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Sammanfattning 

Syfte med denna studie är att undersöka hur arbetsmarknadsinstitutioner som 

arbetsmarknadsregleringar och fackföreningar påverkar prekariatets storlek i 25 

europeiska länder. Min teoretiska utgångspunkt är den nystrukturalistiska ansatsen som 

utgår från att makrostrukturella processer omformar arbetsmarknaden genom att skapa 

ekonomiska och politiska villkor som i sin tur utgör en grund för prekära 

anställningsformer. Jag har valt att undersöka arbetsmarknadsregleringar och 

fackföreningars roll för framväxten av de prekära jobben. I uppsatsen används data från 

European Working Conditions Survey (EWCS) 2010 genomförd av European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC). Jag har 

genomfört linjära regressionsanalyser på både individ- och landsnivå. Mina resultat 

visar att det varken finns samband mellan anställningsskyddets strikthet mätt med 

OECD:s EPL-index, eller mellan kollektivavtalstäckning och storleken på prekariatet i 

olika länder. Samtidigt har det påvisats ett starkt negativt samband mellan 

organisationsgraden i fackföreningar och procent prekära bland de anställda. Ett 

negativt samband mellan organisationsgrad och den relativa storleken på prekariatet 

gäller även för flera demografiska grupper som är särskilt utsatta för prekära 

anställningar såsom kvinnor, äldre och lågutbildade. Mina resultat ger stöd åt teoretiska 

antaganden om att starka fackföreningar kan motverka prekära jobb. Samtidigt visar 

resultaten på behovet av vidare studier med tidsseriedata för att utesluta risken för 

omvänd kausalitet. Dessutom finns det ett stort område för studier av andra 

makrofaktorer som bidrar till framväxten av prekära jobb.  
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Inledning 

”Jag brukade gå upp på kranen klockan sju på morgonen och satt 

där till och med klockan sju nästa dag. Ibland hade jag en kort 

paus, då sov jag en timme eller två i min kabin.” 

(Brejwo, 2015) 

 

Detta berättade en polsk kranförare, en av många som jobbar utan anställningskontrakt och 

som därmed inte omfattas av lagar gällande säkerhet och hälsa på arbetsplatser. Hans lön 

regleras inte av regeringens förordningar om minimilön, hans arbetade timmar utgör inte 

grund för framtida pension och han har heller inte någon rätt till semester eller sjukersättning. 

Han skulle säkert känna igen sig i Arne L. Kallebergs beskrivning av ett prekärt jobb som 

”employment that is uncertain, unpredictable, and risky from the point of view of the worker” 

(2009, s. 2).  Även om de prekära, det vill säga otrygga, ostabila och så kallade atypiska  

anställningarna alltid har funnits menar Kalleberg (2009, s. 2) att de nuvarande skiljer sig 

avsevärt från de som förekom under första halvan av 1900-talet. Orsaken ligger framförallt i 

de makroekonomiska processer som har omformat arbetsmarknaden, bland annat 

globaliseringen, tjänstesektorns utveckling och att prekära anställningar förekommer i 

praktiskt taget alla sektorer, inte bara inom vissa delar av arbetsmarknaden och i vissa yrken 

(Kalleberg, 2009).  

Själva benämningen ”prekariat” började användas, oftast med något varierande innehåll, inom 

sociologi, ekonomi och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner först på 

1970-talet (Standing, 2013, s. 21; Arnold & Bongiovi, 2013, s. 298). Tack vare 

arbetsmarknadsekonomen Guy Standing och hans bok ”Prekariatet. Den nya farliga klassen” 

(2013), som utkom på engelska år 2011, har begreppet blivit inkorporerat i den offentliga 

debatten. Trots att det används allt oftare i vetenskapliga sammanhang finns det fortfarande 

kontroverser kring dess definition (Arnold & Bongiovi, 2013). Olika betydelser som tillskrivs 

prekariatet är bara ett av flera teoretiska och metodologiska problem som forskare stöter på. 

Ett annat problem är olika länders karakteristika: prekarisering har olika skäl, olika former 

och leder till olika samhälleliga utfall (Kalleberg, 2012, s. 439; Arnold & Bongiovi, 2013).  

En prekär kranförare i Polen som inte har någon sjukförsäkring (om han inte betalar den 
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privat) och ingen pensionsgrundande inkomst befinner sig i en annan situation än en 

timanställd städerska i Sverige. Allt detta har sammantaget bidragit till att det inte finns 

särskilt mycket kvantitativ forskning. I synnerhet lyser länderjämförande studier med sin 

frånvaro. Kalleberg (2012, s. 445) uppmanar till skapandet av teoretiska verktyg som kan vara 

till hjälp för att genomföra komparativa studier mellan olika länder, deras 

arbetsmarknadsinstitutioner och arbetsmarknadslagstiftning. I väntan på dessa teorier vill jag 

med befintliga metoder och med utgångspunkt i Kallebergs nystrukturalistiska ansats jämföra 

25 europeiska länder avseende storlek på prekariatet och eventuella orsaker till dess 

variationer mellan länderna.   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är att analysera huruvida arbetsmarknadsinstitutioner som 

arbetsmarknadsregleringar och fackföreningars position på arbetsmarknaden påverkar 

prekariatets storlek i 25 länder (EU-länderna förutom Malta, Cypern, Bulgarien och 

Rumänien plus Norge). Frågeställningen som jag ska försöka besvara är: 

 Finns det ett samband mellan andelen prekära och arbetsmarknadslagstiftningen 

gällande tidsbestämda och tillsvidareanställningar samt kollektivavtalstäckning och 

organisationsgrad i fackföreningar?  

Bakgrund 

”Det prekära finns överallt” påstod P. Bourdieu i sin artikel som han använde när han talade 

på det ”Internationella möte emot prekarisering” i Grenoble 1997. ”Prekarisering tillhör en ny 

dominansform som leder till allmän och ständig osäkerhet vilken tvingar arbetare till 

underkastelse (…). För att beskriva den typen av dominans, tidigare helt okänd, även om den 

påminner mycket om den ursprungliga vilda kapitalismen, föreslås det ett träffande och 

samtidigt uttrycksfullt begrepp den flexibla exploateringen” (Bourdieu, 1998). I den 

beskrivningen av förhållanden på arbetsmarknaden som sedan Bourdieus tal har blivit ännu 

mer påtagliga hörs ett tydligt ideologiskt budskap. Det återspeglar den politiska dimensionen 

utmärkande för den intellektuella rörelse som anses ha representerat gräsrötternas kollektiva 

upplevelse av otrygghet (Standing 2013, s. 11). De prekära har varit den drivande kraften 

bakom flera medborgerliga rörelser, exempelvis Indignados- och Occupy-rörelser eller till och 
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med den arabiska våren (Arnold & Bongiovi, 2013, s. 304; Kalleberg 2013, s. 700; Standing 

2013, s. 10-18). Mångfaldig i sina idégrunder (med bland annat Bourdieu, Habermas och 

Focault som frontfigurer) och pluralistisk (fast framförallt antikapitalistisk) i sitt politiska 

innehåll har rörelsen lockat till sig aktivister i hela världen. Den har dock aldrig fått en ordnad 

organisatorisk eller institutionell form, eller skapat någon gemensam politisk plan utan 

ständigt präglats av interna slitningar och konflikter (Standing, 2013). Parallellt med dessa 

politiska aktiviteter har teoretiska och empiriska studier av prekarisering utvecklats. Forskarna 

har granskat både orsaker och effekter av de prekära anställningarna, eller, i bredare mening 

av begreppet, den prekära sociala positionen. Själva definitionen med alla dess möjliga 

implikationer har också diskuterats flitigt. I kommande avsnitt ska jag redogöra för de mest 

inflytelserika teorierna inom området med speciellt fokus på teoretiska förklaringar till 

prekarisering som är väsentliga för min studie.  

Teori och tidigare forskning 

Definition  

Arbetsmarknadsstudier har använt en lång rad olika begrepp för att beskriva atypiska 

anställningsformer och med dem bundna sociala fenomen: non-standard employment, 

utkontraktering, tillfälliga eller flexibla anställningsformer, prekarisering eller informalisering 

och så vidare (Arnold & Bongiovi, 2013; Kalleberg, 2011; Standing, 2013). Definitionerna 

kan överlappa varandra men om de gör det och i vilken grad de gör det beror på det teoretiska 

och metodologiska angreppssättet. De flesta av dem har arbetsrelaterad trygghet som sin 

utgångspunkt (Standing, 2013; Kalleberg, 2011; Vosko, 2010). Standing presenterar den mest 

omfattande definitionen av prekariatet som utgår från sju trygghetsdimensioner (tidigare 

beskrivna i ILOs Socio-Economic Security Programme, 2004): arbetsmarknadstrygghet, 

anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, kompetensutvecklingstrygghet, 

inkomsttrygghet, representationstrygghet. Arbetsmarknadstrygghet innebär tillfredställande 

inkomstmöjligheter på arbetsmarknaden, anställningstrygghet – lagligt skydd mot 

avskedanden och straff för arbetsgivare som bryter mot arbetsrätten, yrkestrygghet och 

kompetensutvecklingstrygghet – möjligheten att behålla, utnyttja och utveckla sin 
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yrkeskompetens och kunna förhöja både sin status och inkomster inom sitt yrke, 

arbetsplatstrygghet – lagligt skydd mot arbetsolyckor och deras konsekvenser, 

inkomsttrygghet- garantier om stabil inkomst oavsett individens position på 

arbetsmarknaden, där ingår exempelvis lagar om minimilön, arbetslöshetsersättning osv. 

Slutligen är representationstrygghet ett villkor för en trygg anställning: den innebär att de 

anställda kan bli representerade av en facklig organisation (2013, s. 22). Standings definition 

är därmed negativ: prekariatet består av människor som saknar dessa sju former av trygghet. 

Den feministiska politiska ekonomen Leah F. Vosko identifierar den prekära anställningen 

genom fyra dimensioner av den arbetsmarknadsrelaterade tryggheten: 1) grad av säkerhet att 

anställningen kommer att fortsätta 2) effektiviteten i statens regelverk 3) grad av kontroll över 

arbetsvillkor som fackföreningar eller andra representativa organisationer får utöva 4) adekvat 

ekonomisk ersättning som består av både lön och andra inkomster såsom förmåner och sociala 

försäkringar (Vosko, 2010).  

