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Sammanfattning  
 
Med bakgrund i en teoretisk modell som omfattar trygghetsdimensionerna: Arbetstrygghet, 
sysselsättningstrygghet, inkomsttrygghet och kombinationstrygghet undersöker uppsatsen 
upplevelsen av arbetslivstrygghet. Dessa fyra trygghetsdimensioner utgör även grunden för 
uppsatsens struktur både i avseende empiri, tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. 
Sammanfattningsvis visar uppsatsens resultat att det rådde en positiv syn på anställnings-
skyddet genom LAS. Bland de fackligt aktiva respondenterna fanns det även en uppfattning 
om att anställningsskyddet i synnerhet gynnar arbetslivets mer utsatta grupper, något som 
står i kontrast till tidigare forskning. Även om anställningsskyddet var av betydelse för re-
spondenterna var dock möjligheten till arbete i generell mening viktigare och detta fram för 
allt för respondenter med låg utbildningsnivå. Uppsatsen visar också att inkomsttrygghet i 
synnerhet var viktig för ensamstående med barn och i förläningen att flerförsörjarmodellen 
uppgavs ha stor betydelse.  Slutligen visar uppsatsen också på att arbetsotrygghet även är 
relaterad till oron över att förlora sin sociala status eller att vid arbetslöshet inte finnas med i 
ett socialt sammanhang. Detta indikerar att arbete för respondenterna även uppfyllde en vik-
tig funktion i avseende social samvaro och  att den teoretiska modellen skulle kunna 
kompletteras med ytterligare en trygghetsdimension och är det social trygghet.      
 
 
Bakgrund:  
 
Internationalisering av ekonomin har medfört att arbetsstyrkan snabbare än tidigare måste 
anpassas till rådande krav där en reglerad arbetsmarknad lyfts fram som ett  hinder för ar-
betsmarknadsflexibilitet. Utvecklingen har bl.a. lett till en ökad känsla av arbetsotrygghet 
bland anställda. En eftersträvad aspekt av senare års arbetsmarknadsreformer uppges vara 
flexibilitet där fokus främst har legat på flexibilitet för arbetsgivare/organisationer och 
följaktigt en degradering av anställningsskyddet eller arbetstagares trygghet.  
 
Syfte:  
 
Syftet är att undersöka hur arbetslivstrygghet uppfattas av ett antal anställda och uppsagda 
samt se vad deras uppfattning bygger på.  
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Metod:  
 
Med hänvisning till uppsatsens förståelsebaserade perspektiv genomfördes tio kvalitativa 
intervjuer där utgångspunkten för frågorna byggde på en redan framtagen teoretisk modell 
av olika dimensioner inom ramen för arbetslivstrygghet.  Personerna som ingick i undersök-
ningen representerar kategorierna: uppsagda, personer som själva ansåg det fanns en risk för 
att de skulle bli uppsagda och personer som ansåg det sannolikt att de skulle få behålla sin 
anställning.   
 
Resultat: 
 
Resultatet visar att likheter och skillnader i anställdas och uppsagdas uppfattning kring 
trygghet i arbetslivet till större delen kan förklaras med hänvisning till faktorer som anställ-
ningssituation, fackliga uppdrag, utbildningsbakgrund samt civilstatus.  
 
 
 



 

Abstract 

The aim of this study is to examine how security is conceived by some employees and how 
it is described in previous research as well through theoretical perspectives. More 
specifically the study examines four different dimensions of security related to work life: 
Job security, employment security, income security and combination security. Through ten 
qualitative interviews with employees the study aims at clarifying perceptions as well as 
difference in perception regarding these four security-dimensions. Furthermore the 
importance of the four different types of security-dimensions to the employees is described 
and analysed. The employees represent three different categories in that some of them were 
given notice to quit, some were portend and finally some faced no such risks at the time of 
the interviews. Previous research has shown that insecurity not necessarily is related to 
which actual risks there are of loosing ones employment. Previous research also shows 
that a high degree of perceived employability diminishes the individuals feeling of job 
insecurity. Both these factors were also found in this study. In addition to this the study 
shows that the extern as well as intern mobility are described as more limited in times 
of job insecurity. The study even finds a difference in perceived effects of employment 
protection legislation as opposed to what previous researchers give it.  The conclusion 
of the study is that insecurity as well as strategies and possibilities to handle the feeling 
of insecurity are connected closely to the actual circumstances employees are situated 
in or which segment they belong to hence individual factors as gender, education, 
family etc. has a relevant impact on the feeling as well as the coping of job insecurity. 
Furthermore the study concludes that the thought of unemployment raises a fear of 
loosing important social relations witch indicates an additional security-dimension 
namely that of social security or being part of a social context. 

Keywords: Security, job insecurity, unemployment, labour market relations, labour 
market regulation and labour market segmentation, employability, welfare systems, 
unionism, flexibility and flexicurity. 
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1. Inledning  

Ett återkommande fenomen som betonas i debatten kring dagens arbetsliv är att 
arbetsmarknaden är i ständig förändring.  Förutsättningarna för företagande har därmed 
förändrats och globaliseringen har bidragit till att öka förändringstakten vilket i 
förlängningen innebär ökade krav på ett mera flexibelt arbetsliv. Ruud Muffels och 
Ruud Luijkx talar om att internationalisering av ekonomin har medfört att arbetsstyrkan 
snabbare än tidigare måste anpassas till rådande krav och i förlängningen en 
flexibilisering av arbetsmarknaden. Ett hinder för denna ökade flexibilitet är, enligt 
författarna, en starkt reglerad arbetsmarknad.1    

Även inom EU lyfts arbetsmarknadsflexibilitet som en viktig fråga. Av den 
Europeiska sysselsättningsstrategin går att utläsa att: “We are all aware of how 
globalisation and technological progress have an effect on our daily lives, rapidly 
changing needs of workers and enterprises. Companies have to be innovative if they 
want to survive; workers have to be flexible if they want to keep or find a job.”2 Enligt 
Guy Standing har ekonomer under en lång period också betonat 
arbetsmarknadsflexibilitet som en lösning på problemet med den växande 
arbetslösheten. Och med hänvisning till behovet av ökad flexibilitet har även 
försämringar i anställningstryggheten genomförts under 1980 till 1990-talets Europa.3 

Även Heejung Chung anser att arbetsmarknadsflexibilitet under ett antal år varit en 
grundläggande aspekt för arbetsmarknadsreformer i dagens välfärdsstater. Hon pekar 
bl.a. på diskussioner inom EU såväl som bland OECD-länderna, 4  där just 
arbetsmarknadsflexibilitet har lyfts som en nyckelfråga. Även hon anser att 
diskussionernas fokus främst har legat på flexibilitet för arbetsgivare samt 
organisationer och följaktigt en degradering av anställningsskyddet eller arbetstagarnas 
trygghet. På så sätt har diskussionen kring arbetsmarknadsflexibilitet varit relativt 
ensidig, anser Chung.5 

Enligt Hans De Witte har senare års arbetsmarknadsutveckling lett till en ökad känsla 
av arbetsotrygghet bland anställda. Organisationer som har strävat efter att minimera 
kostnader har genomfört en hel del omfattande förändringar som t.ex. downsizing, 

                                                 
1  Muffels, Ruud och Luijkx, Ruud. ”Male Labour Market Mobility and Income and Employment 
Security” i: Muffels, Ruud J. A. (ed.) (2008) Flexibility and Employment Security in Europe. Labour 
Markets in Transition. Cheltenham, UK Edward Elgar. S. 134f. 
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en Hämtat 2009-04-16 
3 Standing, Guy (1999). Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Saint Martin´s Press: 
Virginia. S. 165 och 205.  
4 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) är en organisation bestående av 
30 medlemsländer som samlar och sammanställer information för beslutsunderlag. Syftet med detta 
arbetssätt är att skapa ekonomisk tillväxt och stabilitet. OECD bildades 1960.  
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html Hämtat 2009-11-20. 
5 Chung, Heejung. ”Flexibility for employers or employees” i: Jørgensen, Henning och Kongshøj 
Madsen, Per (red.) (2007) Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. 
Copenhagen: DJØF Publishing. S. 243f. 
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företagsfusioner, privatiseringar m.m.. Dessa omorganiseringar har ofta inneburit stora 
uppsägningar samtidigt som företag i allt större utsträckning förlitar sig på 
visstidsanställda för att på så sätt öka den interna flexibiliteten. I förlängningen visar De 
Witte på siffror från OECD (1996-97) som pekar på en försämring i anställdas 
upplevelse av anställningstrygghet.6  

Flexibilitet och trygghet ställs ofta fram som varandras motsättningar där en flexibel 
arbetsmarknad anses äventyra individens trygghet på arbetsmarknaden. Enligt detta 
synsätt ligger utmaningen därför i att skapa en balans mellan å ena sidan flexibilitet och 
å andra sidan trygghet. Men det finns även de som anser att flexibilitet och trygghet inte 
står i något motsatsförhållande. Förespråkare för flexicurity, som är ett begrepp 
sammansatt av engelska orden ”flexibility” och ”security”, syftar främst till det sätt 
varpå arbetsmarknadsrelationerna i länder som t.ex. Danmark och Holland är 
strukturerade. 7 Flexicurity används för att beskriva en arbetsmarknad där det råder hög 
grad av flexibilitet för arbetsgivare i kombination med hög trygghet för arbetstagare. 
Flexibiliteten visar sig genom att arbetsgivare lätt kan reglera arbetsstyrkan efter de 
behov och förutsättningar som finns medan tryggheten syftar till såväl generös 
ekonomisk ersättning vid arbetslöshet samt goda möjligheter till stöd till arbetssökande 
för att kunna återvända till arbetsmarknaden i form av en aktiv arbetsmarknadspolitik.8   

1.1 Problemområde  

Anställningstryggheten på den svenska arbetsmarknaden kan ses som ett sätt att säkra 
individens position på en allt mer dynamisk arbetsmarknad. Ett sätt för individen att 
trygga sin tillvaro och säkerställa att arbetstagare behandlas enligt de kriterier som 
framgår bl.a. av Lagen om anställningsskydd.  Men anställningstryggheten kan även 
innebära en viss inlåsningseffekt och att arbetsmarknaden delas upp i en kärna av 
tillsvidareanställda och en periferi av visstidsanställda. Detta eftersom 
anställningsskyddet i LAS främst är kopplat till tillsvidareanställningar och endast i 
begränsad omfattning fungerar som ett skydd för tidsbegränsat anställda. På så sätt 
gynnar anställningstryggheten i Sverige inte alla.9  

Frågan om hur vi på bästa sätt tillgodoser balansen mellan trygghet och flexibilitet 
handlar också mycket om hur vi definierar begreppen. Om trygghet i arbetslivet 
definieras som möjligheten till sysselsättning i generell mening så ser vi på statistiken 
att det är fler i Sverige än t.ex. i Danmark som står utan den tryggheten idag.10 En 
grundförutsättning för detta är givetvis att arbetsmarknaden är rörlig och att det finns 
arbeten att söka. Men om trygghet definieras som graden av lagstadgad 
anställningsskydd är tryggheten för svenska tillsvidareanställda arbetstagare däremot 
                                                 
6 De Witte, Hans: ”Does Job Insecurity Affect the Union Attitudes of Workers and Their Participation in 
Unions?” I De Witte, Hans (red.) (2005). Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism. 
Ashgate, England. S. 1ff.  
7Jørgensen, H. och Kongshøj Madsen, P. ”Flexicurity and Beyond – Reflections on the Nature and 
Future of a political Celebrity” Jørgensen, H. och Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and 
beyond. Finding a new agenda for the European social model. S. 7ff.  
8 Chung, H.”Flexibility for employers or employees” i: Jørgensen, H. och Kongshøj Madsen, P. (red.) 
(2007) Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. S. 243f. 
9Utbildningsdepartementet, Gloabliseringsrådet (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den 
svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Rapport författad av: Skedinger, Per. S. 7ff. 
10Ibid s. 11ff Se även: Olshov, Anders. (red.) (2006). Svenska strukturproblem kontra dansk dynamik. ØI 
Förlag. Malmö. S. 75ff. 
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mycket hög. Att förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrats och inneburit ett 
ökat krav på flexibilitet kan tyckas som en naturlig utveckling. Frågan är dock hur dessa 
förändrade förutsättningar motsvarar individens behov av trygghet genom arbete?  

