sociologin. Samtidigt saknas en tydlig definition och avgränsning, 

vilket har försvårat avancerade empiriska studier. Vi försöker åtgärda dessa brister i tidigare 

forskning genom att empiriskt studera prekariatets karaktär och omfattning på ett innovativt 

sätt utifrån en användbar teoretisk definition och avgränsning.  

          Med hjälp av LCA söker vi utveckla ett konkret förslag på hur fenomenet kan mätas 

empiriskt, vilket är en central del i att kunna använda begreppet vetenskapligt. Därmed visar 

vi även på metodens förtjänster inom arbetsmarknadsrelaterade analyser.  

          I linje med resultaten uppvisar både Kluster 3 och Kluster 4 tydliga tecken på otrygga 

anställningar. Visserligen upplever sig en relativt stor andel av dessa individer ha goda 

karriärmöjligheter. Detta kan tänkas bero på att många i prekariatet dels är unga och har 

största delen av liver framför sig, dels att de befinner sig på botten i arbetslivshierarkin och 

därför endast kan röra sig uppåt i densamma.  

          Kluster 4 överensstämmer mest med vår hypotetiska idealtyp för prekariatet (och 

avviker endast i just karriärutsikter) Hur man här väljer att se på Kluster 3 får avgörande 

betydelse för slutsatserna i denna studie. Som den grupp med högst sannolikhet att känna 

arbetsmarknadsrelaterad otrygghet och vars otrygghet blivit värre de senaste tre åren finns det 

således goda teoretiska skäl att dela in klustret i prekariatet. Vi föreslår därför att både Kluster 

3 och Kluster 4 utgör vad vi kan kalla prekariatets två skikt: det övre och det undre. 

        En sådan indelning har gjorts med tanke på prekariatets komplext heterogena karaktär. 

Gruppen utgör inga väldefinierade kollektiva sammanslutningar utan består av människor från 

flera olika sociala stratan i samhället. Det gemensamma är att de saknar vissa grundläggande 

rättigheter inom arbetslivet men som likafullt åtskiljs när det gäller förutsättningar i andra 

aspekter, såsom etnicitet, kön, ålder och klasstillhörighet. Prekariatet är alltså internt skiktat. 

          Dessa aspekter – eller riskfaktorer – uppmärksammas utifrån de grupper Guy Standing 

menar har en överrisk att hamna i prekariatet. Om det han påstår är riktigt borde dessa 

rimligtvis vara kvinnor, utlandsfödda, unga och lägre klasser. Det finns endast delvis 
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empiriskt stöd för detta: regressionsanalyserna visar att låg ålder och låg klasstillhörighet ökar 

risken att ingå i prekariatet. Beträffande kvinnor och utlandsfödda är detta dock inte fallet. 

          Eftersom prekariatet heterogena karaktärsdrag är svåra att överbrygga är det också 

problematiskt att betrakta gruppen som en egen klass. Inget tyder på att individer från 

samhällets olika skikt skulle mobilisera sig i kamp om gemensamma intressen. Prekariatet 

som anställda bidrar inte med att fördjupa klassteoretisk förståelse exempelvis vad gäller 

ägande och exploatering. Att Standing exkluderar arbetarklassen från prekariatet är 

anmärkningsvärt eftersom våra resultat pekar på att individer med låg klasstillhörighet löper 

överrisk att vara en del av prekariatet. Detta tyder på att det är mer meningsfullt att tala om 

prekariatet i termer av ett paraplybegrepp som åskådliggör skiktning inom olika grupper av 

anställda – och inte som en egen klasskategori. 

          Enligt vår arbetshypotes om jämförelsen mellan länderna förväntas prekariatet vara 

ungefär lika stort i Danmark och Sverige men större i Storbritannien. Resultaten visar att 

variationen länder emellan med avseende på prekariatets karaktär och omfattning i hög grad 

beror på hur begreppet avgränsas analytiskt. Prekariatets undre skikt (Kluster 4) är ungefär 

lika stort i länderna vi studerat, medan skillnaderna i det övre skiktet (Kluster 3) är större. 

Beträffande prekariatets karaktär är en central distinktion att koppla de både klustren samman, 

med kännedom om gruppens inre skiktning och att slutsatserna varit annorlunda om de hållits 

separerade. Med klustren tillsammans är det storleksskillnaden på prekariatet tydlig mellan å 

ena sidan de två skandinaviska länderna och å andra sidan Storbritannien. Vi har således skäl 

att tro att hypotesen är riktig. Eftersom dessa tre relativt lika välfärdsmodellerna ändå 

uppvisar skillnader vad gäller prekariatets omfattning är det även troligt att variationen ökar 

ytterligare med ett urval av länder vars modeller skiljer sig än mer.  