Liksom Vosko och Standing definierar Kalleberg de prekära anställningarna utifrån 

arbetstryggheten, vilken framförallt består av den objektiva och den självupplevda risken för 

att förlora jobbet (Kalleberg, 2011, s. 85-104). 

Även om det inte finns plats här för en mer ingående kartläggning och jämförelse av olika 

forskares definitioner finns det två viktiga gemensamma egenskaper i ovannämnda 

begreppsförklaringar. För det första tydliggör definitionerna att individens prekära position 

skapas i samspelet mellan olika faktorer på makro- och mikronivån. Arbetsmarknadstrygghet 

beror på den makroekonomiska situationen i landet medan exempelvis 

representationstrygghet beror på lagarnas utformning men också på situationen på 

arbetsplatsen som kan sakna fackliga representanter trots den juridiska möjligheten. För det 

andra omfattar begreppet både ekonomiska och icke-ekonomiska aspekter av jobbets kvalittet 

och den aktuella lönen är inte en avgörande faktor för bestämningen av ens prekära eller icke-

prekära arbetssituation. Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att många empiriska studier 

har påvisat att de prekära jämfört med de med trygga anställningar har sämre hälsa, svagare 

känsla av tillhörighet och att det finns större risk att de drabbas av fattigdom, social 

exkludering och arbetslöshet (Kalleberg, 2009, 2011; Standing, 2011; Vosko, 2006; Gudnert 

& Hohendanner, 2014; Puig-Barrachina m.fl. 2013). 
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Orsaker till prekarisering  

Som tidigare nämnts har flera framträdande forskare analyserat sambandet mellan 

prekarisering och de processer som utspelar sig på den globala arbetsmarknaden. Dessa 

makrostrukturella processer har omformat arbetsmarknaden genom att skapa ekonomiska och 

politiska villkor som i sin tur har utgjort en grund för mer flexibla, atypiska 

anställningsformer. En sådan teoretisk ansats kan placeras inom den nystrukturalistiska 

traditionen vilken framträdde i USA på 1980-talet som motvikt till det individualistiska 

angreppsättet (Prener & Vallas, 2012, s. 337). Den nystrukturalistiska ansatsen 

karakteriserar Kallebergs forskning men kan hittas även i Voskos interdisciplinära metod 

(2006, 2010) och Standings mer mångskiftande och lite mindre teoretiskt stringenta analyser 

(Standing, 2013).
1
  

Nedan ska jag kort beskriva några av de makrofenomen som enligt denna teoretiska 

utgångspunkt har haft stor betydelse för ökningen av antalet prekära jobb.  

Vissa forskare, bland annat Kalleberg, hävdar att den stora förändringen som har återspeglats i 

företagens anställnings- och personalpolitik har varit ett ökat inslag av institutionella ägare, 

vilka oftast varit finansiella institutioner såsom pensions- eller värdepappersfonder. ”These 

institutional investors increased their pressure on managers to create shareholder value, often 

at the expense of the rights of other stakeholders, such as workers” (Kalleberg, 2011, s. 28). 

Den ständigt ökande betydelsen av finansiella institutioner som företagsägare 

(financialization) har tvingat företagschefer att tänka i kortare tidsperspektiv och försöka 

skapa större vinster på kort sikt. Det var en konsekvens av kommodifieringen av företag 

vilka själva blivit en mer eller mindre åtrådd vara och som därför gjort allt för att höja 

lönsamheten och därmed undvika fientliga övertaganden (Kalleberg 2011 s. 28, Standing, 

2013, s. 51). Det har inneburit svagare incitament för att investera i personalen vilket oftast 

inte ger snabb avkastning (Standing, 2013, s. 52). I strävan efter att minska kostnader, höja 

värdet på sina aktier och tillfredsställa sina ägare, snarare än anställda eller även kunder 

(Krugman, 2015), har företagen använt sig av utkontraktering, utlokalisering och tillfälliga 

anställningar. Att använda sig av dessa har blivit lättare i den globaliserade marknaden där 

                                                 

 

1 Standing påstår att prekriatet som klass (i den marxistiska betydelsen ”klass -i -sig” inte ”klass-för-sig”) 

har sin grund i de politiska och institutionella förändringar som skedde under globaliserings tidsålder 

1975-2008 (2013, s. 45).   
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det internationella handelsutbytet i form av både varor, tjänster, kapital och arbetskraft har 

ökat radikalt. Utifrån arbetsmarknadsperspektiv har globaliseringen inneburit en större 

internationell konkurrens för företagen och följaktligen större krav på lönsamhet (Kalleberg, 

2011, s. 26).  Svaret på den globala utmaningen har blivit flexibilitet som har fått olika 

former: numerisk (ökande användning av tillfällig arbetskraft och deltidsjobb), funktionell 

(anställda får byta roller och uppgifter beroende på företagets behov) och löneflexibilitet 

(löner blir mer oförutsägbara) (Standing, 2013, s. 52-63). Dessutom har den teknologiska 

utvecklingen såsom digitaliseringen och mer tillgängliga flygtransporter underlättat för 

bolagen att utlokalisera eller utkontraktera sin verksamhet (Kalleberg, 2011, s. 26). En annan 

sida av de teknologiska framstegen har varit effektiviseringen av industriarbetet, 

försvinnandet av många industrijobb och en flexibel specialisering av produktionen 

(Kalleberg, 2011, s. 27-28). 

Arbetsmarknadsinstitutioner  

Lagstiftning  

Alla dessa processer har påverkat varandra i den alltmer avreglerade eller snarare, som 

Standing beskriver det, omreglerade ekonomiska landskapet. Standing hävdar att 

omregleringar skulle underlätta kommodifieringen av områden där marknadskrafter varit 

begränsade eller inte funnits alls tidigare, exempelvis utbildningsystemen och sociala 

trygghetssystemen (2013, s. 46).  Amerikanska data från 1997-2007, insamlade av Census 

Bureau, visar att antal företag med onormalt hög vinst har ökat och att avregleringar inom 

vissa branscher har lett till att företagen varit mindre villiga att dela vinsten med de anställda 

(Furman & Orszag, 2015). Kallberg påpekar att arbetare inte har fått del av de vinster som 

kom med ökande produktivitet (2011, s. 35, 186). Försvagningen av regler som skulle 

förebygga monopol och truster kan också ses som ett bevis på att regeringar har valt att 

reservera vissa områden för privata marknadsaktörer och inte låta statliga eller kommunala 

institutioner att agera även om det inneburit sämre villkor för kunder. Ett exempel på detta är 

den monopoliserade internetmarknaden i USA (Krugman, 2015). 

”Mindre stat mer marknad” har i USA lett till mindre rigorös förhållningssätt till arbetsrätten 

(Kalleberg, 2011, s. 29). Regler gällande både fasta och tillfälliga anställningar har i 

genomsnitt blivit mindre restriktiva i de flesta OECD-länderna samtidigt som tidsbestämda 
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och tillfälliga anställningar gradvis har blivit mer vanliga under senaste 30 åren (Vosko, 2010, 

s. 130-132).
2
 Vosko påstår att förändringarna i arbetsmarknadslagstiftningen som skulle 

reglera ”the precarious margins of late-capitalist labour markets” har bidragit till dess 

reproduktion, tillkomsten av flera otrygga jobb med villkor som avviker från den trygga SER 

(standard employment relationship) och en stadfästning av vissa gruppers exkludering från 

SER (2010, s. 208-211). Sacchi anser att alla dessa förändringar i 

arbetsmarknadslagstiftningen har lett till mindre restriktiva regler gällande tidsbegränsade 

anställningar, mer ”flexibla” arbetsmarknader i Europa och ökat antal otrygga jobb (Sacchi, 

2011). Statistik visar att inte bara tidsbegränsade och tillfälliga anställnigar har blivit mer 

vanliga (det europeiska genomsnittet år 2014 var 14 procent, med Polen som har störst andel 

tidsbegränsade kontrakt  - 28,3 procent) utan även att andel ofrivilliga sådana har ökat i 

europeiska länder (EUROSTAT, 2015). År 2014 hade i genomsnitt 8,7 procent av alla 

anställda i EU ofrivilligt tillfälliga anställningar. Polen befinner sig på den prekära toppen 

med sina 18,8 procent  (EUROSTAT, 2015).  I Sverige har andelen sådana kontrakt ökat från 

i genomsnitt 11 procent  i början på 1990-talet till 16,7 procent år 2014; bland dessa har 

anställningar per timme med överenskommet schema för en viss tid, det vill säga den typen av 

kontrakt som anses vara en av dem mest missgynnande för den anställda, ökat mest (SCB, 

2015).  

Fackföreningar  

Kalleberg bortser inte från diskursens inflytande på att rättfärdiga nya otrygga 

anställningsformer och förändra de anställdas syn på sina egna rättigheter. Även om ämnet 

inte får mycket plats i hans analyser (Prener & Vallas, 2012; Vallas, 2015, s. 464), 

understryker han att det borde tas hänsyn till både de strukturella och ideologiska krafterna i 

samhället (Kalleberg, 2012, s. 432). Den nystrukturalistiska ansatsen fokuserar på 

makrofaktorer som institutioner och lagar vilka formar arbetslivet men ignorerar inte den 

ideologiska kontexten som påverkar strukturella förändringar. De förändringar som har pågått 

de senaste 40 åren vore inte möjliga om det inte fanns ett fördelaktigt politiskt sammanhang. 

Kalleberg anser att den nyliberala ideologin och således förskjutningen från det kollektiva 

till det individuella ansvaret har gett legitimitet till politiska beslut gällande avregleringar 

och privatiseringar (2011, s. 179; 2012, s. 432). Centrala, regionala eller företagsbundna 

                                                 

 

2 År 1994 rekommmendare OECD sina medlemmar att begränsa anställningskyddet (Sacchi, 2011, s. 12) 
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löneavtalsförhandlingar har i stigande grad ersatts av individuella löneförhandlingar vilka, i 

den mån som lagarna tillåter, utgått från den anställdes prestationer och arbetsgivarnas behov. 