1.2 Syfte  

Syftet är att undersöka hur arbetslivstrygghet11 uppfattas av ett antal anställda och 
uppsagda samt se vad deras uppfattning bygger på.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds under kapitel 1 där uppsatsens intresseområde snävas ner till ett 
problemområde samt att uppsatsens syfte preciseras. Efter detta följer kapitel två som 
kortfattat tar upp några bakgrundsfaktorer som kan vara av vikt för att tydliggöra den 
forskning och teoretiska perspektiv som presenteras i efterföljande kapitel. I kapitel två 
presenteras även en matris som ligger till grund för uppsatsens fortsatta struktur. 
Matrisens trygghetsdimensioner är: arbetstrygghet, sysselsättningstrygghet, 
inkomsttrygghet och kombinationstrygghet. Efter preciseringen av dessa dimensioner 
preciserar uppsatsens frågeställningar. I kapitel tre följer en forsknings- och 
teorigenomgång där olika perspektiv, som berör dessa fyra olika former för trygghet, 
presenteras. Som ett komplement till detta redogör även kapitlet för segmenteringsteori 
som ett sätt att förklara arbetsmarknadens skiktning. Kapitel fyra redogör för de 
metodiska och etiska överväganden som ligger till grund för insamlingen av det 
empiriska materialet. Här tydliggörs även urvalet samt vilken analysmetod som använts. 
Ytterligare förs en metod- och källkritisk diskussion. I följande kapitel, kapitel fem, 
presenteras resultatredovisningen av det empiriska materialet och kapitel sex omfattar 
en analys där empirin sammanställs med tidigare forskning och analyseras utifrån 
tidigare presenterade teoretiska begrepp. Uppsatsen avslutas med en diskussion, kapitel 
sju, där slutsatser redovisas samt att en reflektion kring teorins och metodens inverkan 
på dessa presenteras. Ytterligare förs reflektioner kring uppsatsens användningsområde 
och förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

 

                                                 
11 Med arbetslivstrygghet menar jag trygghetsfaktorer som är knutna till arbetslivet. Det kan t.ex. röra 
ekonomiska, sociala, lagstadgade och avtalsbundna regleringar eller system som direkt eller indirekt 
påverkar individens upplevelse av trygghet i och utanför arbete.      
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2. Bakgrund 

2.1 Flexibilitet 

Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson, som har forskat kring flexibilitet, anser att 
även om begreppet flexibilitet ofta används med positiva förtecken saknas en tydlig 
definition. Själva har de undersökt kapacitetsflexibilitet eller möjligheten till att anpassa 
produktion efter efterfråga. För att uppnå kapacitetsflexibilitet har i synnerhet 
arbetsgivarrepresentanter på nationell såväl som europeisk nivå föreslagit en 
uppluckring kring arbetsmarknadsreglerna.12  Detta kan tyckas föga förvånande men 
Håkansson och Isidorsson finner att användandet av olika flexibilitetsstrategier innebär 
en arbetsintensifiering för anställda. Syftet med flexibilitetsstrategierna är just att 
minimera spill vilket innebär ett ständigt arbetstryck. Samtliga strategier leder även till 
osäkerhet fastän på olika sätt. I avseende arbetstidsflexibilitet uppstår en osäkerhet 
kring när den anställde förväntas arbeta. Funktionsflexibiliteten skapar otrygghet kring 
såväl var samt med vad den enskilde arbetstagaren skall arbeta med och slutligen skapar 
numerär flexibilitet osäkerhet för tidsbegränsat anställda kring huruvida de skall arbeta 
eller inte. Viktigt i sammanhanget är, enligt Håkansson och Isidorsson, att syftet med 
flexibilitetsstrategierna är att anpassa arbetskraften efter behov och efterfråga inte att 
anpassa arbetslivet till individens behov.13          

2.2 Flexicurity - definition och ursprung 

Flexicurity som begrepp är relativt nytt och dyker upp första gången 1995 när 
flexibilitet och trygghet kommer på den politiska dagordningen i Holland. Fram till 
mitten på 1990-talet hade Holland en relativ stark arbetsskyddslagstiftning i synnerhet i 
avseende uppsägning. Ad Melkert, som var dåvarande arbetsminister och representant 
för Arbeiderpartiet, arbetade med att modifiera anställningstryggheten i Holland med 
syfte att skapa en mer flexibel arbetsmarknad samtidigt som fokus flyttades från 
anställningstrygghet till arbetstrygghet. Genom en reduktion i tillsvidareanställdas 
anställningstrygghet samtidigt som visstidsanställdas rättigheter styrktes hoppades man 
även på att minska den dåvarande uppdelningen mellan en kärna av tillsvidareanställda 
kontra en periferi av visstidsanställda. I avseende forskning var det främst Ton 
Wilthagen och Frank Tros som var de första att försöka identifiera vilka förutsättningar 
som måste finnas för en fungerande flexicurity-politik.14             

                                                 
12 Håkansson, Kristina och Isidorsson, Tommy.”Flexible Times: Dynamics and Consequences of 
Company Stategies for Flexibility” i: Fleming, Daniel & Thörnqvist, Christer (ed.) (2003) Nordic 
Management-labour Relations and Internationalization. Converging and Diverging Tendencies. Nordic 
Council of Ministers, Copenhagen. S.139. 
13Ibid. S.146ff. 
14Bredgaard, Thomas, Larsen, Flemming & Kongshøj Madsen, Per: Flexicurity –afklaring af et begreb i 
bevægelse. Tidskrift for Arbejdsliv 2007, Vol 9 no. 4. Syddansk Universitetsforlag. S. 9. 
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Den troligtvis mest använda definitionen av flexicurity, är framtagen av Ton Wilthagen, 
Ralf Rogowski och Frank Tros, definierar flexicurity som en politisk strategi:  ”…that 
attempts, synchronically and in a deliberate way, to enhance the flexibility of labour 
markets, work organisation and labour relations, on the one hand, and to enhance 
security – employment security and social security – notably for weaker groups in and 
outside the labour market, on the other hand.”15 Definition bygger på den medvetna 
politiska strategin som fanns i Holland under 1990-talet. Definition ringar dock inte in 
flexicurity så som det fungerar i Danmark. I Danmark har flexicurity inte varit en 
medveten strategi utan snarare en produkt av olika historiska och institutionella 
förutsättningar. Wilthagen et al har därför tagit fram en andra definition på hur 
flexicurity fungerar i Danmark och som snarare representerar en 
lägesbeskrivning. 16 Gemensamt för dessa två definitioner är att de belyser en 
arbetsmarknad som präglas av hög flexibilitet, för arbetsgivare, i kombination med en 
hög grad av trygghet för arbetstagare.   

Såväl flexibilitet som trygghet är flerdimensionella begrepp och Ton Wilthagen och 
Frank Tros har tagit fram en matris där de skiljer mellan fyra olika former för flexibilitet 
respektive fyra olika former för trygghet och som ger en överblick över olika faktorer 
inom ramen för flexicurity, se tabell 1. Utöver det kan matrisen användas till att 
analysera olika länders arbetsmarknadssystem i syfte att jämföra och se var länderna 
placerar sig i förhållande till matrisens dimensioner. 17    

Matrisens flexibilitetsdimensioner bygger på John Atkisons uppdelning från 1985 där 
numerär flexibilitet syftar till en organisations möjlighet till att snabbt kunna anpassa 
antalet arbetstimmar efter behov. Yttre omständigheter som t.ex. att fritt kunna anställa 
eller säga upp personal samt visstidsanställa eller använda inhyrd arbetskraft definieras 
som extern numerär flexibilitet medan möjligheten att anpassa arbetsstyrkan genom 
övertidssystem, skiftvakter etc. beskrivs som intern numerär flexibilitet. 
Funktionsflexibilitet refererar till det utrymme som finns för att använda anställda på 
olika platser i organisationen och/eller ge anställda nya arbetsuppgifter. Slutligen 
behandlas även löneflexibiliteten det utrymme som finna för att anpassa löner och 
kostnader efter utbud och efterfråga. Därtill talar Wilthagen et al även om fyra olika 
former för trygghet. Den första, som översatt betyder arbetstrygghet, kan jämställas med 
individens möjlighet till att behålla sitt arbete och är i förlängningen förbundet till 
vilken anställningstrygghet som finns. Sysselsättningstryggheten berör individens 
möjligheter till arbete i generell mening. Inkomsttryggheten refererar till vilka 
möjligheter som finns för individen i avseende tillgång till exempelvis a-kassa eller 
andra ersättningssystem och slutligen berör kombinationstryggheten individens 
möjligheter till att kombinera arbetsliv med privatliv vilket t.ex. inkluderar frågor 
rörande föräldraledighet, tjänsteledighet och ledighet p.g.a. sjukdom.18   

                                                 
15  Tros, Frank och Wilthagen, Ton: The Concept of “flexicurity”: A new approach to regulating 
employment and labour markets. Transfer, European Review of Labour and Research, Vol. 10, No. 2, 
2004. 
16Bredgaard, T., Larsen, F. & Kongshøj Madsen, P.: Flexicurity –afklaring af et begreb i bevægelse. 
Tidskrift for Arbejdsliv 2007, Vol 9 no. 4. S. 16f. 
17 Bredgaard, T., Larsen, F. & Kongshøj Madsen, P.: ”The challenges of identifying flexicurity in 
action” i: Jørgensen, H. & Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and beyond. Finding a new 
agenda for the European social model. S. 368. 
18Van Velzen, Martijn (2004). A way out of here? Training and upward mobility for flexible workers in 
the value added logistics industry. Tilburg University, Netherlands. S. 3. Samt: Bredgaard, T., Larsen, F. 
& Kongshøj Madsen, P.”The challenges of identifying flexicurity in action” i: Jørgensen, H. & Kongshøj 
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Tabell 1. Flexibilitet och trygghetsmatrisen 
 

 
Källa: Wilthagen, Ton i: Pacelli, Lia; Devicienti, Francesco; Maida, Agata; Morino, Matteo; Poggi, 
Ambra & Vesan, Patrik(2008) Employment security and employability: A contribution to the flexicurity 
debate. Eurofond, Dublin. S. 7. 
EPL är en förkortning för Employment protection legislation.  
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33729_38939524_1_1_1_1,00.html  
Hämtat 2009-09-08 

Landsorganisationernas chefsekonom Lena Westerlund har kritiserat matrisen som hon 
anser att den brister i några viktiga avseenden. Bl.a. lyfter Westerlund fram i sin rapport 
Tryggare på andra sidan sundet? att slutsatser om graden av flexibilitet och trygghet 
beror på vilket perspektiv dimensionerna analyseras utifrån. Det hon därmed 
ifrågasätter är för vem trygghet och flexibilitet gäller då det kan vara skillnad på 
anställdas perspektiv respektive ett arbetsgivarperspektiv. 19  Matrisen kan även 
kritiseras för att den fokuserar på sambandet mellan flexibilitet och trygghet bygger på 
en kompromiss, något som enligt Thomas Bredgaard, Flemming Larsen och Per 
Kongshøj Madsen inte är en självklarhet. Bredgaard et al refererar till Leschke, Schmid 
och Griga som anser att en svaghet med matrisen är att den förenklar något som i själva 
verket är ganska komplext och att det inte är givet att en flexibilitetsvinst för 
arbetsgivare per automatik innebär en försämring av tryggheten för arbetstagare. 
Snarare ser de att relationen mellan flexibilitet och trygghet kan vara en ömsesidig och 
komplementär.20   

Sammanfattningsvis ser vi att trygghet tidigare har relaterats till diskussioner kring 
flexibilitet. Trygghet ställs ibland i kontrast till flexibilitet där behovet av ökad 
flexibilitet anses leda till en uppluckring av arbetsmarknadsregler och följdaktigt en 
minskning i anställningstryggheten eftersom syftet med flexibilitetsstrategierna just är 
att anpassa arbetskraften efter behov och efterfråga inte att anpassa arbetslivet till 
individens behov. Men kravet om ökat flexibilitet kan även ses ur ett flexicurity 
                                                                                                                                               
Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. 
S. 367f. 
19 Westerlund, Lena (2006) Tryggare på andra sidan sundet? – Om flexicurity i Danmark. 
Landsorganisationerna i Sverige, Stockholm. S. 8f. 
20Bredgaard, T, Larsen, F. & Kongshøj Madsen, P: Flexicurity–afklaring af et begreb i bevægelse. S. 
18f. 
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perspektiv där relationen mellan flexibilitet och trygghet beskrivs som ömsesidig och 
komplementär.  Inom ramen för flexicurity flyttas fokus från anställningstrygghet till 
sysselsättningstrygghet. Med utgångspunkt i diskussionen kring flexibilitet och trygghet 
och med Wilthagen och Tros fyra trygghetsdimensioner som grundstruktur syftar denna 
uppsats till att undersöka hur arbetslivstrygghet uppfattas av ett antal anställda och 
uppsagda samt se vad deras uppfattning bygger på. På bakgrund av detta är uppsatsens 
frågeställningar som följer:  
 

• Hur upplever anställda och uppsagda anställningstrygghet? 
• Vilken form för arbetslivstrygghet efterfrågar arbetstagare och uppsagda? 
• Hur kan likheter och/eller skillnader i anställdas och uppsagdas uppfattning 

kring trygghet på arbetsmarknaden förklaras? 



 

 8

3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Arbetstrygghet 

3.1 Den flexibla arbetsmarknaden och arbetsotrygghet 

Johny Hellgren anser att vi kan tala om en ökning i anställdas upplevda arbetsotrygghet 
som en konsekvens av den ökade globaliseringen och en intensivare 
marknadskonkurrens. Organisationer i dag måste anamma nya organisationsstrategier 
för att möta snabba förändringar, anser Hellgren. Strategierna har det gemensamt att de 
ofta leder till personalminskning genom slimmade organisationer och downsizing. 
Ytterligare likheter mellan organisationsstrategierna är att de leder till oro och otrygghet 
bland de anställda. 21   Hellgren definierar arbetsotrygghet som: “…the subjective 
experiencing of an undesired change in the stability of employment”.22  Hellgren pekar 
även på studier som visar ett positivt samband mellan arbetsotrygghet och individers 
benägenhet att lämna organisationer. Ytterligare redogör han för undersökningar som 
pekar på ett positivt samband mellan arbetsotrygghet och försämrad välbefinnande som 
t.ex. depression.23  

Att arbetstagare upplever ohälsa i samband med arbetsotrygghet är kanske inte så 
märkligt för enligt Markus Gangl visar forskning att arbetslöshet har bestående effekt på 
arbetstagares karriärförlopp. Gangl hänvisar till forskning från bl.a. USA som visar på 
att arbetslöshet inte endast är en tillfällig situation för arbetstagare och är det den 
situationen som det innebär att vara mellan två arbeten. Snarare är det så att arbetslöshet 
ofta resulterar i, en för arbetstagare, betydande försämring i dennes position på 
arbetsmarknaden både i avseende lön och arbetsinnehåll.24 

Men enligt Hellgren kan arbetsotrygghet existera oberoende av vilka faktiska 
förutsättningar som finns. Otryggheten kommer just av att individen inte vet vad som 
komma skall. Otryggheten kan till och med minska när individen i fråga har fått ett 
negativt besked som t.ex. en uppsägning. Därmed finner han att ett negativt besked är 
lättare att hantera för individen eftersom det är något konkret. Otryggheten ses med 
detta perspektiv som en stressor där oförutsägbarheten och bristande kontroll över den 
egna situationen är det som utlöser stressfaktorn.25   

Edgar H. Schein presenterar det psykologiska kontraktet som ett annat sätt att förstå 
individens mentala och emotionella relation till en organisation. Med det psykologiska 
                                                 
21Hellgren, Johnny (2003) The times they are a-changin´ Job uncertainty and the flexible labor market 
Akademitryck AB, Edsbruk. S. 1f 
22Hellgren, J. (2003). S. 14.  
23Ibid. S. 29ff. 
24Gangl, Markus: “Unemployment and Worker Career Prospects: a Cross-national Comparison” i: Ruud 
J. A. Muffels (ed.) (2008) Flexibility and Employment Security in Europe. Labour Markets in Transition. 
Cheltenham, UK Edward Elgar. S. 170. 
25Hellgren, J. (2003). S. 10ff och 26f. 
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kontraktet menas det antal outtalade förväntningar som parterna i en relation ger och 
förväntar sig få genom relationen. Det innebefattar även perioden kontraktet förväntas 
löpa över samt vilka kostnader parterna binder sig till.26 Eftersom det psykologiska 
kontraktet inte enbart bygger på vilka formella överenskommelser som parterna har 
ingått utan även bygger på vilka förväntningar som finns parterna emellan är det 
uppenbart att det kan finnas en diskrepans mellan vad individen kontra organisationen 
lägger i relationen och förväntar sig få ut av den.27     