          Ländernas sociopolitiska inriktning verkar vara avgörande för storleken på prekariatet.   

Danmark och Sveriges välfärdsmodeller med generösa socialförsäkringssystem ger ett annat 

utfall jämfört med Storbritannien där modellen är mer förankrad i den privata marknaden. 

Prekariatet är nämligen nästan dubbelt så stort i Storbritannien jämfört med de två 

skandinaviska länderna. Den politik som förs i respektive land har med andra ord betydelse 

för ojämlikheten i samhället. Den socialdemokratiska modellen (Danmark och Sverige) tycks 

skydda människor från otrygga anställningar på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom att 

vara mindre beroende av arbetsmarknaden för att upprätthålla en tillräcklig levnadsstandard.  

          Att vi kunnat besvara våra arbetshypoteser om prekariatet, dvs. urskilja idealtypen, 

riskgrupper och länderskillnader, tyder på att de indikatorer och det prekariatbegrepp vi 
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använder verkligen mäter det som avses: ett antal otrygghetsförhållanden på arbetsmarknaden, 

vilket i förlängningen också vittnar om hög begreppsvaliditet. 

          Uppsatsens kanske största förtjänst är att vi gått bortom den existerande forskningen 

och försökt kasta nytt ljus över prekariatets karaktär och omfattning på empirisk grund. Vår 

analys understryker vissa av de problem som Guy Standings kritiker har påtalat, i synnerhet 

att frågor om avgränsning är ytterst central. Genom vårt metodologiska bidrag har vi velat 

visa på möjligheterna med LCA som ett redskap att beskriva social stratifiering på 

arbetsmarknaden och i arbetslivet.  

           Forskning bör bedrivas på ett sådant sätt att teori och empiri befinner sig i ett ständigt 

samspel. Detta har vi sökt följa genom att utgå från centrala teoretiska aspekter av prekariatet 

och omsätta dessa till ett empiriskt användbart begrepp. Parallellt med detta har vi avsett visa 

på både brister och förtjänster med befintlig teori och måhända kan analysen bidra med nya 

insikter beträffande fenomenet. Inom ramen för denna studie kan man naturligtvis ha ett antal 

invändningar mot vår analys och våra slutsatser. En sådan är att vi undersöker tre relativt lika 

länder och att jämförelsen dem emellan har fördjupningspotential. Med det sagt har det dock 

funnits en poäng med att avgränsa analysen och i första hand utforma en grundläggande 

empirisk definition av begreppet som ett första steg i att undersöka dess relevans inom 

sociologisk forskning. Det är också värt att notera att precisionen i regressionsmodellerna 

lämnar övrigt att önska och att skattningarna inte är så effektiva som de skulle kunna vara. 

Resultaten verkar emellertid vara robusta när vi kontrollerar med nya variabelkonstruktioner 

(se avsnitt 4.4). Kanhända slutsatserna om prekariatets karaktär och omfattning dessutom 

hade sett annorlunda ut om vi också inkluderat andra grupper än endast anställda. 

          Alltjämt är mycket obesvarat om prekariatet och det finns olika teoretiska faktorer som 

framtida forskning bör ta i beaktande. En outforskad aspekt är att undersöka individers 

klassmedvetande: identifierar sig människor över huvud taget med ett prekariat? Om de 

empiriska faktorerna finns även mer att säga och en möjlig ingång är att även inkludera 

respondenter som för tillfället befinner sig i arbetslöshet. För att vidga analysen skulle 

dynamiska förhållanden över tid kunna studeras och därigenom eventuella förändringar och 

skillnader i ett längre perspektiv undersökas. Slutligen kan variationen mellan länder studeras 

ytterligare och genom att inkludera fler länder utforska prekariatet i ett globalt perspektiv. 