Följaktligen har fackföreningarnas position blivit svagare. Därtill tillkommer den antifackliga 

politiken som arbetsgivarna i USA drev med hjälp av konsulter vilka specialiserat sig i 

”union-avoidance” (Kalleberg, 2011, s. 32-33, s. 190). Även processer på makronivån som 

försvinnandet av många industrijobb, vilka traditionellt haft hög organisationsgrad och 

expansionen av tjänstesektorn som traditionellt haft lägre organisationsgrad, har spelat en 

viktig roll i fackföreningarnas försvagande (Visser, 1992, s. 26). 

1970-talet brukade kallas för ”the decade of trade unions” men på 1980-talet började antalet 

medlemmar att minska (Visser, 1992). Under senaste 33 åren (statistik finns till och med 

2013) har det fackliga medlemskapet i OECD-länder gått ner från i genomsnitt 33,2 procent 

av alla anställda år 1980 till 16,9 procent år 2013. Detta mönster gäller, med några få 

undantag, nästan alla länder i OECD (OECD, 2015). Trots att en minskad organisationsgrad 

verkar vara en del av en dynamisk process där olika faktorer ömsesidigt påverkar varandra 

anser många att ideologiskt baserade statliga och företagsspecifika policys spelat en 

avgörande roll. Ett talande exempel är Canada och USA – två länder på någorlunda liknande 

tekonologisk nivå. ”Once upon a time, around a third of workers in both the US and Canada 

were union members; today, US unionization is down to 11 percent, while it’s still 27 percent 

north of the border. The difference was politics: US policy turned hostile toward unions in the 

1980s, while Canadian policy didn’t follow suit” (Krugman, 2015). Kalleberg påstår att 

fackföreningarnas nedgång bidrog till utvecklingen av prekära anställningsformer, speciellt i 

länder där kollektivavtalen bara omfattar fackmedlemmar (2011, s. 34, 189-91). Som det 

nämnts tidigare anser Standing att representationstryggheten är en de sju pelare som 

arbetstryggheten bygger på. Trots att fackföreningarnas betydelse och deras reella möjligheter 

att påverka politiken och representera arbetarnas rättigheter ser olika ut i olika länder har de 

varit de anställdas starkaste och ibland enda representation av deras intressen mot 

arbetsgivaren. I länder som USA där fackföreningar garanterade arbetarnas grundläggande 

rättigheter såsom skydd mot orättvis uppsägning fick minskat medlemskap i facken stora 

konsekvenser (Vosko, 2010, s. 76, 211).  

Sammanfattningsvis kan man konkludera att det har observerats flera parallella processer som 

har påverkat arbetsmarknadsinstitutioner och därmed anställningsstruktur och prekariatets 

omfattning. Två av dessa fenomen ska jag titta närmare på i min studie: 
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arbetsmarknadsregleringar och förändrat maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare 

som resultat av en försvagning av fackföreningars position (Kalleberg, 2012, s. 443).  

Ytterligare ett element som förstärkt dessa makrostrukturella förändringar och haft inverkan 

på ökande prekarisering har varit demografiska processer (Kalleberg, 2011, s. 40; 2012, s. 

432).  På den moderna, globaliserade arbetsmarknaden är vissa grupper mer utsatta och löper 

högre risk att hamna i de prekära anställningarna.  

Demografi  

Sedan 1970-talet har andelen kvinnor och migranter på arbetsmarknaden ökat. Den stigande 

mångfalden bland arbetstagarna har även inneburit en ökad polarisering eftersom dessa 

grupper har tenderat att vara de som oftare innehar otrygga jobb.  

Kvinnors förvärvsarbete senaste 50 åren har ökat betydligt. Andel kvinnor i arbete i 

exempelvis USA har gått från 34 procent år 1950 till 60 procent år 2000 (Kalleberg, 2011, s. 

43-44), i Sverige är motsvarande siffror för åren 1970 och 2014 59,2 respektive 77,7 procent 

(Nannesson, 2014). ”Det var en feminisering i den dubbla bemärkelsen att det var fler kvinnor 

som arbetade, och att det blev fler jobb av den flexibla typ som oftast brukar innehas av 

kvinnor” (Standing, 2013, s. 94). Denna tendens att kvinnor i större utsträckning än män får 

otrygga jobb återspeglas i europeisk statistik. Kvinnor innehar i lägre grad än män 

tillsvidarekontrakt – 77 procent respektive 80,7 procent, även om skillnaderna mellan länder 

är stora; i extremfallet Spanien är proportionerna 56,3 procent respektive 74,3 procent (Puig-

Barrachinaa, et al., 2013). I Sverige har 82,3 procent av alla anställda kvinnor 

tillsvidarekontrakt, motsvarande siffra för män är 85,4 procent (SCB, 2014). Det europeiska 

genomsnittet för ofrivilligt deltidsjobb, vilka även de anses vara prekära, visar en könsskillnad 

på 7 procentenheter: 9,8 procent för kvinnor och 2,8 procent för män (Puig-Barrachinaa, et al., 

2013, s. 149). Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har sammanfallit med expansionen av 

tjänstesektorn. Andelen anställda inom tjänstesektorn har i USA ökat från 70 procent år 1970 

till över 85 procent år 2009. Bland alla arbetande kvinnor jobbar 90 procent inom 

tjänstesektorn jämfört med 75 procent av männen (Kalleberg 2011, s. 29-30). Även om dessa 

jobb inte per definition är sämre än jobb inom industrin som oftast innehas av män, 

förekommer tidsbestämda- och deltidsjobb oftare i tjänstesektorn.   

Migranter är en annan utsatt grupp som enligt Standing utgör ”en stor del av det globala 

prekariatet” (2013, s. 137). Antal migranter i världen har ökat, samma gäller även flyktingar 

som har sökt sig till andra länder. För att beskriva dessa människor återintroducerar Standing 
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den gamla kategorin denizen, den naturaliserade medborgaren, och fyller den med ett nytt 

innehåll (2013, s. 142). Denizens åtnjuter bara en del av de rättigheter som de fullvärdiga 

medborgare (citizens) har. Gruppen är varierad och inom den finns det grader av utsatthet. 

Förhållandevis bra ställt har migranter med permanent uppehållstillstånd medan papperslösa 

är mest utsatta och ofta jobbar inom ”skuggekonomin” som inte ens omfattas av någon 

statistik. Antal utrikes födda har ökat i de flesta europeiska länder under de senaste årtiondena 

och deras sysselsättningsgrad är i genomsnitt lägre än för inrikes födda (OECD, 2015). 

Rädslan för att förlora jobbet, vilket i bästa fall kan resultera i arbetslöshet och i värsta fall i 

ekonomisk kollaps och utvisning, gör alla dessa kategorier mer sårbara och utsatta för 

exploatering jämfört med de fullvärdiga medborgarna och således mer benägna att ta prekära 

jobb (Standing, 2013, s. 142-147). Vosko poängterar att medborgarskap som en juridisk 

kategori har varit ett verktyg för stater att begränsa tillgången till SER till de inrikes födda och 

med detta befästa migranternas utsatta position på arbetsmarknaden (2010, s. 11).  Kalleberg 

påpekar att risken att hamna i dåligt betalda, otrygga jobb är i USA högre för migranter med 

låg utbildning (2011, s. 49-52), medan svenska data visar att bland utrikes födda är andelen 

tidsbegränsat anställda inte bara högre än bland de inrikes födda utan ökar också över tid från 

20,8 procent år 2005 till 23,8 procent år 2014 (SCB, 2015).  Andel undersysselsatta 

(ofrivilligt deltidsanställda) utrikes födda är 10,3 procent i Sverige, medan genomsnittet för 

inrikes födda är 6 procent (SCB, 2014). I Nederländerna löper immigranter från icke-väst 

större risk att vara prekära än populationen i övrigt även om deras löner inte skiljer sig 

signifikant (Olsthoorn, 2014).  

Större och större betydelse av utbildning och kvalifikationer, utvecklingen av nya teknologier 

samt kunskapsbaserade industrier har lett till att jobben blivit mer polariserade beroende på 

kompetenskrav. Kalleberg menar att nuförtiden är det utbildningen som erbjuder en viss 

begränsad trygghet på arbetsmarknaden och att de otrygga anställningarna oftast är de som 

har låga kompetenskrav och därmed utförs av anställda med lägre utbildning (Kalleberg, 

2011, s. 79-80). En nederländsk studie visar att ju högre utbildningsnivå desto mindre risk att 

ha en prekär anställning (Olsthoorn, 2014). I Sverige är 9 procent av de anställda med 

förgymnasialutbildning och 8 procent av de anställda med gymnasial utbildning 

undersysselsatta medan motsvarande siffra för de med eftergymnasial utbildning är 4,9 

procent (SCB, 2015). 

Därtill urskiljer forskare två åldersgrupper som löper större risk för att prekariseras: unga och 

äldre. Yrkeskarriären börjar allt oftare med obetald praktik, tillfälligt eller tidsbestämt 
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kontrakt. I Frankrike har 75 procent av förstajobben tillfälliga kontrakt (Standing, 2013, s. 

102). Dessa ingångsjobb skulle traditionellt leda till fasta anställningar men så är inte alltid 

fallet. En polsk studie visar att efter de första 36 månaderna av en tidbegränsad 

förstaanställning förblir 59 procent unga polacker i denna anställningsform, 19 procent 

registrerar sig som arbetslösa, 11 procent avslutar sin anställning och ställer sig därefter 

utanför arbetskraften och endast 10,7 procent får en tillsvidareanställning (Baranowska, et al., 

2011). I Sverige är andelen tidsbegränsat anställda störst i åldersgruppen 15-24 år och utgör 

56 procent av alla anställda ungdomar (SCB, 2015). Standing målar upp en bild av dagens 

unga som hoppar från ett tillfälligt jobb eller praktik till ett annat utan att känna någon 

tillhörighet, trygghet eller mening som ett arbete eventuellt skulle kunna ge (2011, s. 102-

120). När det gäller de äldre (över 60 år) så drabbas de av effekterna av utkontraktering och 

teknologiska förändringar inom industrin vilka kan tvinga in dem i prekära anställningar. 