Hellgren finner även ett positivt samband mellan individers betoning på arbetstrygghet 
och den fackliga anslutningsgraden. Därav följer också att fackligt anslutna anser att 
arbetstrygghet är viktigare än icke fackligt anslutna.28 Skillnader i hanteringsstrategier 
för arbetsotrygghet finns även mellan fackligt anslutna och icke fackligt anslutna och 
framgår av en studie Hellgren har gjort tillsammans med Magnus Sverke och Katarina 
Näswall. Fackligt anslutna hanterar arbetsotryggheten mer genom att uppvisa lojalitet 
och minskad flyktvilja mot arbetsplatsen medan anställningsotryggheten hanteras av 
icke fackligt anslutna mer genom protest och flyktstrategier.29             

I rapporten Employment security and employability: A contribution to the flexicurity 
debate behandlar Pacelli, Devicienti, Maida, Morino, Poggi och Vesan såväl objektiv 
som subjektiv arbetsotrygghet samt anställningsbarhet och utsatthet i olika länder. 
Undersökningarna som ligger till grund för rapporten visar att det finns ett positivt 
samband mellan en hög nivå av anställdas upplevda arbetsotrygghet och en hög 
arbetslöshetsnivån i de undersökta länderna. Undersökningarna visar också att den 
upplevda arbetsotryggheten är större bland anställda med låg utbildning jämfört med de 
som har högre utbildning. Ytterligare upplever yngre arbetstagare större arbetsotrygghet 
än äldre på samma sätt som låginkomsttagare är mer otrygga jämfört med 
höginkomsttagare. Däremot finner författarna inte någon betydande skillnad mellan 
könen i avseende upplevd arbetsotrygghet.30  

I deras analys undersöker Pacelli et al sambandet mellan arbetstrygghet och 
arbetsmarkandsinstitutioner. 31  De finner ett positivt samband mellan ländernas 
anställningstrygghet och individernas upplevelse av arbetsotrygghet där 
arbetsotryggheten är högre i länder med ett starkt anställningsskydd. När det gäller 
anställningsformer finner författarna ett positivt samband mellan förekomsten av 
tidsbegränsade anställningsformer på arbetsmarknader med ett starkt 
anställningsskydd.32  

                                                 
26Schein, Edgar H. (1999). Process Consultation Revisited. Building the Helping Relationship. Addison-
Wesley Publishing Company, Inc., USA. S. 235f.  
27Hellgren, J. (2003). S. 15f.  
28Hellgren, Johnny, Sverke, Magnus & Näswall, Katarina: ”Hjälper fackligt medlemskap anställda att 
hantera anställningsotrygghet?” i: Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) (2002) Medlemmen, facket 
och flexibiliteten. Arkiv, Lund. S. 176ff. 
29 Hellgren, J., Sverke, M., & Näswall, K.: ”Hjälper fackligt medlemskap anställda att hantera 
anställningsotrygghet?” i: Sverke, Magnus & Hellgren, Johnny (red.) (2002) Medlemmen, facket och 
flexibiliteten. Arkiv, Lund. S. 183ff. 
30 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M; Poggi, A. & Vesan, P. (2008) Employment security 
and employability: A contribution to the flexicurity debate. S. 12ff.  
31 Arbetsmarknadsinstitutioner kan vara: Löneförhandlingssystem, arbetsmarknadslagar och politik.  Se: 
Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen? SNS Förlag, Stockholm. S. 
24f. 
32 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008) Employment security 
and employability: A contribution to the flexicurity debate. S. 27ff. 
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Arbetslivstrygghet är även relaterat till den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
Den psykosociala arbetsmiljön är en samlingsbenämning för anställdas sociala 
relationer i avseende kollegor/vänner, chefer/ledning men även kunder/patienter. 
Beskrivningar av den psykosociala arbetsmiljön omfattar även frågor rörande arbetets 
innehåll samt hur arbetet är organiserat.33 Robert Karasek och Töres Theorell har med 
stöd från Jeffrey V. Johnson tagit fram en modell där de redogör för betydelsen av vilka 
krav som finns på individen i arbete i relation till vilken kontroll individen har över 
arbete samt vilken grad av socialt stöd som individen får från omgivningen. Kraven 
refererar till såväl fysiska som psykiska sådana och kan vara allt från tunga lyft till 
tidspress. Kontrollen hänvisar till individens beslut- och handlingsutrymme samt 
individens möjligheter till att öka och utnyttja sina kvalifikationer i arbete. Slutligen 
handlar socialt stöd om emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Emotionellt 
stöd syftar till huruvida individen känner sig omtyckt av kollegor och bekräftad av 
chefer och ledning. Med värderande stöd hänvisas till huruvida anställda får respons på 
det de gör i arbetet medan instrumentellt stöd refererar till graden av samarbete. De 
bästa arbetssituationer är när det råder en balans mellan å ena sidan arbetskrav och å 
andra sidan kontroll, också kallad aktiva arbeten. Genom det grundläggande behov som 
socialt stöd uppfyller kan dock det sociala stödet fungera som en buffert om det skulle 
råda obalans mellan individens upplevda krav kontra egenkontroll i arbete. Motsatsen 
till aktiva arbeten är högstressarbeten där arbetskraven är höga i kombination med låg 
egenkontroll och låg grad av socialt stöd. 34   

Anders Boglind, Sven Eliæson och Per Månson redogör kortfattat för Émlie Durkheims 
syn på den då moderna arbetsdelningen så som han beskriver det i boken Divison of 
Labor. Durkeim utgår från att alla människor strävar efter att känna mening och 
sammanhang i sitt arbete och han såg därför med oro på den nya arbetsdelningen som 
var ett resultat av industrialiseringen. Durkheim ansåg att förändringarna ledde till att 
individen alienerade sig från arbete genom att reduceras till en kugge i maskineriet som 
var frånkopplad organisationens mål och den sociala gemenskapen. Industrins sätt att 
påverka arbetsdelningen ledde till att värden som respekten för individen och 
utvecklingsmöjligheter undergrävdes. Ett ensidigt arbetsliv kunde, enligt Durkheim, 
inte heller utjämnas genom att individen fick möjligheter till en innehållsrik fritid utan 
det ända sättet var att organisera arbetet således att anställda kunde känna tillhörighet 
till den sociala gemenskapen och organisationens mål.35    
 

3.2 LAS och kritik mot anställningsskyddet 

I Sverige regleras arbetsgivarens fria uppsägningsrätt genom LAS vilket bl.a. innebär 
att arbetsgivare vid arbetsbrist har en omplaceringsskyldighet. Enligt detta åligger det  
arbetsgivaren att i första hand utreda möjligheterna till att erbjuda arbetstagare annat 
arbete på företaget innan man går till uppsägning. För det andra ska uppsägningarna 
göras enligt en turordningslista som följer principen att de arbetstagare som har varit 
kortast tid på företaget sägs upp först och slutligen har arbetsgivaren en 

                                                 
33 Eriksson, Birgitta och Larsson, Patrik: ”Våra arbetsmiljöer.” I: Hansen, Lars H. och Orban, Pal (red.) 
(2002). Arbetslivet. Studentlitteratur, Lund. S. 133.  
34 Karasek, Robert och Theorell, Töres (1990). Healty Work. Stress, Productivity and the reconstruction 
of Working Life. Basic Books, USA. S. 68ff. 
35  Boglind, Anders; Eliæson, Sven och Månson, Per (2005) Kapital, rationalitet och social 
sammanhållning. Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm. S. 220ff. 
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återanställningsskyldighet. 36  Per Skedinger, som är docent i nationalekonomi och 
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning, anser att vi i Sverige, jämfört med 
andra länder, har ett omfattande anställningsskydd genom LAS. Detta bygger han på ett 
av OECD utfärdat index där Sverige placerar sig bland de länder som har strängast 
lagstadgad anställningsskydd i en jämförelse mellan 28 länder. I synnerhet sticker 
Sverige ut i avseende tillsvidareanställningar och kollektiva uppsägningar.37 Skedinger 
noterar att även om en del arbetsrättsliga liberaliseringsreformer har genomförts i flera 
av OECD-länderna har detta inte skett i lika stor utsträckning i Sverige. Syftet med 
dessa reformer har varit att minska den höga och bestående arbetslösheten som 
lagstadgad anställningsskydd anses bidra till.  Liberaliseringsreformerna inom OECD-
länderna har dock varit relativt ensidiga, anser Skedinger, och fokuserat på att minska 
tryggheten för de tidsbegränsat anställda. Indirekt har detta därför lett till att ytterligare 
starka de tillsvidareanställdas position i förhållande till övriga grupper på 
arbetsmarknaden.38  

Skedinger pekar på några grupper som i synnerhet är överrepresenterade bland dem 
med tidsbegränsade anställning: kvinnor, ungdomar, utlandsfödda och lågutbildade. I 
Sverige t.ex. var andelen ungdomar med tidsbegränsat anställning 41% år 2000 medan 
genomsnittssiffran för OECD-länderna var 25%.   Han ser risker med att tidsbegränsat 
anställda tenderar att bli uppsagda strax innan deras visstidsanställning övergår till en 
tillsvidareanställning eller innan de blir LAS-ade, som det också uttrycks och påpekar 
att anställningsskyddet därmed indirekt bidrar till att öka klyftan mellan 
tillsvidareanställda och visstidsanställda.39   

Anders Olshov, chef för Öresundsinstitutet, kritiserar den svenska arbetsmarknaden 
som han anser vara otillräckligt dynamisk. Den danska arbetsmarknaden, som han 
jämför Sverige med i sin sammanställning, präglas enligt Olshov av hög numerära 
flexibiliteten och det innebär att arbetsstyrkans kvalifikationer allokeras bäst möjligt i 
förhållande till arbetsmarknadens behov. På så sätt kan företagen snabbt 
konjunkturanpassa arbetsstyrkan och öka lönsamheten.40  Enligt Olshov råder det stor 
enighet kring det faktum att olika grupper påverkas olika av anställningsskyddet. Han 
refererar till en undersökning gjord av OECD år 2004 som visar att män i yrkesverksam 
ålder i större grad gynnas av anställningsskydd än grupper med svagare anknytning till 
arbetsmarknaden som t.ex. kvinnor, ungdomar och flyktingar/invandrare.41 

Även Skedinger sammanfattar forskningsläget i avseende anställningsskyddets effekter 
på arbetsmarknads- och individnivå genom att presentera några återkommande 
huvudpunkter: För det första finner han att fördelningseffekten av anställningsskyddet 
är olika för olika grupper där marginaliserade grupper missgynnas. Ytterligare att 
dynamiken i samhällsekonomin dämpas genom att personalomsättningen minskar och 
som följd att fler improduktiva arbeten behålls samtidigt som arbetsmarknadsrörligheten 
minskar. Slutligen redogör Skedinger för resultat, där han dock betonar att mer 
forskning behövs, som visar på att det inte finns tydliga indikationer på att anställda i 

                                                 
36 Olshov, Anders och Andræ, Sara. ”Bilag” i: Olshov, Anders (red.) (2006). Svenska strukturproblem 
kontra dansk dynamik. ØI Förlag. Malmö. S. 96ff. 
37 Skedinger, P. (2008). Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen? S. 34f. 
38 Skedinger, P. (2008). S. 39ff. 
39 Ibid. S. 43-49. 
40 Olshov, A.: ”Svenska strukturproblem kontra dansk dynamik.” I: Olshov, A. (red.) (2006). Svenska 
strukturproblem kontra dansk dynamik. S. 75ff och 83f. 
41 Olshov, A. (red.) (2006). S. 84f. 
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länder med starkt anställningsskydd känner sig tryggare än anställda i länder med svagt 
anställningsskydd. Detta kanske lite oväntade resultat kan bero på att det inte endast är 
uppsägningsrisken som minskar med anställningsskyddet utan även 
sysselsättningsmöjligheterna i sin helhet.42  

Genomgången har visat att ett resultat av den ökade globaliseringen och 
marknadskonkurrensen är att arbetstryggheten under senare år har minskat. Människor 
söker mening och sammanhang i sitt arbete och en viktig faktor som kan väga upp en 
eventuell obalans på arbetsplatsen är graden av socialt stöd som individen får från 
omgivningen. Ytterligare visar sammanställningen att arbetsotrygghet inte 
nödvändigtvis är relaterad till vilka faktiska risker som finns för arbetslöshet utan att 
arbetsotryggheten snarare är länkad till själva ovissheten och den bristande kontroll 
otryggheten leder till. En orsak till detta går att finna i att det vid arbetsotrygghet råder 
en diskrepans mellan individens förväntningar på organisationen och det organisationen 
faktisk erbjuder. En annan orsak kan vara de faktiska förutsättningar individen kan 
förvänta sig vid arbetslöshet ofta innebär en tydlig försämring i individens 
karriärförlopp. Men sammanställningen visade också att betoningen på arbetstrygghet är 
större bland dem som är fackligt anslutna jämfört med icke fackligt anslutna och att 
arbetsotryggheten upplevs som större bland ungdomar, låginkomsttagare och anställda 
med låg utbildning jämfört med äldre, anställda med hög utbildning och 
höginkomsttagare. Anställdas upplevda arbetsotrygghet är även högre i länder med 
höga arbetslöshetsnivåer och anställda, i länder med starkt anställningsskydd, upplever 
sig inte vara mera trygga än anställda i länder med lågt anställningsskydd något som 
kan bero på att sysselsättningsmöjligheterna tenderar minska i länder med starkt 
anställningsskydd. Sysselsättningsmöjligheter vidrör individens möjligheter till en 
annan anställning. I det följande redogör jag för olika faktorer rörande 
sysselsättningstryggheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSSELSÄTTNINGSTRYGGHET 

3.3 Sysselsättningsmöjligheter och arbetsmarknadsmobilitet 

Enligt Konjunkturinstitutet uppgick den totala arbetslöshetssiffran för gruppen 16-64 år 
under maj 2009 till 9,1 %.43 I en rapport från Globaliseringsrådet utrycks oro över i 
                                                 
42 Skedinger, P. (2008). S. 114ff, 76, 85ff och 98ff.   
43 http://www.konj.se/lagetisvenskekonomienoversikt/lagetisvenskekonomi/arbetsloshet.4.165a3c2f6d28
6f5347fff862.html Hämtat d. 2009-08-18 
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synnerhet den höga svenska ungdomsarbetslöshet som för gruppen 15-24 år var 18,9% 
år 2007 jämfört med OECD genomsnittet på 12,1%. Länder som däremot utmärker sig 
med en låg ungdomsarbetslöshet är länder som Nederländerna, Schweiz, Österrike och 
Danmark. Rapporten visar också att Sverige med siffran 14,9 procent för år 2005 endast 
är Finland, Tyskland och Belgien som övergår den svenska arbetslöshetsnivån bland 
utlandsfödda. Motsvarande siffra för andra länder är t.ex. Danmark (9,8%), 
Storbritannien (7,3%) och Nederländerna (10,8%). Arbetslösheten generellt för gruppen 
15-64 år låg i Sverige på 6,2% år 2007 och Sverige var därmed bland de tio länder som 
hade högst arbetslöshet i jämförelsen.44 Arbetslöshet drabbar därmed inte alla grupper i 
lika stor utsträckning. 