          Dagens flexibla arbetsmarknad medför ett behov av sociologiska verktyg för att förstå 

och förklara människors otrygghet inom arbetslivet. Det kommer minst sagt bli spännande att 

följa vilket inflytande prekariatbegreppet kommer få i detta sammanhang.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Deskriptiv statistik (länder och 

indikatorer) 

 

Tabell 7. Information om länder och indikatorer: Andel (redovisat i 

procent, avrundat till en decimal) och bortfall (redovisat i antal 

respondenter) 

INDIKATOR ANDEL (%) BORTFALL 

LÄNDER 100 (N=2482) 0 

Sverige 28,6  

Danmark 29,3  

Storbritannien 42,1  

INDIKATOR   

ARBLÖS3 100 (N=2482) 0 

Ej arbetslös 87,0  

1-4 månader 6,9  

5-12 månader 3,8  

13 eller fler månader 2,3  

ANSTRYGG 100 (N=2482) 43 

Säkert 68,3  

Inte säkert 30,0  

SANSTRYGG3 100 (N=2482) 30 

Nej 76,6  

Ja 22,1  

KONTRAKT 100 (N=2482) 16 

https://www.iser.essex.ac.uk/files/esec/guide/docs/UserGuide.pdf
http://www.statisticalinnovations.com/wp-content/uploads/LGusersguide.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K04Z/AM0401_2014K04Z_SM_AM110SM1501.pdf
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Ej tidsbegränsat 86,1  

Tidsbegränsat/inget kontrakt 13,3  

SKULD3 100 (N=2482) 19 

Inte alls 78,4  

I stor utsträckning 20,9  

LÖNRED3 100 (N=2484) 12 

Nej 84,0  

Ja 15,5  

KARRIÄR 100 (N=4282) 31 

Goda möjligheter 63,5  

Inga/dåliga möjligheter 35.2  

7.2 Bilaga 2: Deskriptiv statistik (oberoende 

variabler) 

 

Tabell 8. Information om oberoende variabler. Andel (redovisat i 

procent, avrundat till en decimal) och bortfall (redovisat i antal 

respondenter) 

OBEROENDE VARIABEL ANDEL (%) BORTFALL 

ÅLDER 100 (N=2484) 60 

15-24 8,9  

25-34 18,6  

35-44 25,2  

45-54 26,6  

55-64 18,3  

KLASS (ESeC) 100 (N=2484) 0 

Högre Salariat 17,4  

Lägre Salariat 26,7  

Mellankvalificerade yrken 22,0  

Lägre serviceyrken 20,3  

Rutinarbetare 13,2  

KÖN 100 (N=2484)  

Man 51,5  

Kvinna 48,5  
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SEKTOR 100 (N=2408) 74 

Offentlig 38,0  

Privat 59,0  

FÖDD I LANDET 100 (N=2482) 0 

Ja 94,3  

Nej 5,7  

7.3 Bilaga 3: ESS frågeformulär 

Nedan följer information om indikatorerna och enkätfrågornas formulering (ESS, 2010). 

         1. ARBLÖS3: Om du bara tänker på de senaste tre åren vilken är den längsta tid – i 

månader – som du varit sammanhängande arbetslös och arbetssökande?  

Svarsalternativ: 0 = Nej, har ej varit arbetslös de senaste tre åren. I annat fall anges antal 

månader i arbetslöshet.  

          2. ANSTRYGG: Tala om hur riktigt följande påstående är när det gäller ditt nuvarande 

arbete: Min anställning är trygg. 

Svarsalternativ: 1 = Inte alls sant, 2 = Till viss del sant, 3 = Ganska sant, 4 = Mycket sant. 

          3. SANSTRYGG3: Har du under de senaste tre åren fått sämre anställningstrygghet? 

Svarsalternativ:1 = Ja, 2 = Nej. 

          4. SKULD3: Tala om i vilken utsträckning följande har hänt dig under de senaste tre 

åren: Jag har varit tvungen att ta av mina besparingar eller försätta mig i skuld för att täcka 

normala levnadskostnader. 

Svarsalternativ:  På en skala från 0 (Inte alls) till 6 (Väldigt mycket) 

          5. LÖNRED3: Har du under de senaste tre åren varit tvungen att gå ner i lön? 

Svarsalternativ: 1 = Ja, 2 = Nej  

          6. KONTRAKT: Är/var du…? 

Svarsalternativ: 1 = tillsvidareanställd, 2 = tidsbegränsat anställd, 3 = har/hade inget 

anställningsbevis  

          7. KARRIÄR: Om du tänker på ditt nuvarande arbete, hur mycket instämmer du i eller 

tar avstånd från följande påstående? Mina karriärmöjligheter är goda.  

Svarsalternativ: 1 = Instämmer starkt, 2 = Instämmer, 3 = Varken instämmer eller tar avstånd, 

4 = Tar avstånd, 5 = Tar starkt avstånd 