Även försämringar i pensionssystem kan tvinga de äldre till att fortsätta jobba och därmed 

skjuta upp pensionen (Kalleberg, 2009, s.10). Standing påstår att äldre använder sig av 

prekära anställningar för att förlänga sin karriär och försäkra en inkomst förutom pensionen 

(Standing, 2013, s. 121-131). Å andra sidan visar svensk data att äldre befinner sig i 

genomsnitt i en bättre marknadsposition än de anställda i stort. Ju äldre åldersgrupp, desto 

lägre är andelen tidsbegränsat anställda (SCB, 2015). Även andelen undersysselsatta är lägre 

bland de i 55-74-års ålder jämfört med alla anställda, 3,2 procent respektive 6,7 procent (SCB, 

2014). Slutsatsen blir att man kan förvänta sig stora skillnader mellan olika demografiska 

grupper beroende på makrofaktorer, exempelvis kan man misstänka att en del av de svenska 

äldre tar förtidspensioner eller blir ”utköpta” av arbetsgivare. Det finns tyvvär inte tillgängliga 

empiriska studier av de äldres eventuella utsatthet för prekarisering och därför har de 

teoretiska antagandena inte blivit bekräftade. 

Sammanfattning och hypoteser 

De makrostrukturella fenomenen har bidragit till förändringar på arbetsmarknaden vilka lett 

till ökad prekarisering. En av de viktigaste faktorerna som har påverkat anställningsstruktur 

och därmed bidragit till prekariatets tillväxt har varit arbetsmarknadsregleringar och 

fackföreningars position. Den första hypotesen i studien (H1) är således att prekariatets 

storlek kan förklaras av arbetsmarknadslagstiftning gällande tidsbestämda och 

tillsvidareanställningar: ju mer rigida regler desto mindre andel anställda som befinner sig i 
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prekära anställningar. Min andra hypotes (H2) är att ju högre kollektivavtalstäckning och 

organisationsgrad desto mindre andel anställda som befinner sig i prekära anställningar. 

Som det har konkluderats tidigare är somliga grupper – kvinnor, unga, äldre, utlandsfödda, 

lågutbildade – särskilt utsatta för prekarisering. Mot denna bakgrund ska jag även analysera 

om ovannämnda faktorer har påverkan på prekariatets storlek bland dessa grupper.  

Metod 

Datamaterial  

Jag har använt mig av data från European Working Conditions Survey (EWCS) 2010 

genomförd av European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

(EFILWC), ett oberoende institut finansierat av Europeiska Kommissionen. Första 

undersökningen skedde 1990-1991 och sedan dess har studien genomförts var femte år. 2010-

års studie omfattar 27 EU-länder, Norge, kandidatländerna Kroatien (nu medlem i EU), 

Republiken Makedonien och Turkiet samt tre länder som erhåller föranslutningsstöd: 

Albanien, Kosovo och Montenegro.  

Undersökningen bygger på personliga intervjuer med 43 816 personer valda genom obundet 

slumpmässigt urval från de anställda i varje land. Populationen omfattar alla personer 15 år 

eller äldre som normalt befinner sig i landet och har haft någon form av betalt arbete minst en 

timme senaste veckan. Olika områden, storstäder, städer och landsbygd har fått proportionell 

täckning. Trots samma metodologi varierar svarsfrekvensen mellan länderna som i genomsnitt 

är 44,2 procent. Störst bortfall andelsmässigt hade Spanien (68,7 procent), medan Litauen 

hade minst (26,5 procent).  

I min studie har jag valt EU-länderna, förutom Malta, Cypern, Bulgarien och Rumänien, plus 

Norge. Tanken var att inkludera alla EU-länder och Norge, men Malta, Cypern, Bulgarien och 

Rumänien täcks inte av OECD-statistisk som jag använder mig av gällande mått på 

anställningsskyddsstrikthet och följaktligen exkluderas de i studien.  
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Statistiska analyser 

Jag har specificerat olika regressionsmodeller för att testa mina hypoteser.  

Mina analyser delas i två grupper:  

 analyser på individnivå 

 analyser på aggregerad nivå där varje land är en observation  

Individdatamaterialet används för att fastställa nivån på prekariatet per land samt för att testa 

dels vilka faktorer som höjer risken dels om länderskillnaderna påverkas när det kontrolleras 

för utbildningsskillnader och skillnader i arbetskraftens demografiska sammansättning. 

Därefter  övergår jag till analyser av aggregerade data. Anledningen till att jag inte genomför 

kombinerade analyser av individ och länderdata är att jag saknar kunskap i metoder för analys 

av data på flera nivåer, i det här fallet individer och länder.  

Tilläggas kan att den stora utmaningen med analyser av internationella data är att skapa 

modeller som på ett tillförlitligt sätt fastställer orsaksförhållanden mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. I tvärsnittsstudier av denna typ finns alltid risk för 

urvalsfel och specifikationsfel vilka innebär att den beroende variabeln är korrelerad med 

andra variabler än de vi har inkluderat i vår modell (Yang-Hansen & Gustafsson, 2008, s. 2).  

Variabelkonstruktion Prekariatet  

Det stora metodologiska problemet i alla empiriska studier av prekarisering är, vilket jag 

skrivit om tidigare, otydliga eller varierande definitioner av prekaritet (Arnold & Bongiovi, 

2013, Olsthroon, 2013, s. 422, Standing, 2011, s. 21). Ett annat problem är att oavsett vilken 

definition som väljs kan den visa sig vara omöjlig att operationaliseras med hjälp av det 

befintliga empiriska materialet. För att vara på den säkra sidan börjar jag med det som alla 

forskare är överens om, det vill säga att anställningsformen är avgörande för att identifiera de 

prekära. Som Vosko påpekar: “Legal definitions are central to any conception of precarious 

employment (…). In legal terms, employment status and form of employment is central in 

low. The law uses employment status to determine the personal scope of labour protection and 

social benefits” (Vosko, 2006, s. 12 ). I materialet finns en variabel ”employment contract” 

vilken är indelad i fem kategorier: an indefinite contract, a fixed term contract, a temporary 

employment agency contract, an apprenticeship or other training scheme, no contract. 

Eftersom alla anställningskontrakt som inte är tillsvidarekontrakt anses vara förhållandevis 
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otrygga (Olsthoorn, 2014, s. 439) har jag diktomiserat variabeln. Alla individer som har ett 

tillsvidare kontrakt har fått värde 0, resten har fått värde 1. Om jag valde att stanna vid denna 

enkla operationaliseringen, som ändå tillfullo kan försvaras teoretiskt, skulle jag kanske missa 

individer som har otrygga anställningar trots sina fasta kontrakt samt inkludera indvider som 

själva har valt teoretiskt mindre säkra anställningsformer men känner sig trygga i sina 

anställningar. Av denna anledning operationaliserar jag de prekära genom att utvidga min 

definition och även inkludera respondenternas bedömning av anställningstrygghet samt 

framtidsprognoser gällande sin utveckling på arbetsplatsen (yrkestrygghet)  och sedan slå 

samman variabler genom att skapa ett index. Variabler relaterade till anställningstrygghet och 

yrkestrygghet som har varit indelade i svarskategorier har gjorts om till dummies. Den 

varibeln som mäter indvidens subjektiva bedömning av anställningstrygghet har jag omkodat 

på följande sätt: indvider som har hållit med ett påstående att de kan förlora sitt jobb inom 

närmaste halvåret har fått värde 1, alla andra – noll. På samma sätt har jag kodat om variabeln 

som mäter indvidens bedömning av sin arbetsmässiga framtid: individer som ansåg att deras 

jobb inte gav de bra utsikter fick värde 1, alla andra – noll. Av mina tre dummyvariabler har 

jag skapat ett summerat index. De individer som fått värdet 1 har tillhört den prekära gruppen 

i en av de tre kategorierna: anställningskontrakt, anställningstrygghet eller yrkestrygghet, de 

som fått värde 2 – i två kategorier, de som fått 3 – i tre kategorier. Sedan har indvider som har 

fått värde 2 eller 3, det vill säga har tillhört den prekära gruppen i minst två kategorier av den 

arbetsrelaterade tryggheten, har fått värde 1, alla andra – noll. Min nya variabel är därmed en 

diktom variabel som får värde 1 om individen tillhör prekariatet och noll om indviden inte 

tillhör prekariatet.
3
  

Detta är bara ett av många möjliga sätt att operationalisera prekariatet och det pågår 

fortfarande en diskussion vilken definition av prekära anställningar och vilken 

operationalisering som lämpar sig bäst för att identifiera de prekära i empiriska material 

(Olsthoorn, 2014; Tanginan, 2007; Puig-Barrachinaa, et al., 2013).  

                                                 

 

3 Studiens omfattning ger inte plats för att testa om resultaten är känsliga för olika gränsdragningar, 

exempelvis en indelning där all de individer som är prekära i alla tre kategorier får värdet 1.  
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Analyser på individnivå  

Mina analyser bygger då på 33 526 observationer i 25 länder. Jag har uteslutit alla 

självanställda eftersom det i datametrialet inte finns variabler för att på ett säkert sätt 

identifiera alla de individer som var tvungna att stara eget trots att de inte ville eller att deras 

arbete uppfyller krav liknande anställningskontrakt (Janyst & Muszyski, 2015).
4
  Min 

slutgiltiga population består därmed av 27 912 individer. Av dessa har 27 549 svarat på frågor 

gällande anställningsform, anställningstrygghet och yrkestrygghet och sålunda kunde 

identifieras som prekära eller icke-prekära. Bortfallet är således 1,4 procent.
5
 

Modeller på individnivå mäter samband mellan risken att vara prekär och landet man bor i, 

kön, utbildning, ålder och invandrarbakgrund.  

Den beroende variabeln 

 Prekariat – en diktom variabel  

De oberoende variablerna  

 Land – dummyvariabler för alla länder där Sverige är referenskategori  

 Kön – dummyvariabel där referenskategori är man (0) och kvinna har värde 1 

 Ålder – kontinuerlig variabel omkodat till tre ålderskategorier: 15-25 år, 26-59 år och 

60 år eller äldre och sedan omkodat till dummies för varje kategori.  