I sin jämförelse lyfter Olshov fram några olikheter mellan Danmark och Sverige som 
kan förklara skillnader i nivåer mellan ländernas arbetslöshet i stort och 
ungdomsarbetslösheten i synnerhet. För det första kännetecknas den danska 
arbetsmarknaden av större mobilitet och lägre inträdelsehinder. Den begränsade 
arbetsrättsliga lagstiftningen kompenseras av en bra inkomsttrygghet. I Sverige däremot 
råder det han kallar ”dubbel trygghet” i form av anställningstrygghet (LAS) och 
inkomsttrygghet (A-kassa). Trots denna dubbla trygghet har Sverige Europas högsta 
andel sjukskrivna samtidigt som gruppen förtidspensionärer ökar. Han anser att den 
bristande rörlighet kan vara en orsak till detta eftersom anställningsskyddet innebär att 
människor fortsätter vara i anställningar som de egentligen inte trivs med. Olshov pekar 
i förlängningen på en undersökning gjord av Arbetslivsinstitutet som visar att ca. 20% 
av de tillsvidare anställda i Sverige befinner sig vare sig i sitt önskade yrke eller på sin 
önskade arbetsplats och är därmed s.k. dubbelt inlåsta. Ytterligare 15% uppger att de 
inte vill vara på sin nuvarande arbetsplats.45  

Även Markus Gangl finner att dubbel trygghet i form av arbetslöshetsersättning och 
anställningsskydd inte ger större trygghetseffekt. Snarare är det så att arbetsmarknader 
som praktiserar denna form för dubbel trygghet inte på något sätt utmärker sig jämfört 
med de liberala system som t.ex. präglar de Anglosaxiska arbetsmarknaderna. Såväl 
teoretiskt som empiriskt anser Gangl att det finns stöd för att lagstadgad 
anställningsskydd snarare begränsar arbetsmarknadsdynamiken. Gangl hänvisar till att 
arbetslösa anpassar sig efter rådande förutsättningar genom geografisk yrkes- eller 
sysselsättningsmobilitet.46  Att arbetslösa anpassar sig efter rådande förutsättningar är 
mycket möjligt men viktigt i sammanhanget är att nämna att alla inte har samma 
förutsättningar, något som även kommer att presenteras senare i uppsatsen. 

3.4 Anställningsbarhet 

Enligt Christina Garsten och Kerstin Jacobsson är anställningsbarhet ett centralt 
begrepp inom dagens europeiska arbetsmarknadspolitik. Trenden går även mot att det 
ställs allt hårdare krav på arbetslösa att acceptera hänvisade arbeten eller praktikplatser. 
Med anställningsbarhet avses individens möjligheter till att anpassa sig 
anställningskraven. Kraven består bl.a. av skicklighet, regelbundet lärande och att 

                                                 
44 Utbildningsdepartementet, Gloabliseringsrådet (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den 
svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Rapport författad av: Skedinger, P. s. 10ff. 
45 Olshov, A. (red.) (2006). S. 83f. 
46 Gangl, M.: “Unemployment and Worker Career Prospects: a Cross-national Comparison” i: Ruud J. A. 
Muffels (ed.) (2008) Flexibility and Employment Security in Europe. Labour Markets in Transition. S. 
174f. och 191. 
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individens yttre attityd är den rätta. Ytterligare kräver anställningsbarheten att individen 
visar prov på den ”rätta” attityden som Garsten och Jacobsson sammanfattar med orden: 
initiativrik, flexibel och tillgänglig.  Garsten och Jacobsson anser även att det går att 
skönja en utveckling från synen på arbetslöshet som ett systemiskt fel, som kräver ett 
kollektivt ansvarstagande, till en att se arbetslöshet som en individualiserad 
angelägenhet.  För att individen skall förbli anställningsbar behöver denne därför ”lära 
sig att lära”, då det implicit i anställningsbarheten ligger ett krav om ständigt 
utvecklande. Det är därmed inte längre tillräckligt att lära sig en gång för alla.47  

Studier som Nele De Cuyper, Guy Notelaers och Hans De Witte refererar till visar att 
individens upplevelse av att vara anställningsbar har positiv betydelse för 
arbetstillfredsställelsen och minskar individens känsla av stress. Orsaken till detta går 
att finna i att individen, genom att vara anställningsbar, upplever sig ha större kontroll 
över sitt karriärförlopp. Detta eftersom hög anställningsbarhet leder till fler 
valmöjligheter på samma sätt som låg anställningsbarhet medför färre valmöjligheter 
och därmed en risk för att bli tvingad till att acceptera ett arbete som man egentligen 
inte vill ha.48  

Leschke pekar på att sysselsättningstrygghet antigen kan uppnås genom att höja 
anställdas kompetens genom t.ex. fortbildning eller vid arbetslöshet i form av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik. Syftet är i båda fallen att anpassa individens kvalifikationer och 
på så sätt underlätta för individen att åta sig andra arbetsuppgifter eller ett annat arbete. 
Hennes genomgång visar att anställningsbarheten för deltidsanställda förbättras i 
kombination med utbildning. Å andra sidan, påpekar Leschke, måste man vara 
medveten om att en deltidsanställning ofta kombineras med t.ex. föräldraskap och att 
det i dessa situationer kan finnas begränsat utrymme för att gå en utbildning. När det 
gäller de tidsbegränsade anställda visar genomgången att dessa är mer benägna, än 
tillsvidareanställda, att genomgå en högre utbildning. Samtidigt finns det generellt sätt 
större möjligheter för heltidsanställda och tillsvidareanställda att gå en yrkesutbildning 
inom ramen för anställningen. 49  Viktigt i detta sammanhang kan vara de 
undersökningar, som Lise Lotte Hansen, lektor vid Aarhus universitet, visar på och är 
det att män gynnas mer än kvinnor av den aktiva arbetsmarknadspolitiken som erbjuds i 
Danmark. Därmed gynnas inte alla av arbetsmarknadspolitiken i lika stor 
utsträckning.50       

Axel Van den Berg och Anthony Masi finner att arbetsotrygghet är större bland arbetare 
än bland tjänstemän i en jämförande undersökning de har gjort mellan Sverige och 
Canada. De drar slutsatsen att upplevelsen av otryggheten till stor del reflekterar 
gruppernas faktiska mer svaga och utsatta position som har jämfört med dem som har 

                                                 
47 Garsten, Christina och Jacobsson, Kerstin:“Learning to be employable: An Introduction.” I: Garsten, 
Christina och Jacobsson, Kerstin (red). (2004). Learning to be employable. London. Palgrave.  S.7ff.   
48 De Cuyper, Nele; Notelaers, Guy och De Witte, Hans (2009). Job Insecurity and Employability in 
Fixed-Term Contractors, Agency Workers and Permanent Workers. Journal of Occupational Health 
Psychology 2009, Vol. 14, No. 2. S. 195f.  
49  Leschke, Janine.”To what extent are temporary work and part-time employment cushioned by 
different forms of security?” i: Jørgensen, H. & Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and 
beyond. Finding a new agenda for the European social model. S. 582ff. 
50 Hansen, Lise Lotte (2007) From Flexicurity to FlexicArity? Gendered Perspectives on the Danish 
model. Journal of Social Sciences 3 (2). S. 90ff. 
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utbildning. Svårigheten med att finna ett likvärdigt arbete är också något som ökar oron 
över att förlora nuvarande anställning.51    

Sammanställningen har visat att möjligheterna till sysselsättning kan se olika ut för 
olika individer och grupper samt att detta även beror på arbetsmarknadsinstitutioner 
samt deras utformning. Det har även tagits upp att arbetsmarknadsregleringen har 
betydelse för vilka sysselsättningsmöjligheter som finns i generell mening samt att inte 
alla gynnas i lika stor utsträckning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Individens 
anställningsbarhet har även betydelse för dennes möjligheter till sysselsättning och en 
höjning av anställningsbarheten anses, i större utsträckning än tidigare, vara individens 
egen angelägenhet. Ytterligare visar genomgången att individer som upplever sig vara 
anställningsbara även upplever mindre arbetsotrygghet än de som inte ser sig själva som 
anställningsbara. Men individens upplevelse av trygghet påverkas inte endast av vilka 
möjligheter som finns till sysselsättning utan även vilka försörjningsmöjligheter som 
individen har vid temporär eller långvarig arbetslöshet. I följande stycken redogör jag 
därför för perspektiv som på olika sätt berör inkomsttrygghet och möjligheterna till att 
upprätthålla en skälig levnadsstandard för såväl de med arbete som de utan.  

 
 

INKOMSTTRYGGHET 

3.5 Olika välfärdssystem 

För att få en djupare förståelse för arbetsmarknadsmönster inom och mellan grupper 
använder Jill Rubery och Damian Grimshaw sig av Gøsta Esping-Andersens uppdelning 
i tre olika välfärdsregimer. Med välfärdsregim menar Esping-Andersen de system och 
relationer som finns mellan stat, familjen och marknaden. Centralt i hans uppdelning är 
begreppet dekommodifiering som syftar till graden av frigörelse från 
marknadsberoendet.52 

Den konservativa välfärdsregimen bygger på den traditionella kärnfamiljen med manligt 
försörjarideal lågt arbetskraftsdeltagande för kvinnor. Istället för att finansiera och 
bygga ut barn- och äldreomsorgssystem utgår skattemedel bl.a. till par där mannen 
arbetar och kvinnan är hemarbetande. Därmed upprätthålls och förstärks såväl klass- 
som könsskillnaderna. Exempel på en konservativ välfärdregim är Tyskland. I stark 
kontrast till detta står den socialdemokratiska välfärdsregimen som bygger på generell 
socialförsäkringsmodell med en nedre samt övre gräns för ersättningsnivåerna. Det 
finns en utjämningstanke inom systemet och inkomstskillnaderna är mindre än för de 
övriga välfärdsregimerna. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen kännetecknas 
också av en väl utbyggd offentlig sektor vars tjänster finansieras av skattemedel. 
Ersättningsnivåerna är individuellt baserade och likaså skatterna varför familjen som 
enhet har mindre betydelse. Systemet underlättar i synnerhet kvinnors arbetsdeltagande. 
Esping-Andersen använder Sverige som idealtyp för den socialdemokratiska 
välfärdsregimen. USA utgör däremot ett exempel på en liberal välfärdsregim där staten 

                                                 
51 Van den Berg, Axel och Masi, Anthony: ”Responses to Downsizing under Different Adjustment 
Regimes: A Two-Country Comparison” i: I De Witte, Hans (red.) (2005). Job Insecurity, Union 
Involvement and Union Activism. Ashgate, England. S. 165ff. 
52 Rubery, Jill & Grimshaw, Damian (2007). The Organisation of Employment. An International 
Perspective. Palgrave Macmillan, New York. S. 87. 
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tar mycket begränsat ansvar för sociala tjänster och skydd. Istället ses familjen eller 
individen själv som ansvarig för sin försörjning, barnpassning etc. Tanken är att 
marknaden skall styra och fördela resurserna vilket också medför en relativt stor grupp 
individer som är lågavlönade då arbetskraftsutbudet är högt. Kvinnors 
arbetsmarknadsdeltagande är relativ hög som dock till stor del beror på att lönenivån 
bland de lägst avlönade innebär att det krävs två inkomster. Klasskillnaderna är i 
förlängningen betydande.53  

Esping-Andersens uppdelning i tre olika välfärdsregimer har fått kritik då hans 
uppdelning anses fokusera för mycket på relationen mellan stat, marknad och individ 
eller dekommodifieringen och därmed inte ger familjen tillräcklig betydelse. I tillägg till 
detta har kritik även riktats mot modellen i avseende att idealtyperna inte anses 
tillräckligt beskriva välfärdsstaterna kring t.ex. Medelhavet.54  

3.6 A-kassa och andra ersättningssystem 

Nationalekonomen och arbetsmarknadsforskaren Bertil Holmlund anser att en 
återkommande aspekt i diskussionerna kring arbetslöshetsförsäkringen i Sverige har 
varit frågan om frivillig kontra obligatorisk medlemskap av arbetslöshetskassor. Sverige 
är ett av de få länder som har ett a-kassesystem som bygger på frivillighet. Andra 
aspekter som har diskuterats i avseende arbetslöshetsförsäkring rör dels själva 
ersättningsnivån samt vilka finansieringsmedel som bör användas till ändamålet.55  

Parcelli et al finner att känslan av arbetsotrygghet är mindre i länder med generös 
arbetslöshetsersättning. 56  En annan effekt av en hög arbetslöshetsersättningsnivå är 
enligt Holmlund att det även bidrar till långa arbetslöshetsperioder och han pekar på 
studier som visar detta. Detta förutsätter dock att det råder svaga inslag av tvång, eller 
annorlunda utryckt, att det finns begränsade möjligheter till att avstänga personer från 
ersättning. Men några studier visar också att det, för vissa grupper, kan få motsatt effekt 
med en hög arbetslöshetsersättningsnivå dock i kombination med ett antal specifika 
arbetsvillkor, betonar Holmlund. För en arbetslös som inte kvalificerar sig till ersättning 
kan ett sådant system innebära att det kan verka motiverande att få ett arbete för att på 
så sätt uppnå rättighet till ev. arbetslöshetsersättning i framtiden. Varaktigheten av 
arbetslöshetsersättningen kan även påverka arbetslöshetsperioden. Undersökningar 
visar, enligt Holmlund, att arbetssökande är mer benägna att ta arbete när perioden för 
arbetslöshetsersättning närmar sig sitt slut. Om det finns möjlighet till att få ta del av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar dock denna tendens.57  

I avseende inkomsttrygghet finner Leschke att arbetslöshetsersättningssystemen i första 
hand är utformade med tillsvidareanställningar som utgångspunkt vilket innebär att inte 
alla har lika möjligheter. Restriktioner i berättigande till ekonomisk ersättning finns 
därför i samtliga länder, som ingår i hennes jämförelse, fast i varierande utsträckning. 