 Födelseland (inrikes/utrikes)– omkodat till dummyvariabel där de som var födda 

utomlands eller hade minst en förälder född utomlands kodas till 1, alla inrikes födda 

är referenskategori med värde 0.
6
  

 Utbildning – sju utbildningskategorier omkodade till tre: grundutbildning (pre-

primary education, primary education or first stage of basic education, lower 

secondary or second stage of basic education), gymnasieutbildning (secondary and 

                                                 

 

4 EWCS har tagit hänsyn till detta fenomen senare och inkluderat lämpliga frågor i survey utförd 2015. 

5
 Det interna bortfallet för variabler kön och ålder är 0,46 procent , invandrarbakgrund 1,23 procent och 

utbildning 1,3 procent.  
 

6 Utifrån mina teoretiska antaganden vore en annan indelning bättre, det vill säga en indelning i 1:a och 

2:a generation, men sådan variabel finns inte i materialet.  
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upper secondary education, post-secondary non-tertiary), högre utbildning (first stage 

of tertiary education, second stage of tertiary education). Därefter omkodat till 

dummies för varje kategori.  

Analyser på aggregerad nivå I 

I mina analyser på aggregerade data studerar jag eventuella samband mellan den beroende 

variabeln procent prekära bland alla anställda i landet och de oberoende variablerna på 

makronivån, det vill säga två EPL-index, kollektivavtalstäckning samt organisationsgrad. 

Eftersom varje land utgör en observation består mitt material i denna analys av 25 

observationer.  

Den beroende variabel 

 Procent prekära bland alla anställda.  

De oberoende variablerna  

 EPL, dvs. OECD:s index för anställningsskyddets strikthet för fasta anställningar 

 EPL, dvs. OECD:s index för anställningsskyddets strikthet för tidsbegränsade 

anställningar 

EPL-indexen har en skala från 0 till 6, ju högre värde desto mer strikta regler gällande 

individuella och kollektiva uppsägningar. Indexen bygger på 21 variabler som omfattar bland 

annat juridiska definitioner av orättvis uppsägning, uppsägningstid, avgångsvederlag, och så 

vidare (OECD, 2015). Indexen anses vara de mest pålitliga måtten på lagstiftningens rigiditet 

gällande arbetsrätt. Vidare i min uppsats ska indexet för fasta anställningar kallas EPL 1 och 

indexet för tidsbegränsade anställningar kallas för EPL 2. Samtidigt måste det påpekas att de 

byggs på de jure, inte de facto, förhållanden. För närvarande finns det inga indikatorer som 

bygger på faktiska förhållanden som tar hänsyn både till gällande lagstiftningen och dess 

faktiska utövande. Tilläggas kan att det heller inte finns mått på arbetsförhållanden vilka inte 

regleras av arbetslagstiftningen (Eichhorst, et al., 2008)   

 Andel av arbetsmarknaden som täcks av kollektivavtal (collective bargaining 

coverage)  

Jag har använt International Labour Organisations data som anger procentuell andel av alla 

anställda vars lön och/eller arbetsvillkor fastläggs i minst ett kollektivavtal (ILO, 2015).  

 Organisationsgrad (union density rate)  
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Denna variabel bygger också på ILO:s data som anger procent av alla anställda som är 

medlemmar i fackföreningar (ILO, 2015). 

Analyser på aggregerad nivå II 

I det sista steget utför jag motsvarande regressionsanalyser som ovan (se Analyser på 

aggregerad nivå I) men där de beroende variablerna är procent prekära bland respektive grupp 

som i analysen på individnivå har påvisats vara mer utsatta för att befinna sig i prekära 

anställningar. Mina oberoende variabler är de samma som i den första aggregerade analysen.   

Regressionsanalys 

I min uppsats har jag använt mig av linjära regressionsanalyser, både för kontinuerliga och 

dikotoma beroende variabler.
7
 I tabellerna redovisas regressionskoefficienterna 

(riktningskoefficienterna) b och determinationskoefficienterna – R
2
 (mått på hur väl de olika 

modellerna kan förklara sambanden mellan variabler).  Eftersom R
2
 brukar öka med antalet 

oberoende variabler i en regressionsmodell har jag använt justerade R
2
-värdet som tar hänsyn 

till detta. Dessutom anges även signifikansnivå. 

 

 

 

 

  

                                                 

 

7 Inom samhällsvetenskaplig forskning har det länge varit en vedertagen konvention att använda logistisk 

regressionsanalys vid analyser av dikotoma beroende variabler. Enligt senare metodologisk diskussion har 

en dock visat att detta innebär problematiska antaganden om standardfelens fördelning och att de 

erhållna koefficienterna inte kan jämföras mellan modellerna (Mood, 2009). Angrist och Pischke (2009) 

visar att OLS regression ger valida estimat i den typen av analyser. I min uppsats presenteras resultat 

erhållna från OLS-analyser. Jag har emellertid även genomfört motsvarande logistiska analyser för den 

dikotoma beroende variabeln som ger substantiellt samma resultat (se även: Hällsten, et al., 2013). 
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Resultat  

Beskrivande statistik  

Tabell 1. Andel prekära bland alla anställda, EPL för fasta (1) 

och tidsbestämda (2) anställningar, kollektivavtalstäckning och 

organisationsgrad i 25 europeiska länder året 2010  

Land Prekära 
(%) 

EPL 1    EPL 2 Kollektivavtals-
teckning  

Organisations- 
grad (%) 

Belgien 13,9 3,13 2,42 96 55 

Tjeckien 28,5 2,75 2,00 49 14 

Danmark 9 2,32 1,79 83 66 

Tyskland 15,9 2,84 1,54 59 18 

Estland 32,1 2,07 2,29 23 7 

Grekland 35,6 2,44 3,25 60 23 

Spanien 28,6 2,56 3,17 79 17 

Frankrike 15,9 2,82 3,75 98 8 

Irland 31,8 1,98 0,71 36 33 

Italien 18,2 3,03 2,71 18 36 

Lettland 26,9 2,91 1,79 16 14 

Litauen 32,8 2,42 3,21 11 10 

Luxemburg 9,4 2.74 3,83 59 34 

Ungern 23,3 2,26 1.92 23 11 

Nederländerna 16,8 2,88 1,17 86 18 

Österrike 13,1 2,44 2,17 98 28 

Polen 23,3 2,39 2,33 15 14 

Portugal 24,6 3,31 2,46 74 19 

Slovenien 22,4 2,67 2,5 75 23 

Slovakien 18,1 2,63 2,42 35 14 

Finland 15,2 2,17 1,88 90 69 

Sverige 11,8 2,52 0,79 88 68 

Storbritannien 13,9 1,76 0,42 31 26 

Kroatien 19,5 2,3 2,88 60 31 

Norge 8,8 2,31 3,04 70 54 

Medelvärde 20,376 2,54 2,25 57,2 28,3 
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Tabellen visar att storleken på prekariatet skiljer sig avsevärt mellan olika länder med 

Grekland (35,6 procent) på ena ändan och Norge (8,8 procent) på den andra. Förutom Irland 

(31,8) ligger länderna som har flera än 20 procent prekära i Öst, Central- och Sydeuropa: 

Tjeckien, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Ungern, Slovenien, Grekland, Spanien, Portugal.  

Länder som har färre än 15 procent prekära är Belgien, Luxemburg, Österrike, Sverige, 

Storbritannien och Norge. Medelvärdet hamnar på 20,4 (median är däremot lite lägre, 18,2 

procent). EPL 1, för fasta anställningar, är i genomsnitt 2,54. Mest liberala regler har 

Storbritannien med indexets värde på 1,76, mest restriktiva har Portugal på 3,31. 

Tidsbestämda anställningar, EPL 2, regleras i genomsnitt mindre strikt än de tillsvidare alltså 

ligger medelvärde på 2,25. Här utmärker sig Luxemburg med indexets värde på 3,83 och 

Storbritannien med 0,42. Flera länder har förhållandevis höga värden på det första indexet och 

låga på det andra, till exempel Tyskland (2,84 respektive 1,54) , Lettland (2,91 respektive 

1,79), Nederländerna (2,88 respektive 1,17) och Sverige (2,52 respektive 0,79). Omvänt gäller 

för bland annat Frankrike (2,82 respektive 3,75) och Luxemburg (2,74 respektive 3,83). 

Kollektivavtal omfattar i genomsnittet 57,2 procent av alla anställda och här är skillnaderna 

mycket stora eftersom värden varierar mellan 11 procent i Litauen och 98 i Frankrike och 

Österrike. Den genomsnittliga organisationsgraden ligger på 28,3 procent. I Estland som har 

lägst organisationsgrad är 7 procent av de anställda medlemmar i fackföreningar, i Finland, 

som har högst, är organisationsgraden 69 procent. Länder som tillhörde så kallade östblocken 

har både låg kollektivavtalstäckning och organisationsgrad. Bland dem utmärker sig länder 

som var delar av Jugoslavien, det vill säga Kroatien och Slovenien, med siffror för 

kollektivavtalstäckning och anslutningsgrad högre än i ”öststaterna”. Nordiska länder har 

höga både medlemssiffror och kollektivavtalstäckning; lite lägre medlemstal med stora 

andelar arbetskraften omfattade av kollektivavtal har Belgien, Nederländerna och Luxemburg. 

Bland de länder som har förhållandevis hög kollektivavtalstäckning och låga medlemstal – 

bland annat Spanien, Portugal, Österrike - utmärker sig Frankrike med 98 procentig 

kollektivavtalstäckning och bara 8 procent som är med i facket. Som Visser påpekar betyder 

”medlemskap” olika saker i olika länder och i Frankrike har fackmedlemmar en annan roll 

och engagemang än i exempelvis Sverige och enligt svenska mått är de snarare 

”fackaktivister” ( Visser, 2006, s. 39).  
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Regressionsanalyser 

Tabell 2. Regressionsanalys. Linjära sannolikhetsmodeller över 

risken att vara prekär bland utsatta grupper i 25 europeiska 

länder 

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

Kvinna  0,034*** (7,129)    0,029*** (6,124) 

Invandrare  0,056*** (8,689)    0,067*** (10,101) 

Grundutbildning  0,031*** (5,148)    0,046*** (6,968) 

Högre utbildning -0,093*** (-17,022)   -0,084*** (-15,069) 

Gammal   0,024* (2,356)    0,022* (2,193) 

Ung  0,120*** (14,968)    0,124*** (15,733) 

Belgien    0,021 (1,418)  0,005 (0,371) 

Tjeckien    0,167*** (8,717)  0,142*** (7,435) 

Danmark   -0,028 (-1,558) -0,041* (-2,299) 

Tyskland    0,041** (2,578) -0,010 (-0,584) 

Estland    0,202*** (10,984)  0,160*** (8,716) 

Grekland    0,238*** (11,716)  0,217*** (10,766) 

Spanien    0,168*** (8,904)  0,132*** (7,025) 

Frankrike    0,040** (2,623)  0,016 (1,073) 

Irland    0,199*** (10,473)  0,167*** (8,828) 

Italien    0,064*** (3,582)  0,034 (1,924) 

Lettland    0,150*** (8,197)  0,125*** (6,876) 

Litauen    0,210*** (11,263)   0,209*** (11,321) 

Luxemburg   -0,025 (-1,322) -0,075*** (-3,931) 

Ungern    0,114*** (6,080)  0,096*** (5,164) 

Nederländerna    0,050** (2,636)  0,028 (1,505) 

Österrike    0,013 (0,689) -0,028 (-1,473) 

Polen    0,115*** (6,496)  0,094*** (5,322) 

Portugal    0,128*** (6,668)  0,075*** (3,849) 

Slovenien    0,105*** (6,037)  0,088*** (5,069) 

Slovakien    0,063*** (3,305)  0,046* (2,409) 

Finland    0,033 (1,806)  0,025 (1,342) 

Storbritannien    0,021 (1,228) -0,027 (-1,600) 

Kroatien    0,077*** (4,168)  0,049* (2,524) 

Norge   -0,030 (-1,680) -0,034 (-1,927) 

Konstant  0,173*** (38,175)  0,118*** (8,950)  0,121*** (8,722) 

R² (justerat)  0,030  0,033   0,062  

N 27 549  27 549  27 549  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.   
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I modell A är b-koefficienter den genomsnittliga effekten av respektive variabel på risken att 

tillhöra prekariatet. Det kan konstateras att antagandet, som baseras på tidigare forskning, om 

att vissa grupper löper större risk för att bli prekära bekräftas. Kvinnor löper större (med 3,4 

procentenheter) risk än män, unga under 25 år löper större risk än personer i gruppen 26-59 år 

(med 12 procentenheter), äldre löper större risk än de i gruppen 26-59 år (med 2,4 

procentenheter), personer med invandrarbakgrund löper större risk än inrikes födda (5,6 

procentenheter) och de med bara grundutbildning löper större risk att bli prekära än de med 

gymnasieutbildning (med 3,1 procentenheter). För de med högre utbildning är däremot risken 

att bli prekär mindre än för dem med gymnasieutbildning (med 9,3 procentenheter). Alla 

samband är statistisk signifikanta på 0,1-procent nivå och på 5-procent nivå för variabeln 

äldre. R² däremot ligger på en mycket låg nivå, 0,03, vilket antyder en låg förklaringspotential 

av denna modell.  

I modell B har jag bara dummyvariabler för länder. I den här modellen ska b-koefficienter för 

länder tolkas som skillnaden mellan andel prekära i ett visst land och Sverige som är 

referenskategorin. Skillnaden mellan Sverige och sju av länderna är inte statistiskt 

signifikanta. R² är lågt, bara 3,3 procent av skillnaderna i risken att vara prekär kan förklaras 

av land man bor i. I modell C har jag både variabler för utsatta grupper och dummyvariabler 

för länder. På det viset kan jag kontrollera om eventuella skillnader mellan länder inte enbart 

beror på arbetskraftens sammansättning inom länderna. Dummyvariabler för land i analysen 

innebär att övriga variabeleffekter kan tolkas som den genomsnittliga effekten (inom länder) 

av att tillhöra vissa kategorier jämfört med referenskategorin.  Överlag har inte skillnaderna 

mellan länderna förändrats radikalt, ingen av de signifikanta sambanden har fått en annan 

riktning, två icke-signifikanta blev signifikanta (Danmark och Luxemburg), fyra signifikanta 

blev icke-signifikanta (Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna). De flesta b-

koefficienterna ligger på liknande nivå i modell B och modell C. Med detta kan vi konstatera 

att skillnaderna i utbildningsnivå, kön, invandrarbakgrund och ålder förklarar en mycket liten 

del av skillnaderna mellan länder. I och med att b-koefficienterna i modell C inte har 

förändrats nämnvärt jämfört med modellerna A och B gör jag ingen formell test om 

förändringarna är signifikanta. Samtidigt har R² stigit från 0,033 till 0,062 vilket fortfarande är 

lågt. Trots detta visar analysen att skillnaderna mellan grupper är signifikanta och ibland 

ganska stora och därför ska jag i senare skede skapa separata modeller för dessa grupper på 

aggregerade data.  
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Regressionsanalyser på aggregerad nivå I 

Tabell 3. Regressionsanalys av procent prekära bland alla 

anställda i 25 europeiska länder med EPL-indexen, 

kollektivavtalstäckning och organisationsgrad som oberoende 

variabler 

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

EPL 1  -0,029 (-0,590)    -0,021 (-0,516) 

EPL 2   0,012  (0,609)     0,003 (0,195) 

Kollektivavtalstäckn.   -0,075 (-1,471) -0,066 (-1,158) 

Organisationsgrad    -0,196* (-2,529) -0,204* (-2,353) 

Konstant   0,249*  (2,113)  0,302*** (10,316)  0,346** (3,411) 

R² (justerat)  -0,065   0,372   0,319  

N      25      25      25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.   

 

Modellen A visar att det inte finns signifikanta samband varken mellan EPL 1 eller EPL 2 och 

storleken på prekariatet i länderna.
8
 Därmed har jag inte hittat stöd för min första hypotes om 

att prekariatets storlek kan förklaras av arbetsmarknadslagstiftning gällande tidsbestämda och 

tillsvidareanställningar. I nästa steg undersöks empiriskt stöd för hypotes 2. I modell B 

analyseras huruvida variationen mellan länderna i prekariatets storlek kan kopplas till 

kollektivavtalstäckning och organisationsgrad.
9
 B-koefficienterna har minusvärden vilket 

tyder på negativa samband mellan de oberoende variablerna och andel prekära, men för den 

första variabeln är p-värdet lika med 0,155 vilket betyder att sambandet inte är statistiskt 

signifikant även om riktningen är den förväntade. Korrelationen med organisationsgrad är 

negativt och signifikant på 1,9-procents signifikansnivå. R² (justerat) på 0,372 antyder att  de 

båda mått på anställdas kollektiva styrka förklarar tillsammans drygt 37 procent av 

variationen mellan länderna i prekariatets storlek. I modell C påvisar fortfarande bara 

                                                 

 

8 För att utesluta risken för multikollinearitet, vilket skulle kunna leda till att signifikanta samband 

framstår som icke-signifikanta, har jag kontrollerat för eventuell korrelation mellan indikatorer genom 

regressera de mot varandra (Edling & Hedström, 2014, s. 146) och konstaterat att det inte finns något 

signifikant samband eftersom p-värdet är lika med 0,116 och R²k är lika med 0,06 vilket tyder på att 

resultaten i modell A inte beror på kollinearitet.  

9 Jag har även här kontrollerat för eventuell korrelation mellan de oberoende variablerna men eftersom 

värdet på R²k är 0,213 anser jag att det inte föreligger någon allvarlig multikollinearitet. 
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organisationsgrad ett signifikant samband med prekariatets storlek, justerat R² har sjunkit 

något och b-koefficient har ökat minimalt. B-koefficient på -0,204 betyder att andelen prekära 

bland anställda minskar i genomsnitt med 0,204 procent när organisationsgraden ökar med en 

procent, konstanthållet för övriga oberoende variabler och förutsatt ett kausalt samband.  

Regressionsanalyser på aggregerad nivå II 

I det här avsnittet genomförs en serie analyser där prekariatets storlek bland särskilt utsatta 

grupper utgör den beroende variabeln. Grupper som analyseras är de som identifierats i 

analysen i tabell 2. Det analytiska tillvägagångssättet är identiskt med det som använts i tabell 

3. Syftet med dessa analyser är att undersöka om arbetsmarknadens institutioner som skyddar 

anställdas rättigheter och anställdas kollektiva styrka har en särskild innebörd för de 

kategorier av anställda som mest är i behov av institutionellt och organisatoriskt stöd. 

 

Tabell 4. Regressionsanalys av procent prekära bland anställda 

kvinnor i 25 europeiska länder 

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

EPL 1 -0,011 (-0,203)    -0,003 (-0,062) 

EPL 2  0,014  (0,647)     0,005 (0,259) 

Kollektivavtalstäckn.   -0,067 (-1,188) -0,069 (-1,083) 

Organisationsgrad    -0,216* (-2,515) -0,210* (-2,177) 

Konstant  0,209  (1,642)  0,313*** (9,647)  0,309* (2,736) 

R² (justerat)  -0,071   0,337   0,273  

N     25      25     25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.  

 

I den första analysen studeras andelen prekära bland anställda kvinnor. Analysens 

resultat påminner starkt om de resultat som framträdde när prekariatets storlek bland 

samtliga anställda analyserats. En hög facklig organisationsgrad verkar skydda anställda 

kvinnor mot prekarisering. Detta tycks dock i ungefär lika hög grad gälla för män.  

 

Tabell 5. Regressionsanalys av procent prekära bland alla 

anställda personer med invandrarbakgrund i 25 europeiska 

länder  

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 
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EPL 1 -0,033 (-0,348)    -0,012 (-0,127) 

EPL 2  0,063  (1,607)     0,052 (1,381) 

Kollektivavtalstäckn.   -0,092 (-0,781) -0,125 (-0,978) 

Organisationsgrad    -0,307 (-1,703) -0,231 (-1,193) 

Konstant  0,221  (0,964)  0,417*** (6,113)  0,329 (1,439) 

R² (justerat)   0,027   0,161   0,160  

N     25     25      25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.  