                                                 
53Rubery, J. & Grimshaw, D. (2007). The Organisation of Employment. An International Perspective. S. 
84ff.   
54Ibid. S. 87f. 
55Försäkringskasseförbundet (1999). Den gamla socialförsäkringens nya kläder. FKF Fakta nr. 1:1999. 
FKFs förlag, Stockholm. S. 73ff.  
56 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008). S. 27ff. 
57 Försäkringskasseförbundet (1999). Den gamla socialförsäkringens nya kläder. FKF Fakta nr. 1:1999. 
S. 78f.  
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Dessa restriktioner i berättigande kan bygga på allt från ålder till minimumnivåer i tid 
eller summa. En viktig aspekt, som Leschke påpekar i sammanhanget, är att individens 
berättigande till arbetslöshetsersättning ofta även är en förutsättning som styr dennes 
tillgång till en rad andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.58  

Sammanfattningsvis visar genomgången att inkomsttrygghet vidrör frågor rörande 
graden av kommodifikation som syftar till i vilken mån individen kan upprätthålla en 
skälig levnadsstandard, något som i sin tur relaterad till vilken välfärdsmodell individen 
lever i. Ytterligare att graden av arbetslöshetsersättningen har betydelse för känslan av 
arbetsotrygghet på så sätt att en hög ersättningsnivå anses dämpa känslan av 
arbetsotrygghet. Samtidigt visar undersökningar att en hög arbetslöshetsersättningsnivå 
i kombination med lågt inslag av tvång kan bidra till långa arbetslöshetsperioder. 
Ytterligare visar en internationell jämförelse att nationella 
arbetslöshetsersättningssystem och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i första hand riktar 
sig till individer med tillsvidareanställningar. Men arbetsmarknadsdeltagande och rätten 
till de ekonomiska försäkringar knutna därtill handlar även om vilka förutsättningar som 
finns för individen att delta i arbetslivet. I följande kapitel redogör jag därför för 
möjligheten till att kombinera arbetsliv med privatliv också kallad 
kombinationstrygghet.  

 
   

KOMBINATIONSTRYGGHET 

3.7 Livspusslet, deltidsarbete och föräldraskap 

Work-life balance, eller svenskans livspusslet, har under senare år fått allt mer 
uppmärksamhet. Begreppet kombinationstrygghet syftar till en medvetenhet om att 
förhållanden i individers privatliv spelar roll för arbetslivet och vise versa. Enligt Elin 
Lannsjö och Maria Wallin visar siffror från Folkhälsoinstitutet på en ökning i antalet 
personer som uppger sig ha svårt att få livspusslet att fungera på ett tillfredsställande 
sätt. Lannsjö och Wallin refererar till Ulrich Beck som finner att det råder en idealbild 
där idéer kring familj eller föräldraskap ofta inte ryms. Idealbilden bygger på den 
ensamstående individen och ställer krav och förväntningar på individen i avseende 
rörlighet och flexibilitet. Det finns därför fundamentala motsättningar mellan hur våra 
privatliv faktisk är strukturerade och förväntningarna utifrån.59 

Kombinationstrygghet ställs ofta i relation till deltidsanställningar men det är viktigt att 
skilja mellan individens egna val av deltidssysselsättning och tvingad 
deltidssysselsättning, anser Leschke, som har gjort en jämförelse mellan länderna 
Danmark, Spanien, Tyskland och England. Kombinationstryggheten refererar till 
individens möjlighet till att kombinera arbetsliv och privatliv och är i synnerhet relevant 
för deltidsarbete då bristen på en heltidsinkomst kompenseras med någon annan form 
för ekonomisk ersättning som t.ex. föräldraledighet, sjukpenning eller andra 
ekonomiska medel. Undersökning som Leschke refererar till visar att det råder stora 

                                                 
58Leschke, J.”To what extent are temporary work and part-time employment cushioned by different 
forms of security?” i: Jørgensen, H. & Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and beyond. 
Finding a new agenda for the European social model. S. 575ff.  
59  Lannsjö, Elin & Wallin, Maria (2007). Mellan flexibilitet och gränslöshet: en beskrivning av 
rörlighets- och inlåsningsproblematiken i dagens arbetsliv. C-uppsats. Lindköpings Universitet. S. 18f. 
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skillnader länderna emellan när det gäller graden av frivillig deltidsanställning för 
kvinnor. För medan merparten av de deltidsanställda kvinnorna i Danmark uppgav att 
anledningen till att de var deltidsanställda var att de ville arbeta deltid så gällde detta 
endast för ca. 10% av de frågade kvinnorna i Spanien, Tyskland och England.  Däremot 
råder det inte stora skillnader mellan länderna i avseende motiven till varför de arbetade 
i tidsbegränsade anställningar där huvudparten av de frågade i samtliga länder uppgav 
att anledningen till att de hade visstidsanställningar var bristen på 
tillsvidareanställningar.60 

Eva Sundström anser att det i Sverige finns och har länge funnits en politisk strävan 
efter att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att förvärvsarbeta. Därför har en 
välutbyggd offentlig sektor med förskolor och äldreomsorg prioriterats. Sverige ligger 
även bland de länder som har längst föräldraledighet och högst ersättningsnivå. Till 
skillnad från en del andra länder bygger även den svenska välfärdspolitiken på 
individens möjlighet till försörjning och socialförsäkringssystemet har därför individen 
som utgångspunkt och inte familjen som enhet.61  Av Jämställdhetslagen 5 § framgår att 
arbetsgivare är ålagda att underlätta för anställda att kombinera förvärvsarbete med 
föräldraskap.62 Det kan röra sig om att anpassa arbetstiderna för föräldrar men även att 
se till att de som är föräldralediga hänger med i löneutvecklingen. JämO betonar vikten 
av att stimulera och stödja i synnerhet fäders uttag av föräldradagar genom att visa 
positiv attityd och lyfta fram goda exempel.63  

I motsättning till deras utgångspunkt finner Magnus Sverke et al att familjsituationen 
inte har någon betydelse för nivån på individens upplevelse av arbetsotrygghet. Deras 
jämförande studie mellan fyra olika länder visar snarare att det är individuella attribut 
som t.ex. ålder och kön som påverkar känslan av arbetsotrygghet och därmed inte den 
berördes livssituation. Enligt författarna kan resultatet bero på huruvida personerna i 
fråga är ensamma försörjare eller om de lever i parrelation. De hänvisar därför till att 
mer utförliga studier måste göras där begreppet familjsituation snävas ner ytterligare.64 

I likhet med den kritik som har riktats mot Esping-Andersens välfärdsmodeller 
kritiserar Lise Lotte Hansen flexicurity-debatten då hon anser att modellen enbart 
fokuserar på relationerna mellan stat, marknad och social trygghet.  Debatten brister i 
avseende att beskriva relationen mellan stat och familj samt vilka tjänster som 
underlättar kombinationen arbetsliv och privatliv. En viktig anledning till kvinnors höga 
arbetslivsdeltagande är just välutbyggda sociala service i form av bl.a. barn- och 
äldreomsorg. Att utesluta dessa tjänster, när arbetsmarknadssystemet belyses, är att 
negligera ett avgörande element av hur arbetsmarknadssystemet fungerar i praktiken.65 

Att vikten av en välutbyggd social service utesluts ur debatten rörande 
arbetsmarknadsrelationer visar på brister i det sätt arbetsmarknaden belyses. Flera av de 
                                                 
60Leschke, J.”To what extent are temporary work and part-time employment cushioned by different 
forms of security?” i: Jørgensen, H. & Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and beyond. 
Finding a new agenda for the European social model. S. 567f.   
61SOU. 1997:138. Sundström, Eva. ”Bör kvinnor förvärvsarbeta?” i: Familj, makt och jämställdhet. 
Ahrne, Göran och Persson, Inga. s. 7ff och 13.  
62 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:433 Hämtat d. 2009-08-19 
63 http://www.jamombud.se/arbetslivet/foraldraskap.asp Hämtat d. 2009-08-19 
64 Sverke, Magnus, Hellgren, Johnny, Näswall, Katharina, Chirumbolo, Antonio, De Witte, Hans och 
Goslinga, Sjoerd (2004). Job insecurity and Union Membership. Peter Lang, Belgium. S. 75ff.  
65 Hansen, L. L. (2007) From Flexicurity to FlexicArity? Gendered Perspectives on the Danish model. 
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aspekter som har lyfts i detta kapitel har även berört det sätt varpå sociala strukturer och 
system påverkar individen och hennes möjligheter olika beroende på individens 
förutsättningar. Därav följer också att institutioner och förhållanden inte påverkar 
individens situation i avseende trygghet på samma sätt. I det följande redogör jag därför 
för innebörden av segmenteringsteori som ett sätt att förklara arbetsmarknadens sociala 
skiktning. 

3.8 Segmenteringsteori 

Carl le Grand undersöker i sin avhandling arbetslivets skiktning genom sociala och 
institutionella strukturer. Detta gör han genom att undersöka vilka arbetslivsstrukturer 
som påverkar arbetslivets skiktning och ojämlikhet. Le Grand referera till Collbjørnsens 
och Kallebergs definition av arbetslivsstrukturer som: ”… de mönster, arrangemang 
och institutioner som aktörer använder sig av på arbetsmarknaden för att handskas med 
problem i samband med produktion och fördelning.” 66 Le Grand presenterar Caroll och 
Mayers uppdelning av forskningen kring arbetsmarknadens sociala stratifiering i tre 
olika men överlappande dimensioner. Den första dimensionen söker förklara industriellt 
segmenterade arbetsmarknader med vilket menas det sätt näringsgrenstillhörighetens 
och dess villkor påverkar anställdas möjligheter och förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Den andra strukturella dimensionen undersöker hur individens 
möjligheter i avseende karriär och belöningsnivå påverkas av specifika egenskaper 
inom företaget eller organisationen. Slutligen vidrör den tredje strukturella dimensionen 
frågor rörande social klass och yrke som avgörande faktorer för individens chanser på 
arbetsmarknaden.67   

Enligt Jamie Peck är en grundläggande aspekt inom segmenteringsteori att reglerna för 
styrning av arbetsmarknadsaktörerna varierar mellan de olika segmenten på 
arbetsmarknaden. Samma regler och styrningsmekanismer gäller därmed inte för 
arbetsmarknaden och dess aktörer i sin helhet utan segmenten kan mycket väl fungerar 
enligt olika regler. Arbetsmarknaden beskrivs som påverkad av sociala mönster som 
fungerar enligt olika regler och organiseringsformer som i sin tur reglerar såväl 
arbetsmarknadens aktörer som deras beteende.68   

Peck refererar till Doering och Piore som första generationens segmenteringsteoretiker 
och som under 1970-talet delade arbetsmarknaden upp i en primär och en sekundär 
arbetsmarknadssektor. Den primära arbetsmarknadssektorn representerar arbeten med 
bra lönenivå, interna utvecklingsmöjligheter och trygga anställningsformer. Ofta har 
personer inom den primära arbetsmarknadssektorn lång eller mellanlång utbildning. 
Inom den sekundära sektorn återfinns däremot lågavlönade arbeten som kräver ingen 
eller mycket låg utbildning. Arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna är ringa samt 
anställningsformer ofta otrygga. De två arbetsmarknadssektorerna har även olika social 
sammansättning med en överrepresentation av marginaliserade grupper i den 
sekundära.69  

                                                 
66  Le Grand, Carl (1989). Interna arbetsmarknader, ekonomisk segmentering och social skiktning. 
Gotab, Stockholm. S. 11.   
67 Le Grand, C. (1989). Interna arbetsmarknader, ekonomisk segmentering och social skiktning. S. 15f.  
68 Peck, Jamie (1996). Work Place. The social regulation of labor markets. The Guilford Press, New 
York. S. 46f. 
69 Peck, J. (1996). Work Place. The social regulation of labor markets. S. 50ff. 
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Även om Doerings och Piores dualistiska syn på arbetsmarknaden har varit 
utgångspunkten för senare tids segmenteringsperspektiv så uteslöt den dualistiska 
modellen t.ex. statens roll i skapandet och upprätthållandet av olika segment på 
arbetsmarknaden. Att dela upp arbetsmarknaden i en primär och sekundär sektor 
innebär också att viktiga nyanser försvinner. Ytterligare tar de tidiga 
segmenteringsteoretikerna inte i beaktande effekten av social reproduktion genom 
familj och utbildningssystem eller betydelsen av fackföreningsrörelsens kollektiva 
åtgärder.70 Detta leder författaren in på dagens segmenteringsteorier som enligt Peck 
inte endast fokuserar på ojämlikhet på arbetsmarknaden utan i större utsträckning 
undersöker arbetsmarknadens sociala och dynamiska grunder.71   

Arne L. Kalleberg belyser i en artikel uppkomsten av det ökande antalet osäkra 
anställningar något han ser som en utveckling sedan 1970-talet. Med osäkra 
anställningar menar han anställningar som från ett arbetstagarperspektiv är 
oförutsägbara och osäkra i avseende omfattning och innehåll.72 En skillnad mot hur det 
var förr är enligt Kalleberg att osäkra anställningar även är ett förekommande i den 
primära arbetsmarknadssektorn och inte som tidigare uteslutande inom den sekundära 
arbetsmarknadssektorn. Att osäkra anställningar ökat bygger han på undersökningar 
gjorda i USA som för det första visar en minskning i anställningstiden hos samma 
arbetsgivare och för det andra visar att antalet långtidsarbetslösa har ökat. En tredje 
faktor är, enligt Kalleberg, att undersökningar visar på en ökad oro bland arbetstagare 
över att förlora sin anställning p.g.a. att omfattningen av arbetslösheten har blivit mer 
omfattande men även att utsikterna till att få ett annat arbete också har försämrats under 
senare år. Kalleberg pekar också på en ökning i antalet icke standardiserade 
anställningsformer som till exempel tidsbegränsade anställningar. Slutligen ser han en 
ökad tendens i USA till ett minskat ansvarstagande från arbetsgivarnas sida vilket i sin 
tur leder till ett skifte i risktagande från arbetsgivare till arbetstagare.73   

Kalleberg sammanfattar att några av konsekvenserna av det ökande antalet osäkra 
anställningar är att det har lett till större ekonomiska olikhet och instabilitet för 
individer. Han pekar också på att denna form för utsatthet påverkar människor olika 
eftersom individer har olika förutsättningar att hantera osäkerheten. Faktorer som t.ex. 
utbildningsnivå, ålder, kön, etnisk tillhörighet men även välfärds- och 
arbetsmarknadsmodeller spelar stor roll för individens förutsättningar.74  

Även Pacelli et al har undersökt spridningen av tidsbegränsade anställningsformer och 
finner ett positivt samband mellan förekomsten av tidsbegränsade anställningsformer på 
arbetsmarknader med ett starkt anställningsskydd. De påvisar också att tidsbegränsat 
anställda har tillgång till mindre lärandemöjligheter vilket i sin tur kan påverka deras 
anställningsbarhet i negativ bemärkelse. Ytterligare finns det, enligt deras analys, en 
stor sannolikhet för att ett arbete med en hög grad av otrygghet även är lågt avlönat.75  
Deras slutsatser är att arbetslivets negativa förhållanden mer eller mindre är 

                                                 
70 Peck, J. (1996). S. 56ff. 
71 Ibid. S. 60f och 74ff. 
72 Kalleberg, Arne L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 2009, Vol. 74 (February: 1-22) s. 1f.  
73 Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 2009, Vol. 74 (February: 1-22) s. 5ff. 
74 Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 2009, Vol. 74 (February: 1-22) s. 8ff. 
75 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008) S. 27ff. 