 

I en separat analys av de prekära bland anställda med invandrarbakgrund hittar jag inte heller 

några belägg på att institutionellt skydd i form av arbetsmarknadslagstiftning skulle vara av 

speciell vikt för denna grupp. I det här fallet är effekten av facklig anslutningsgrad något 

högre än i de tidigare analyserna (modell B). Effekten skattas dock med ett relativt stort brus 

och ligger något under den konventionellt accepterade signifikansnivån. Det resultatet kan 

möjligtvis förklaras med att deras position på arbetsmarknaden delvis beror på andra 

makrofaktorer än för de andra anställda såsom migrationslagstiftning eller regler gällande 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Men vi kan inte konstatera någonting definitivt eftersom 

vi inte har någon information om gruppens lagliga status och medborgarskap. 

 

Tabell 6. Regressionsanalys av procent prekära bland alla 

anställda med grundutbildning i 25 europeiska länder  

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

EPL 1 -0,043 (-0,531)    -0,024 (-0,356) 

EPL 2  0,018  (0,526)     0,003 (0,129) 

Kollektivavtalstäckn.   -0,152 (-1,853) -0,142 (-1,536) 

Organisationsgrad    -0,311* (-2,489) -0,321* (-2,282) 

Konstant  0,366  (1,857)  0,472*** (9,972)  0,521** (3,168) 

R² (justerat)  -0,070   0,412   0,357  

N     25      25     25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.  

 

Även för de med grundutbildning är sambandet med organisationsgrad negativt och 

signifikant medan alla andra samband förblir icke-signifikanta. Regressionskoefficienten stigit 

något jämfört med analysen för alla anställda i både modell B och C (nu -0,311 och -0,321 

jämfört med tidigare för samtliga anställda -0,196 och -0,204). Jag testar inte formellt ifall 

skillnaderna är signifikanta men koefficienterna i denna modell är 59 respektive 57 procent 
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större. Denna skillnad kan bero på att de lågutbildade, som till stor del innehar 

lågkvalificerade arbeten, oftare är utbytbara utifrån arbetsgivarens perspektiv och därmed kan 

fackföreningarnas position och tillhörande skydd för de anställda spela större roll för dem än 

för alla anställda i genomsnitt 

 

Tabell 7. Regressionsanalys av procent prekära bland alla 

anställda unga (15-25 år gamla) i 25 europeiska länder  

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

EPL 1  0,033  (0,506)     0,032  (0,440) 

EPL 2 -0,005 (-0,199)    -0,007 (-0,250) 

Kollektivavtalstäckn.    0,011  (0,128)  0,000 (0,004) 

Organisationsgrad    -0,052 (-0,377) -0,044 (-0,283) 

Konstant  0,256  (1,601)  0,337*** (6,481)  0,276  (1,532) 

R² (justerat)  -0,078  -0,084  -0,179  

N     25      25      25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.  

 

Det finns inga signifikant samband mellan EPL 1 , EPL 2, kollektivavtalstäckning, 

organisationsgrad och andel prekära bland unga. Den enklaste tolkningen kan vara att de 

ungas jobb omfattas av andra villkor än de som gäller på arbetsmarknaden i övrigt och i och 

med detta har facken inte något större påverkan på de ungas anställningsvillkor. Sommarjobb 

och tillfälliga engångsuppdrag som utförs av elever och studenter är ett exempel på sådana 

jobb. Men för att kunna dra slutsatser behövs det grundliga beskrivande studier av de ungas 

arbetssituation.  

 

Tabell 8. Regressionsanalys av procent prekära bland alla 60 år 

och äldre anställda i 25 europeiska länder  

Variabel Modell A t-värde Modell B t-värde Modell C t-värde 

EPL 1 -0,022 (-0,359)    -0,018 (-0,418) 

EPL 2  0,014  (0,553)    -0,001 (-0,075) 

Kollektivavtalstäckn.   -0,082 (-1,552) -0,072 (-1,205) 

Organisationsgrad    -0,336*** (-4,188) -0,349*** (-3,883) 

Konstant  0,237  (1,583)  0,354*** (11,686)  0,400** (3,804) 

R² (justerat)  -0,074   0,579   0,542  

N     25      25     25  

Signifikansnivå: ***= p<0,001, **=p<0,01,  *=p<0,05.  
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Som i tidigare analyser är inte heller sambanden mellan EPL 1, EPL 2 och 

kollektivavtalstäckning och andel prekära statistiskt signifikanta för de äldre. Sambandet med 

organisationsgrad är negativt och regressionskoefficient högre än för de alla anställda i både 

modell B och C (-0,336 och -0,349 jämfört med tidigare -0,196 och -0,204). Jag testar inte 

formellt ifall skillnaderna är signifikanta men koefficienterna i denna regressionsanalys är 71 

procent högre i både modell B och C. Äldre kan anses ha lägre produktivitet än yngre, och 

kanske även ha obsoleta kunskaper, och därmed kan de ha en svagare position på 

arbetsmarknaden och följaktligen dra större nytta av det fackliga skyddet jämfört med hela 

den anställda populationen 

Resultatuppsummering 

Andelen prekära bland de anställda varierar i de 25 europeiska länder som studien omfattar 

och en regressionsanalys har bekräftat att vissa grupper, dvs. kvinnor, unga, äldre, människor 

med invandrarbakgrund och personer med bara grundutbildning är särskilt exponerade för 

prekära anställningar. Risken är olika för olika grupper exempelvis löper de unga under 25 år 

12 procentenheter högre risk än personer i gruppen 26-59 år, medan äldre bara löper 2,4 

procentenheter större risk än de i gruppen 26-59 år. Skillnaderna mellan grupper förklarar 

bara en mycket liten del av skillnaderna mellan länder. Vidare har regressionsanalyserna visat 

att det inte finns signifikanta korrelationer mellan den relativa storleken på prekariatet och 

OECD:s index för anställningsskyddets strikthet varken för fasta eller tidsbegränsade 

anställningar. Resultat för kollektivavtalstäckning är inte heller signifikant, medan 

organisationsgrad uppvisar ett signifikant och starkt negativt samband och mycket högt R².  

De följande  analyserna studerar  sambandet mellan arbetsmarknadsinstitutioner, det vill säga 

EPL 1, EPL 2, kollektivavtalstäckning och facklig organisationsgrad, och den relativa 

storleken på prekariatet, bland de utsatta grupperna. I alla grupper förutom unga och 

invandrare är sambandet med organisationsgrad signifikant. De signifikanta sambanden med 

organisationsgrad är som förväntat negativa. Alla andra samband är inte statistiskt 

signifikanta.. Bland de utsatta grupperna är b-koefficienterna högst för äldre och de med 

endast grundutbildning. Skillnaderna mellan sambandens styrka kan förklaras med att 

prekäriseringsmekanismerna skiljer sig åt för de olika utsatta grupperna. 
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Det är viktigt att betona att resultaten gällande smaband mellan organisationsgrad och 

prekrisering är mycket starka: både b- och R-koefficenter har höga värden.  

Diskussion 

Den första hypotesen i studien att prekariatets storlek kan förklaras av 

arbetsmarknadslagstiftning gällande tidsbestämda och tillsvidareanställningar hittar inte stöd i 

mina regressionsanalyser. Inget signifikant samband mellan EPL-indexen och andelen prekära 

i de 25 europeiska länder har funnits. Detta resultat går emot mina teoretiska antaganden och 

kan bero på flera faktorer. För det första, som jag har redan påpekat, mäter EPL-reglernas 

utformande inte deras verkställande. Det kan inte uteslutas att resultaten vore annorlunda om 

måttet omfattade även lagarnas exekution. I exempelvis Polen är nivån på arbetsgivarnas 

laglydnad ganska låg och nästan hälften av dem bryter mot vissa regler (Janyst & Muszyski, 

2015). Denna skillnad mellan juridiken och verkligheten kan påverka analysens resultat. En 

annan förklaring kan vara att en del av arbetskraften jobbar utan anställningskontrakt. 

Fenomenet gäller bland annat Grekland, som har förhållandevis strikta regler med EPL 1-

värdet 2,44 och EPL 2-värdet 3,25, men där 28 procent av alla anställda jobbar utan 

anställningskontrakt (Tanginan, 2007, s.37). I Polen uppskattas det att 19 procent av alla 

kontrakt idag (en ökning jämfört med 8,8 procent under år 2008) som borde vara 

anställningskontrakt ingås som civilrättsliga
10

 kontrakt, vilket innebär att de anställda inte 

omfattas av lagstiftningen som reglerar arbetsvillkor (Janyst & Muszyski, 2015). Tendenser 

till att runda lagen i vissa länder och benägenhet till att följa den i andra länder kan möjligen 

ha så pass stor betydelse att mått som inte tar hänsyn till lagarnas faktiska exekution inte kan 

betraktas som perfekta för den typen av studier. Samtidigt måste det understrykas att trots 

flera försök har en inte lyckats med att skapa fullständiga mått på 

arbetsmarknadslagstifningens strikthet eller – mer omfattande – arbetsmarknadsrigiditet som 

mäter lagens faktiska verkan (Aleksenskya & Cazes, 2014; Eichhorst, et al., 2008). Oavsett 

hur bra eller dåligt gällande regler utövas i den reella världen innebär obefintliga samband 

                                                 

 

10 Sådana kontrakt regleras av civilrätt inte arbetsrätt.  
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mellan dessa och antalet prekära att lagarna i själva verket inte spelar avgörande roll i 

prekariseringen eller i varje fall att det inte går att bevisa det i en tvärsnittsstudie.
11

 Andra 

arbetsmarknadsinstitutioner måste således vara av större vikt för framväxten av prekära 

anställningsformer.  

Min andra hypotes var är att fackföreningars position, uttryckt genom kollektivavtalstäckning 

och organisationsgrad bland de anställda, påverkar prekariatetes storlek, ju starkare position 

desto mindre andel prekära. Fackföreningarnas kan skydda anställdas intressen så länge de har 

effektiva verktyg. Ett av dessa anses vara kollektivavtal som - beroende på landspecifika 

regler- ingås på central-, regional-, eller företagsnivå och består av regler och bestämmelser 

utformade på så sätt att de inte bryter mot gällande lagar och i synnerhet arbetsmarknadslagar. 