 

 21

koncentrerat till att gälla vissa individer och grupper mer än andra och gäller i synnerhet 
gruppen kvinnor och ungdomar.76        

Sammanfattningsvis visar detta att forskningen kring arbetsmarknadens sociala 
stratifiering i stora drag kan delas in i tre olika men överlappande dimensioner där den 
första undersöker näringsgrenstillhörighetens påverkan på anställdas möjligheter och 
förutsättningar på arbetsmarknaden. En annan hur individens möjligheter i avseende 
karriär och belöningsnivå påverkas av specifika egenskaper inom en organisation och 
slutligen vidrör den tredje dimensionen frågor omkring social klass och yrke som 
avgörande faktorer för individens chanser på arbetsmarknaden. Sammanfattningen visar 
också att segmenteringsteori bygger på grundantagandet att samma regler och 
styrningsmekanismer inte gäller för arbetsmarknaden och dess aktörer i sin helhet utan 
att segmenten fungerar enligt olika regler och förutsättningar. Segmenteringsforskning 
pekar bl.a. på att en konsekvens av det ökande antalet osäkra anställningar är större 
ekonomiska olikheter mellan människor. Faktorer som t.ex. utbildningsnivå, ålder, kön, 
etnisk tillhörighet men även välfärds- och arbetsmarknadsmodeller spelar stor roll för 
individens förutsättningar varför ekonomisk utsatthet påverkar människor olika. 
Genomgången visar också att arbetslivets negativa förhållanden tenderar att koncentrera 
sig mer i vissa grupper än andra och detta gäller i synnerhet gruppen kvinnor och 
ungdomar 
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4. Metod 

4.1 Metodiska överväganden 

Uppsatsens syfte bygger på ett förståelsebaserat perspektiv i och med att syftet är att 
förstå hur arbetslivstrygghet uppfattas av arbetstagare samt se vad deras uppfattning 
bygger på. Ett förståelsebaserat perspektiv benämns också för hermeneutiskt perspektiv 
och innebär kortfattat att förstå omvärlden genom att subjektivt tolka den. Att 
verkligheten tolkas innebär inte att återge en objektiv kopia av verkligheten utan 
empirin tolkas genom individens förförståelse och därmed via våra, till viss del, redan 
konstruerade synsätt.77    Mer specifikt är utgångspunkterna för den empiriska delen av 
uppsatsen hämtat från några av den kritiska realismens grundantaganden. Stephen 
Ackroyd och Steve Fleetwood preciserar vilka centrala delar realismen består av. För 
det första är ett av realismens grundantaganden att enheter existerar oberoende av oss 
och vår undersökning av dem. För det andra att många av enheterna är diskuterbara och 
kanske inte direkt observerbara men att detta, för det tredje, inte utesluter dem från 
analys.78  

Berth Danemark, Mats Ekströ, Liselotte Jakobsen och Jan Ch. Karlsson betonar att en 
utgångspunkt inom den kritiska realismen är att verkligheten har en objektiv existens 
eftersom kunskap om verkligheten förmedlas genom våra begrepp så är denna kunskap 
begränsad. Detta innebär i förlängningen att all kunskap om verkligheten är öppen för 
justering även om det inte gäller i lika stor utsträckning för all kunskapsbildning. 
Samhällsvetenskapen är ur detta perspektiv såväl socialt producerad som socialt 
definierad.79  

Även om den kritiska realismen är nära relaterad till hermeneutiken så skiljer sig 
hermeneutiken så till vida att hermeneutiken fokuserar på det observerbara medan den 
kritiska realismen, i sitt försök att förstå verkligheten, även inkluderar det som är såväl 
som det som inte är.  Danemark et al påpekar att det möjligtvis är vardagsspråket som i 
viss mån begränsar oss och inskränker empirin till att endast omfatta det närvarande. De 
betonar dock att även frånvaron av något kan ha stor betydelse, som t.ex. arbetslöshet.80  

Med utgångspunkt i ett förståelsebaserat perspektiv valde jag att utföra kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden är strukturerad kring olika teman vilket 
enligt Steinar Kvale förtydligar undersökningens varför eller syfte. I en tematisk 
intervjuguide är frågorna relaterade till det specifika ämne som intervjun syftar till att 
                                                 
77 Thurén, Torsten. (2004) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Stockholm. S. 53ff. Se även: Månson, 
P. (2000). Båten i parken. Prisma, Stockholm. S. 90f. 
78  Ackroyd, Stephen och Fleetwood, Steve (2000) Realist Perspectives on Management and 
Organisations. Routledge, London. S. 5f. Se även: Danemark, Berth; Ekströ, Mats; Jakobsen, Liselotte 
och Karlsson, Jan Ch. (2003). Att förklara samhället. Studentlitteratur, Lund. S. 31. 
79 Danemark, B.; Ekströ, M.; Jakobsen, L.e och Karlsson, J. C. (2003). Att förklara samhället. S. 39f. 
80 Danemark, B.; Ekströ, M.; Jakobsen, L. och Karlsson, J. C. (2003). S. 29ff.  
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undersöka.81 Eftersom arbetslivstrygghet är mångfasetterat och har delats in i fyra olika 
underkategorier av Wilthagen och Tros fann jag det som givande att strukturera den 
tematiska intervjuguiden kring dessa redan framtagna dimensioner och ställa 
underfrågor till varje tema.     

4.2 Urval och datainsamling 

Tim May redogör för tre kriterier, ursprungligen framtagna av Charles F. Cannell och 
Robert L. Kahn, som bör vara uppfyllda för att en intervju skall bli lyckad. För det 
första är det viktigt att respondenterna som väljs ut till undersökningen har tillgång till 
den information som intervjuaren efterfrågar, något som benämns som tillgänglighet. 
Ytterligare är det av betydelse att respondenten förstår syftet med sin medverkan också 
kallad kognition. Slutligen berör det sista kriteriet motivation och syftar till att 
respondenten förstår och känner sig motiverad till att medverka.82 Eftersom syftet med 
uppsatsen var att undersöka arbetstagares uppfattning av trygghet och detta kan se olika 
ut beroende på individens arbetssituation upplevde jag det som givande att belysa ett 
antal arbetstagare som hade blivit varslade om uppsägning såväl som några som fått 
behålla sin anställning. Efter en del kontakter med olika företag förmedlade min 
handledare, Tommy Isidorsson, en kontakt till fackklubben IF Metall på Volvo i 
Göteborg som ställde sig positiva till min undersökning. En representant från 
facklubben hittade 9 personer som ville ställa upp på en intervju. Den tionde 
respondenten hittades genom en av de respondenter som hade ställt upp på en intervju.  

I det slutliga urvalet ingick att personerna skulle representera tre olika kategorier: 
personer som var uppsagda, personer som själva ansåg det fanns en risk för att de skulle 
bli uppsagda och personer som ansåg det sannolikt att de skulle få behålla sin 
anställning. Tanken med detta urval var att de olika kategorierna troligtvis 
representerade olika syn på frågor rörande arbetslivstrygghet. Intervjuerna är gjorda 
under perioden 2009-05-12 till 2009-06-01 med anställda och tidigare anställda vid 
Volvo lastvagnar Tuve i Göteborg efter det att varsel gjorts under såväl 2008 som 2009. 
Åtta av intervjuerna är gjorda på Volvo lastvagnar Tuve, Göteborg i någon av 
möteslokalerna där. En intervju är gjord på Institutionen för Arbetsvetenskap i Göteborg 
och ytterligare en intervju på ett fik i centrala Göteborg. Efter respondenternas 
godkännande bandades samtliga intervjuer förutom en där jag endast antecknade. Jag 
antecknade även under tiden på de övriga intervjuerna för att göra det enklare att 
sammanfatta samt ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna varierade i längd men 
lågmellan 35 min. till 50 min.  

4.3 Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag gjort under arbetets gång bygger i första hand på de av 
Vetenskapsrådets uppsatta etiska forskningsregler för humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskare. Nedan redogör jag kortfattat för innehållet av dessa 
fyra forskningsregler samt på vilket sätt jag har beaktat dem i undersökningen. 
Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om undersökningens 
syfte och användningsområde, vad som förväntas av deltagarna samt vilka som ingår i 
undersökningen. Ytterligare skall deltagarna, i enlighet med informationskravet, 

                                                 
81 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. S. 94 och 121. 
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informeras om att deras deltagande är frivilligt och att det kan avbrytas om och när så 
önskas. Samtyckandekravet innebär att deltagarna i undersökningen skall ge sitt 
samtycke till deltagande och att de vid ett eventuellt avbrytande inte utsätts för 
påtryckningar eller dylikt från forskarens sida. Konfidentialitetskravet ålägger forskaren 
att behandla personliga uppgifter på ett konfidentiellt och betryggande sätt och undvika 
att obehöriga får tillgång till dessa och slutligen innebär nyttjandekravet att 
informationen som insamlas endast nyttjas för forskningsändamål.83   

Med dessa etiska forskningsregler informerade jag inledningsvis deltagarna om syftet 
med undersökningen, vad materialet skulle användas till samt att deras deltagande var 
frivillig. Jag betonade också att det stod dem fritt att svara eller inte på någon fråga utan 
att behöva förklara varför. När det gäller samtyckeskravet kontaktade jag inledningsvis 
fackklubben med en förfrågan om de kunde hitta personer som ville ställa upp på en 
intervju. Innan intervjun betonade jag för respondenterna att samverkan med mig var 
frivillig. I den mån det var möjligt försökte jag undvika att ställa frågor av personlig 
karaktär men eftersom arbetssituationen även påverkar livssituationen gav 
respondenterna även en del synpunkter på deras privatliv som en del av de reflektioner 
de hade kring arbetslivstrygghet. Intervjufrågorna är dock i första hand knutna till 
respondenternas arbete och arbetssituation. Samtliga respondenter gav samtycke till att 
framstå med namn i uppsatsen. Jag informerade även om att inspelningarna som gjordes 
under intervjuerna kommer att raderas när arbetet är klart.  

Ytterligare etiska reflektioner jag har haft är huruvida deltagarna möjligtvis kände en 
lojalitetspress att delta eftersom de blev kontaktade av en representant från den 
fackklubb de var medlemmar av. Jag har även gjort en del funderingar kring huruvida 
jag utnyttjat respondenternas sårbara situation. Samtidigt upplever jag att deltagarna 
medverkade frivilligt och visade inte tecken på att de kände pressade att delta och jag 
påpekade också deras frihet att låta bli att svara på mina frågor. Snarare upplever jag att 
de på ett öppet och förtroendefullt sätt delade med sig av vilka reflektioner, frustrationer 
och känslor de hade i relation till deras arbete/arbetsplats eller det som en gång hade 
varit deras arbete/arbetsplats. Därför upplevdes intervjuerna generellt sett snarare som 
om en sorts ventil genom vilken respondenterna kunde delge sina tankar, upplevelser 
och känslor.    

4.4 Analysmetod 

I analysen av det empiriska materialet har jag utgått från analysmetoden abduktion. 
Danemark et al redogör för abduktion som ett sätt att slutleda men även som ett 
argumentationssätt eller ett sätt att resonera. Abduktion som slutledning ger ny insikt 
genom att visa på hur något möjligen förhåller sig. På så sätt innebär abduktion att gå 
från en föreställning om ett fenomen eller en företeelse till en mer fördjupad eller 
annorlunda föreställning om det samma. Detta görs genom tolkning eller att vi placera 
de ursprungliga idéerna i en ny kontext som t.ex. att utgå från en specifik teori eller 
regel. På så sätt ger slutledningen ny kunskap även om denna slutledning kan vara lika 
felbar som någon annan sådan. Syftet med abduktion är nämligen inte att bevisa något 
utan snarare att visa på hur saker och ting möjligen är. Företeelser och händelser tolkas 
därmed utifrån generella idéer, sammanhang eller mönster.84 På så sätt är abduktion 

                                                 
83 Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet.   
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  Hämtat 2009-07-27. 
84 Danemark, B.; Ekströ, M.; Jakobsen, L. och Karlsson, J. C. (2003) S. 181ff. 
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som slutledning ett sätt att rekontextualisera genom att nybeskriva och utvidga vår 
kunskap. Dessa nybeskrivningar kan dels ge en fördjupad kunskap och dels pröva 
teoriers giltighet. I förlängningen kommer vi in på dialektiken som är central för 
abduktionen och det är dels vad teorierna eller reglerna säger om händelserna men även 
vad händelserna säger om teorierna.85 Förståelsen har därmed vuxit fram genom att jag 
växlat mellan teori och empiri.   

När intervjuerna var avslutade skrev jag ut allt som sades under intervjuerna vilket 
resulterade i väldigt mycket text. Jag följde de teman som intervjuguiden är strukturerad 
kring och för att kunna utläsa mönster och systematisera det insamlade datamaterialet 
använde jag mig av det som Kvale benämner ad hoc metoden. Detta sätt att strukturera 
empirin innebär dock att vissa detaljer i resultatet försvinner till fördel för de mer 
genomgående aspekterna. Kvale kallar detta för meningsskapande där forskaren först 
undersöker vilka övergripande intryck empirin ger för sedan att synliggöra mönster 
såväl som kontraster.86  

Irving Seidman betonar att en risk med denna form av kodning är att sökandet efter 
samband och likheter i resultatet kan leda till svaren blir styrda så att de matchar 
kategorierna eller de teman som intervjuaren från början hade tänkt sig.87  Jag försökte 
beakta denna varning och fann att det av resultatet framgick underkategorier som inte 
hade någon tydlig benämning i den tematiska intervjuguiden. De övergripande teman 
finns dock kvar men som resultatredovisningen vill visa visade sig de olika 
trygghetsdimensionerna ha olika stor betydelse för respondenterna. Ytterligare kom en 
”ny” dimension fram av resultatredovisningen som jag hade svårt att placera under de 
redan existerande fyra teman som fanns vid undersökningens utgångsläge.     

4.5 Metoddiskussion och källkritik 

Enligt Kvale är ett viktigt led i verifieringen av undersökningen att reflektera kring 
begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet 
eller graden av stabilitet i undersökningen. Validitet syftar till huruvida undersökningen 
lyckas fånga det som var tänkt att undersökas.88 Det finns en del kritiska synpunkter på 
huruvida det är givande att behandla frågor rörande reliabilitet i kvalitativa intervjuer, 
något som Kvale även tar upp avseende samhällsvetenskaplig forskning. Jan Trost anser 
t.ex. att frågor rörande reliabilitet i första hand förutsätter stabila 
undersökningsförhållanden, något som han anser vara svårförenligt med principerna 
inom den kvalitativa undersökningstraditionen. Däremot anser han att det är av vikt att 
forskaren uppmärksammar nyanser, kroppsspråk och ansiktsutryck samt att intervjuaren 
är uppmärksam på vad olika begrepp betyder för respondenterna och att detta kan 
variera.89  

Avseende undersökningen som ligger till grund för denna uppsats anser jag det är 
viktigt att komma ihåg den specifika situationen som respondenterna befann sig i vid 
intervjutillfället d.v.s. hotet om samt realiteten av uppsägning. Detta är en ovanlig 

                                                 
85Ibid. S. 184f och 188f. 
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87 Seidman, Irving (1998). Interviewing as Qualitative research. Teachers College Press, New York. S. 
109f. 
88 Kvale, S. (1997). S. 149ff. 
89 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. S. 111ff. 
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situation, något som respondenterna också i många fall själva reflekterade öppet om. De 
betonade detta genom uttalanden där de t.ex. lyfte fram att deras uppfattning olika 
förhållanden hade förändras som ett resultat av rådande situation. Därmed är det inte 
säkert att mina undersökningsresultat varit de samma om frågorna hade ställts vid ett 
senare eller tidigare tillfälle. När det däremot gäller validiteten anser jag att frågorna 
med tillhörande följdfrågor inte upplevdes svåra för respondenterna att förstå eller att de 
på något sätt inte gav svar på det som var tänkt. Snarare var det så att intervjuerna flöt 
på som samtal och att många frågor besvarades innan jag hann ställa dem.   

Eftersom det var genom en representant från den lokala fackklubben som jag fick 
kontakt med de nio av de totalt tio respondenterna har jag reflekterat en del kring 
huruvida resultatet hade varit annorlunda om jag hade gått en annan väg för att få tag på 
respondenter. Inte så mycket på grund av att samtliga respondenter var medlemmar av 
facket, då medlemskap av facket är utbrett bland produktionspersonalen på Volvo 
Lastvagnar, men mer av hänsyn till de av respondenterna som hade fackliga uppdrag då 
det för dessa kan vara svårt att se brister med det fackliga arbetet. Detta till trots så kom 
en del kritiska synpunkter till facket och jag försökte bredda representationen genom att 
även efterfråga några respondenter som inte hade fackliga uppdrag.  

När det gäller litteratur och övriga källor som jag använt i uppsatsen ser jag en farhåga 
med att det tillsynes finns motstridiga intressen som kan tänkas påverka forskningen 
och de resultat som presenteras. Detta gäller i synnerhet arbetstagar- kontra 
arbetsgivareorganisationer men även olika politiska perspektiv. Med detta syftar jag i 
första hand till diskussionen kring anställningsskydd. Jag har dock strävat efter att 
belysa trygghet och tillhörande relevant litteratur om arbetsmarknadsrelationer på ett så 
brett sätt som möjligt. Detta bl.a. genom att använda litteratur och forskning som 
baseras på hur det förhåller sig i andra länder men också genom att presentera forskning 
som belyser hur individens egen bakgrund och förutsättningar skapar olikheter i såväl 
faktiska arbetsförhållanden som upplevd sådan.   
 

4.6 Presentation av respondenterna 

Personer som var uppsagda:  
Person 1, anställd sedan 2000 och blev uppsagd i april 2009. Hade två barn som var hos 
respondenten varannan vecka. Boendeform var bostadsrätt. Var gruppordförande för ett 
av totalt sex gruppstyrelsesområden och arbetade därför med fackliga frågor heltid. 
Hade gått verkstadsteknisk linje på gymnasiet i två år.   
Person 2, anställd sedan 2002 och är uppsagd sedan februari 2009. Var i grund och 
botten montör men arbetade sedan ca två år tillbaka heltid med fackliga frågor. 
Ensamstående med ett barn som vidkommande hade varannan vecka. Hyrde lägenhet.  
Person 3, anställd sedan 2000 men blev uppsagd i april 2009. Hade sambo och två barn 
bodde i egen villa. Hade inledningsvis arbetat som montör men med åren hade 
vidkommande fått andra arbetsuppgifter som lett till en position som teamledare. 
 
Personer som själva upplevde att de låg i riskzon för uppsägning:      
Person 4, anställd sedan 2000. Hade tre årig gymnasium i industriell teknik, hade även 
gått teknisk basår samt läst systemvetenskap på universitetet i fyra år. Jobbade som 
montör. Hade sambo och hyrde lägenhet.     
Person 5, anställd sedan 1997. Arbetade på materialförrådet under logistik men hade 
även fackliga uppdrag som kontaktombud, skyddsombud och styrelseledamot i en av 
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Metalls styrelsegrupper. Hade gått handel- och kontor i två år. Var gift, hade tre barn 
och bodde i bostadsrätt.  
Person 6, anställd sedan 1998. Arbetade 4-5 år som montör innan vidkommande blev 
fackligt engagerad. Vid intervjutillfället var vidkommande ordförande i en av Metalls 
styrelsegrupper. Var utbildad snickare och hade även jobbat som snickare ett antal år. 
Var gift och hade två barn. Bodde i egen villa.   
Person 7, anställd sedan 2000. Arbetade sedan varslen med fackliga frågor heltid men 
för ett halvt år sedan arbetade vidkommande med fackliga frågor halvtid och halvtid på 
monteringen. Hade utbildning som drifttekniker på gymnasienivå. Var gift och hade två 
barn samt bostad i egen villa.     
 
Personer som själva trodde de skulle behålla sin anställning: 
Person 8, anställd sedan 1986. Arbetade som truckförare och innan dess som montör. 
Hade gått bilmekanikerlinje motsvarande tvåårigt gymnasium. Var gift och hade två 
barn. Ägde egen bostad.  
Person 9, anställd sedan 1994. Började arbeta inom äldrevården direkt efter 
grundskolan. På Volvo arbetade vidkommande inledningsvis med kabelkonstruktion 
men arbetade sedan ett antal år tillbaka på materialförrådet, logistik. Var gift, hade tre 
barn och bodde i egen villa.  
Person 10, anställd sedan 1988. Började i produktionen men arbetade numera som 
gruppledare på en avdelning under logistik. Hade en fyra årig teknisk 
gymnasieutbildning. Var ensamstående och bodde i hyreslägenhet.      
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5. Resultatredovisning  

Resultatredovisningen bygger, i likhet med intervjuguiden, på de av Wilthagen och Tros 
definierade fyra trygghetsdimensioner. Resultatredovisningen följer därmed dessa fyra 
dimensioner som utgångspunkt. Kortfattat omfattar den första av dessa, arbetstrygghet, 
frågor rörande individens möjlighet till att behålla sitt arbete och är i förlängningen 
förbundet till t.ex. anställningstrygghet samt arbetsrättslig lagstiftning. 
Sysselsättningstrygghet berör individens möjligheter till arbete generell mening och rör 
bl.a. frågor om individens anställningsbarhet och arbetslöshetsnivåer. Den tredje 
dimensionen, inkomsttrygghet, refererar till vilka tillgångar individen har till 
exempelvis a-kassa eller andra ersättnings- och välfärdssystem och slutligen berör 
kombinationstryggheten individens möjligheter till att kombinera arbetsliv med 
privatliv.90 I slutet av kapitlet presenteras de övriga resultat som kom fram av den 
empiriska undersökningen och som på något sätt inte platsade under dimensionerna som 
presenterats här ovan.  

5.1 Arbetstrygghet 

Samtliga respondenter i undersökningen hade eller hade haft en tillsvidareanställning på 
heltid och en uppsägningstid på 6 månader. Om möjligheten till att vara kvar på Volvo 
gav respondenterna lite olika svar beroende såväl på den faktiska situationen: uppsagd, 
personer som själva upplevde att de låg i riskzon för uppsägning eller personer som 
själva trodde de skulle behålla sin anställning men även beroende på vad 
förhandlingarna mellan fackförening och arbetsgivare skulle leda till. Bland dem som 
troligtvis får vara kvar utrycktes oro för att undantag från sist in först ut-principen 
skulle göras under de kommande förhandlingarna.    Det fanns dock en tydlig och 
kanske självklar tendens till att de som låg i riskzon uppvisade större otrygghet än de 
som fått besked om uppsägning eller de som hade mycket lång anställningstid, som en 
av dem som upplevde sig ligga i riskzon för uppsägning utryckte det:   

Alltså jag har försökt i alla fall att ställa in mig på att jag får gå. Men sen den dagen jag får 
den där lappen i handen att skriva på då kraschar säkert allting, det skulle inte förvåna mig.   

Respondenterna betonade den relativt generösa lönen men även att Volvo hade varit en 
trygg arbetsplats med en bra arbetsmiljö och bra kollegor som viktiga anledningar till 
önskan om att behålla arbetet. Arbete i produktionen beskrevs som enformigt och gav 
inte utrymme för någon personlig utveckling. För dem som hade fackliga uppdrag eller 
andra ansvarsområden var detta i förlängningen en viktig anledning till önskan om att 
behålla anställningen, som en av dem med fackliga uppdrag utryckte sig:  

                                                 
90Van Velzen, M. (2004). A way out of here? Training and upward mobility for flexible workers in the 
value added logistics industry. Tilburg University, Netherlands. S. 3. Samt: Bredgaard, T., Larsen, F. & 
Kongshøj Madsen, P.”The challenges of identifying flexicurity in action” i: Jørgensen, H. & Kongshøj 
Madsen, P. (red.) (2007) Flexicurity and beyond. Finding a new agenda for the European social model. 
S. 367f. 
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Mitt jobb som lastbilsmontör är tråkigt, det är som vilket jobb som helst. Men mitt uppdrag 
som ordförande i Metalls gruppstyrelse det är otroligt givande […]. Nu när man blev 
uppsagd i april då börjar man verkligen fundera: va fan, vem är jag? Vad skall jag göra? 
Och då inser man att det var det här jag ville göra.     

Vikten av att behålla arbetet blev tydlig när respondenterna svarade på frågan om de 
skulle kunna acceptera att gå ner i lön för att behålla arbetet där samtliga respondenter 
svarade ja om ett antal villkor blev uppfyllda. Ett sådant kunde vara garantier för att 
inget varsel skulle komma under den närmsta tiden, ett annat att respondenterna hellre 
ville avstå från kvalitetsbonus och/eller annan ersättning, ytterligare förslag var 
arbetstidsförkortning.  
 

Anställningsskyddets betydelse för tryggheten 

Volvo AB och IF Metall hade vid intervjutillfällena förhandlat och gjort upp 
turordningslistor omkring tidigare varsel. Respondenterna pekade på att en konsekvens 
av Lagen om anställningsskydd var att medelåldern på fabriken höjts avsevärt samt att 
anställda, som med åren, fått lättare arbetsuppgifter numera fått återgå till de tunga 
arbetsmomenten. Respondenterna uppgav att facket under förhandlingarna troget hade 
praktiserat sist in först ut-principen. De som hade sagts upp var därför i stor 
utsträckning yngre vilket av en med fackliga uppdrag uppgavs ha följande 
konsekvenser:    

Så nu börjar det bli ett problem för företaget. Alltså LAS, man kan ju diskutera det hur 
mycket som helst, den är oerhört viktig för oss för det är den som får oss till 
förhandlingsbordet att vi har något att förhandla med. Annars har vi ingenting att säga till 
dom (arbetsgivaren). Visst den (LAS) är ju ett problem för ungdomar i och med att det är 
sist in förts ut, men om man vänder på det att arbetsgivaren skall välja ut dom unga, som 
dom säkert hade gjort, då blir det större problem för dom äldre. Så att det är en avvägning. 

Men LAS ansågs inte endast bidra till att få arbetsgivare till förhandlingsbordet utan 
respondenterna fann också en trygghet i att de genom facklig representation kunde få 
inflytande över uppsägningarna. Ytterligare såg respondenterna det som en trygghet att 
de enligt LAS har en återanställningsrätt. Det fanns även en oro för att arbetsgivare i 
första hand skulle säga upp ”de svagare grupperna”, om de fick möjlighet till detta. I 
synnerhet var detta en uppfattning som presenterades av de fackligt engagerade:    

Och har vi ingen Lag om anställningsskydd så kan dom i princip göra hur dom vill. Då är 
det ju dom gamla och dom sjuka och gravida som åker ut först och så är det bara ungdomar 
och supermänniskor kvar, så att säga. 