Icke desto mindre har genomförda analyser inte visat något signifikant samband mellan 

kollektivavtalstäckning och den relativa storleken på prekariatet i de 25 undersökta länder. 

Däremot har anställdas kollektiva maktresurser utryckta genom deras fackliga 

organisationsgrad visat ett starkt negativt samband med prekariseringens omfattning. 

Modellens förklaringsstyrka på över 30 procent är dessutom mycket stor. Ett till synes 

överraskande resultat med tanke på att kollektivavtalstäckning intuitvt kan verka mer 

betydelsesfull för arbetsvillkor än andel anställda som är medlemmar i facket. Men om vi 

resonerar kring kollektivavtalets roll ser vi att själva faktumet att en anställd omfattas av 

avtalet inte innebär att hen har en trygg anställning. Kollektivavtal i sig – oberoende av 

politiska, sociala och makroekonomiska omständigheter - ger inte något garanti för en trygg 

anställning eller även för en tryggare – jämfört med den som eventuellt regleras i arbetslagen. 

Ett anekdotisk men tyvärr för de anställda ödesdigert fall från Polen handlar om förhandlingar 

mellan det svenska Swedwood och dess närmare tio tusen anställda (varav 10 procent var med 

i facket) som tog nästan elva år. Det första avtalet som förhandlades fram efter fem års 

överläggningar innehöll villkor sämre än de som fanns i  den gällande arbetslagstiftiningen 

(Molęda, 2013). För att kollektivavtal ska fungera som skydd mot otrygga anställningar måste 

det innehålla regler som verkligen motverkar prekarisering och måste följas av arbetsgivarna. 

Och detta beror på maktbalansen mellan fackföreningar och arbetsgivare. Starka 

                                                 

 

11 En studie har visat att anställda inom privat sektor i länder med mer restriktiva regler gällande 

anställning känner sig mindre trygga medan inget samband påvisats för dem inom offentligt sektor (Clark 

& Postel-Vinay, 2005). Dessutom finns det en OECD studie från 1997 som visar att det inte finns samband 

mellan EPL och den självupplevda otryggheten på arbetsmarknaden (OECD, 1997). 
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fackföreningar kan förhandla förmånliga arbetsvillkor. Vad mera är kan de även använda 

andra medel än kollektivavtal, såsom strejk, och på det viset skydda anställdas intressen 

(Vernon, 2006, s. 192-193). Dessutom kan starka fackföreningar effektivare utöva inflytande 

inte bara på arbetsgivarna utan även på statens policys, samhällsdebatt och hela det politiska 

systemet och på det viset påverka arbetets sociala villkor till förmån för de anställda (Viser, 

1992; Acemoglu & Robinson, 2013). Den främsta markören av fackföreningars styrka anses 

vara antal medlemmar (Blaschke, 2000; Vernon, 2006; Visser, 1992). “Across countries, 

union density rates, offer a short-hand though incomplete picture of the overoll strenght of 

unions” (Visser, 1992, s. 23). Det har presenterats flera och gediget underbyggda studier som 

har gett belägg för att organisationsgrad är ett bevis på facklig styrka och därmed kan leda till 

konkreta ekonomiska och sociala utfall för de anställda och för samhälle i stort. IMF:s 

experter har i en omfattande studie påvisat en stark negativ korrelation mellan 

anslutningsgraden i fackföreningar och höginkomsttagares inkomstandel (Jaumotte, F. & 

Osorio Buitron C., 2015). Korrelationen har varit kontrollerat för flera oberoende variabler 

som teknologisk utveckling, globalisering, inkomstskatt och så vidare. Även om det är svårt 

att bevisa kausalitet tycker forskarna att de har lyckats med det genom att testa sambandet i 

ytterligare modeller som inkluderar möjliga ”uteslutna variabler” såsom förändringar i 

regeringar, förändringar i sociala normer gällande ojämlikhet, tillväxt av tjänstesektorn, 

minskning av industrisektorn, ökat antal anställda inom tjänstesektorn och ökad 

utbildningsnivå. En annan stark korrelation som har bevisats är den mellan en nedgång i 

organisationsgrad och en minskad inkomstomfördelning, sannolikt orsakad av ett försvagat 

fackligt inflytande på den allmänna politiken (Jaumotte, F. & Osorio Buitron C., 2015). Dessa 

resultat går i linje med resultaten i min uppsats.  

I min studie har jag enbart fyra obereonde variabler och till följd av detta kan jag inte med 

säkerhet utesluta risken för att viktiga variabler inte har inkluderats i mina modeller. Flera 

faktorer som är gemensamma för de länder med en hög organisationsgrad kunde ha bidragit 

till den låga prekriseringsgraden. Ett exempel skulle kunna vara en förhållandevis liten andel 

av okvalificerade jobb.  

Som jag har nämnt tidigare har flera makroekonomiska faktorer såsom en minskning av antal 

anställda inom industrin och även andra omständigheter, som ekonomiska konjunkturer och 

med dem kommande förandringar i arbetslöshets- och inflationsnivåer, bidragit till fackets 

försvagande (Blaschke, 2000). I själva verket kan även ett ökat antal prekära anställningar ha 

påverkat fackets medlemssiffror: facken tappade medlemmar eftersom anställda på otrygga 
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villkor är mindre benägna att organisera sig (Kalleberg, 2011, s. 33; Standing, 2013, s. 53).  

Slutsatsen är att det finns risk för en omvänd kausalitet. Denna risk gäller i stort sätt alla 

tvärsnittsstudier därför att det är  tidsordningen mellan variablerna som är ett av villkoren för 

kausala samband. För att fastställa att förändringen i den beroende variabeln orsakades av 

förändrigen i den oberoende måste det senare hända innan det förra. I vårt fall kan vi inte med 

säkerhet  bestämma om förändringen i organisationsgraden hände före förändringen i 

prekariatets storlek. Bara tidsserieanalys kan garantera att vi kan fastställa tidsföljden (som i 

sig inte är tillräckligt för att fastställa ett kausalt samband).  För att utesluta omvänd kausalitet 

borde organisationsgrad och prekarisering vidare studeras med hjälp av tidsseriedata.   

Avslutande kommentarer   

Eftersom prekarisering leder till oönskade samhälleliga utfall som jag har beskrivit tidigare 

letar forskare efter ett sätt att minska andel prekära anställningar eller förändra samhälleliga 

villkor på det viset att en anställning som inte erbjuder tryggheten på samma sätt som SER 

inte automatiskt innebär utsatthet. Ett förslag som Standing förespråkar är medborgarlön som 

garanterar minimiinkomst åt alla och ger den grundläggande tryggheten oavsett positionen på 

arbetsmarknaden (2013, s. 255-258). Vosko redovisar flera olika förhållningsätt till den 

förändrade situationen på arbetsmarknaden, bland annat beyond employment-konception som 

utgår från att ”every worker should be able to (…) reduce (or increase) paid working hours  at 

certain points of his or her lifecycle, while retaining access to protection and income 

supports” (2010, s. 219).  Detta skulle underlätta att bland annat jobba 6-timmars arbetsdagar i 

perioder, få jobba långa arbetsdagar när en kan och vill, vidareutbilda sig, förlänga 

föräldraledighet, jobba ideellt, förkorta gradvis arbetstid tills man går i pensionen och allt 

detta utan att förlora den ekonomiska tryggheten. Hennes alternative imaginery är en utvidgad 

version av denna idé och gäller för alla oberoende av deras nationalitet och medborgarskap 

(2010, s. 219-225). Kalleberg i sin tur föreslår en nationell ”new social contract” mellan 

arbetsgivare, arbetstagare och staten i USA. Kontraktet borde sträva efter tre mål: att skapa 

ekonomisk trygghet åt de som har prekära jobb, garantera en kollektiv representation och 

förhandlingskraft åt alla anställda samt utbildning och omskolning av arbetare så att de kan få 

”bra jobb”(good jobs). Kalleberg anser att en förstärkning av arbetarnas representation borde 

ske dels genom lagstiftande åtgärder dels genom bättre efterlevnad av existerande regler. Allt 

detta borde leda till att arbetsgivare heller skapar ”bra” än ”dåliga” jobb (2011, s. 187-190). I 

motsats till Kalleberg tycker inte Standing att facken kan bli prekariatets representation. 
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Anledningen till detta är att de representerar salariatet (de som erhåller lön på basis av 

traditionella fasta anställningskontrakt) och så fort salariatets intressen är hotade agrerar 

fackföreningar hänsynslöst för att behålla den gällande ordningen, även på andra gruppers 

bekostnad (2013, s. 250-251).  Mot bakgrund av dessa två resonemang kan mina resultat 

tillföra en röst i diskussionen om fackföreningarnas roll på den förändrade arbetsmarknaden. I 

ljuset av föreliggande uppsatsens centrala resultatkan vi invända mot Standings tankengång 

genom att hävda att, i linje med Kallebergs argument, starka fackföreningar motverkar 

framväxten av prekära jobb. Dessutom finns det utan tvivel indikationer på att facken 

anspassar sig till den förändrade arbetsmarknaden och hittar sätt att skydda de prekära,
12

 men 

detta ämne ligger utanför denna studies ramar. 

Utfirån mina teoretiska antganden vore det även intressant att undersöka andra 

makroekonomiska faktorer som kan möjligens ha påverkan på skillnader mellan prekariatets 

storlek i olika länder, exempelvis ägarförhållanden på företag och regleringar avseende 

arbetslöshet och arbetslöshetsersättning.  

  

                                                 

 

12
 Ett bra exempel är HRF kollektivavtals bestämmelser gällande timanställningar som får användas bara 

för oförutsägbara händelser och leder till fast anställning efter 12 månader eller de polska 

centralorganisationernas kamp för representationsrätt och timmeminimilön som skulle omfatta alla som 

jobbar med civilrättsliga kontrakt utan formell anställning. Det finns flera läsvärda studier på området, 

bland annat Kirov & Hohnens (2015) studie om strategier facken använder för att inkludera prekära 

anställda i sitt skyddssystem.  
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