Respondenterna delade även uppfattningen att LAS var rättvis. På frågan på vilket sätt 
pekade de på att lagen skyddar de som har längst anställningstid vilket respondenterna 
ansåg som mest rättvist även fast det, i fallet med Volvo lastvagnar, inneburit att det i 
synnerhet är yngre och kvinnor som blivit uppsagda. En av de respondenter som låg i 
riskzon men som var yngre och hade utbildning argumenterade således:  

I grund och botten så tycker jag att om man har en längre anställning då skall man få stanna 
kvar. […]Vem vill ha en 55 åring som har jobbat här jättelänge. Jag tycker att man ska 
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försöka värna LAS så långt som möjligt om det drabbar mig så får det väl göra det då. Men 
det är kanske lätt för mig att sitta här och säga. Jag kanske har större möjligheter än en 
annan eftersom jag ändå har en utbildning. 

 

Den sociala arbetsmiljöns betydelse för tryggheten 

Fackföreningen spelade också en stor roll för respondenternas känsla av trygghet 
eftersom de kände sig enade i relation till arbetsgivaren. Samtliga av respondenterna var 
medlemmar av IF Metall och såg medlemskapet som en så stor självklarhet att de, i de 
flesta fall, inte ens hade funderat över att inte vara medlem eller gå ur. En av 
respondenterna sammanfattade:  

Jag tror inte man är medveten om fackets roll, jag tycker facket är kanon även om alla som 
är med i klubben kanske inte är jättebra och man kanske inte behöver hålla med om allt 
men att försöka, som vissa gör, att motarbeta facket… slår man undan benen för dom som 
försöker få det bättre för oss istället för att ge dom stöd så… 

I det stora och hela såg samtliga respondenter positivt på facket och deras arbete men 
det kom även några kritiska synpunkter på fackets tidvis bristande sammanhållning. I 
synnerhet utrycktes detta av dem som inte var fackligt engagerade, som en av dessa 
uttalade:  

Det är viktigt att vi är organiserade, att vi skall vara en stark grupp mot företaget och kunna 
förhandla. Sen kan det vara så, som till exempel här på lastvagnar, att den fackliga 
organisationen är lite splittrad, lite olika falanger så dom strider lite internt också. […] Ofta 
när det är valtider, när man ska välja nya grupperingar då kommer dom ut och visar sig och 
då kan det bli mycket smutskastning mot varandra. Sånt tycker jag inte dom ska syssla med 
egentligen, att kasta skit på varandra och sånt.  

Förtroende för facket hade dock alla respondenter och de ansåg också att det var en 
trygghet att veta att någon tillgodosåg arbetarnas intressen samt att de visste vart de 
kunde vända sig och få hjälp om de skulle råka illa ut. Trygghet beskrevs också av 
respondenterna som att känna samhörighet och gemenskap med sina kollegor.:  

Det är klart att det skapar en trygghet och en gemenskap när man känner varandra man 
träffas dagligen och vet var man har varandra. Jag har kollegor jag har blivit kompis med 
sedan jag började här så att det är klart att det kommer att kännas konstigt när man inte 
kommer att gå in och hälsa på dom längre… det är en väldigt stor skillnad.  

De av respondenterna som inte var uppsagda än reflekterade även en hel del kring det 
faktum att många de kände var uppsagda. Detta innebar i förlängningen att tidigare 
konstellationer brutits upp och nya bildats. En konsekvens av detta beskrevs således:  

Folk blir förflyttade mot sin vilja. Då, när jag började här, så var det bara knappt 10-20 
tjejer här inne. Så kom det in en massa tjejer och då blev ju den manliga attityden mer 
normal och då fick man mer humana och roliga skämt. Dom satsade verkligen på tjejerna 
ett tag där då men sen åkte tjejerna ut bland dom första och alla ungdomarna åkte ut och nu 
är vi tillbaka i det där gamla gubbträsket.       
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Uppsägningarna och i förlängningen att arbetstakten har ökat sades även ha inneburit 
negativ betydelse för vilket utrymme som fanns för social samvaro eller som en av 
respondenterna uttryckte det: 

Jobbet att skruva är tillräckligt tråkigt så att vägs det inte upp genom att man har kul 
tillsammans då blir det nog inget bra. Den sociala biten har minskat nu i och med att det är 
tuffare på linen,91 mindre tid, det är bara att tänka på jobbet och försöka trycka i sig en 
macka på pausen och det gör ju att trivseln minskar också. 

Synen på Volvo som arbetsgivare präglades i stor utsträckning av en attityd om att ”det 
var bättre förr”. De såg dock Volvo som en arbetsgivare som åtminstone hade erbjudit 
en trygg anställning och bra arbetsvillkor i avseende lönenivå och arbetstider. Några 
enstaka såg även att det fanns utvecklingsmöjligheter på Volvo. Relationen till närmsta 
chefer beskrevs överlag som god men ledning och högre chefer kritiserades en del i 
synnerhet i avseende hur varslen hanterats samt att ledningen inte i tillräcklig 
utsträckning visade intresse för de anställda och deras arbete, i synnerhet utrycktes detta 
missnöje av dem som var uppsagda.  De flesta betonade dock att deras bild av Volvo 
som en trygg och bra arbetsplats i en viss mån hade förändrats senaste tiden. En av de 
varslade utryckte denna förändrade syn således: 

En gång i tiden var jag stolt över att jobba på Volvo, liksom det var wow jag har kommit in 
på Volvo. Jag har min trygghet, jag är stolt över att jobba här. Den finns inte längre, det är 
som allt annat. […] Vi är inte värda någonting i deras ögon. Se där är dörren och det står 
2000 till som vill ha din plats. 

Något som togs upp av merparten av respondenterna var även att arbetstempot hade 
ökat under senare åren. Organisationen upplevdes som mer slimmad med tuffare 
arbetsmoment. Arbetsinnehållet och rotationen hade i förlängningen minskat vilket 
påpekades som en farlig utveckling eftersom lönesystemet bygger på kunskap och 
ansvar. I förlängningen blev de anställda även lätt utbytbara, påpekades det.  

5.2 Sysselsättningstrygghet 

Trygghet är även relaterat till möjligheten till ett annat arbete och med hänvisning till 
arbetslösheten i stort och i synnerhet inom industrisektorn ansåg merparten av 
respondenterna sina sysselsättningsmöjligheter som mycket små. En av respondenterna 
med låg utbildning resonerade således om sina möjligheter till annat arbete:  

Väldigt små, faktisk. Eftersom jag bara har tvåårigt gymnasium så… det står sig inte så 
högt i kurs. Ja, och sen tolv år på Volvo jag vet inte hur mycket det är värt. 

På samma sätt som de såg låg utbildning som ett hinder ansågs personliga kontakter, 
utbildning och att kunna sälja sig själv vara faktorer som underlättar möjligheten till att 
få en anställning. Endast ett fåtal såg sina möjligheter till att få ett annat arbete som 
goda och samtliga av dessa med hänvisning till formell utbildning, internutbildning 
samt yrkesutbildning. En av dessa uttalade: 

                                                 
91 Ordet ”linen” är en försvenskning av engelskans line och uttalas därefter. Beteckningen syftar till 
produktionslinjen eller produktionsflödet på fabriken.   
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Jag är kanske inte den här personen som kan prata för mig och framhäva mig själv på det 
sättet. Men sen så tror jag att eftersom jag ändå har gjort en del olika arbetsuppgifter här på 
Volvo så kanske man har en ganska bra chans ändå. Jag har en massa intyg för olika 
utbildningar som jag har gått. 

Generellt dock var det snarare så att respondenterna visade på att deras önskemål eller 
drömmar om att utvecklas och öka sin anställningsbarhet inte har infriats under deras tid 
på Volvo. Det rådde stort enighet om att möjligheten till arbete i generell mening ansågs 
vara viktigare än möjligheten till att behålla nuvarande arbete. En av respondenterna 
som upplevde sig vara i riskzon för uppsägning sammanfattade: 

Om jag vet att jag kan få ett annat då är jobbet inte så viktigt. 

För i stort sätt samtliga respondenter gällde också att de skulle kunna tänka sig ett annat 
arbete och såg även positivt på tanken att kunna få ett mer utvecklande arbete. Men med 
hänvisning till arbetslösheten på arbetsmarknaden i stort var tryggheten att veta att man 
kan vara kvar viktig för respondenterna. En av respondenterna berättade vilka 
avvägningar vederbörande gjorde förra gången det var lågkonjunktur:     

Tanken var att jag skulle vara här ett år och så gå vidare… det kanske var lite trygghet 
också, att man vågade inte riktigt söka något annat och så var det ett bra gäng, bra 
kompisar. Och det var väl en lite dipp där på arbetsmarknaden 92 eller någonstans där och 
då var jag på gränsen… då var jag inte så jättelångt bort och lämna.  

Tryggheten att veta vad man har men inte vad man får hade stor betydelse för 
respondenterna och tycktes påverka deras benägenhet att söka sig till en annan 
arbetsplats. Men varsel och uppsägningar påverkar enligt en av respondenterna även 
den interna rörligheten: 

Det finns ju möjligheter för det är en stor organisation men i dom här tiderna flyttar inte 
folk på sig så det blir inga lediga andra arbetsuppgifter.  

Samtidigt som respondenterna ansåg att Volvo-anställda hade ett bra anseende på 
arbetsmarknaden så kom även synpunkter rörande de belastningsskador som arbetet 
medför. Det fanns en uppfattning om att detta kunde minska anställningsbarheten. Flera 
av respondenterna hade fackliga uppdrag i större eller mindre omfattning och det kom 
även en del synpunkter på hur det fackliga engagemanget kan tänkas påverka deras 
anställningsbarhet. En av de uppsagda med fackliga uppdrag utryckte:  

Varför skall dom ta någon som dom vet på förhand kommer ställa krav? För det finns ju 
inte att man sväljer sina ideal. Tveklöst är det ett hinder att man har varit fackligt 
engagerad. 

Sedan uppsägningarna har företaget Startkraft funnits på Volvo som hjälp för de 
uppsagda. Startkraft har hjälpt till genom bl.a. rådgivning och coachning. Det rådde 
ganska delade uppfattningar om nyttan av denna insats i synnerhet i avseende kvaliteten 
på insatserna samt vilken tid som de uppsagda hade fått till sitt förfogande.  
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På frågan hur respondenterna såg på sin yrkesverksamma framtid var det endast en som 
utryckte att vederbörande inte alls kunde föreställa sig något annat arbeta än på Volvo. 
De övriga respondenterna kunde därmed se sig själva i en anställning på någon annan 
arbetsplats även om de föredrog att var kvar på Volvo. En av respondenterna som 
troligtvis skulle få stanna kvar utryckte: 

Jag har funderat lite på vad jag skulle göra om jag nu blev uppsagd men jag kommer inte så 
långt i dom tankarna faktisk. Eftersom man ändå har varit här i den här trygga… innanför 
dom här grindarna så pass länge så blir man lite hemmablind, tror jag, att man liksom ser 
inte andra möjligheter. 

Citatet sammanfattar väl det som merparten av respondenterna utryckte och är det att 
deras anställning på Volvo hade varit tillräckligt tillfredsställande och trygg att de inte 
hade känt behov av att söka sig till annat eller lägga planer för framtiden. De som var 
uppsagda, och därmed tvingade att se sig om efter annat, hade kommit olika långt i 
processen. Bland de tre uppsagda var det en som hade varit på en intervju och med 
hänvisning till de utbildningar och ansvarsområden vederbörande hade haft på Volvo, 
såg denne sina möjligheter till annat arbete som goda. De andra två uppsagda befann sig 
mer i den inledande fasen av arbetssökandet och med referens till arbetslösheten såg de 
svårigheter med att få ett annat arbete. Den ena av dessa visade en förhoppning om 
återanställning medan den andre pekade på möjligheten att finna ett arbete med annat 
arbetsinnehåll.  

Inga av respondenterna var direkt positiva till tanken om att flytta till annan ort eller ett 
annat land för arbete. Även om några också såg positivt till tanken om att flytta för 
arbete så präglades detta mer av att de såg det som en tidsbegränsat äventyr. En av 
respondenterna med familj konkluderade: 

Man är två om att bestämma det. Det beror ju på vad familjen säger till det.   

I synnerhet var det svårt för dem som hade barn och inte bodde tillsammans med 
barnens andre förälder, men även de som var ensamstående eller inte hade barn utryckte 
svårigheter med att lämna sitt sociala nätverk.  

5.3 Inkomsttrygghet 

Samtliga respondenter var medlem av a-kassa som är en förmån de fått genom deras 
medlemskap av IF Metall. Inga av respondenterna uppgav att de hade tecknat en 
inkomstförsäkring och merparten av respondenterna ansåg att de hade klarat sig på a-
kassa om än med en del svårigheter. För de respondenter som var gifta eller sambo 
visade den ekonomiska tryggheten vara nära kopplad till att det fanns två försörjare i 
samma hushåll. Det var en trygghet att veta att inte hela den ekonomiska situationen 
endast hängde på respondenterna och att viktiga förhållanden som t.ex. bostad var 
tryggad genom att de var två försörjare, som en av dessa sade:   

Vi hade fått ändra om lite, absolut. Kanske inte blivit av med bostaden men det hade blivit 
väldigt kärvt. 
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De som var uppsagda utryckte irritation över den låga a-kassenivån och samtliga av 
dessa var tvungna att göra mer eller mindre justeringar i sin ekonomi som följd av 
arbetslösheten. De två uppsagda som var ensamstående med barn talade om 
svårigheterna att klara sig på a-kasse ersättning och visade på en utsatthet att vara 
ensamstående och försörjare, som en av dessa utryckte det:   

[…] jag har varit förutseende nog att byta till ett billigare boende […] jag har en relativt ny 
bil som jag får sälja med ganska så stor förlust… så det är klart att det påverkar, det gör 
det.   

För respondenterna som låg i riskzon och de som troligtvis fick vara kvar hade senaste 
tidens varsel och uppsägningar satt igång en del tankar om hur och vad i deras ekonomi 
som de skulle kunna tänkas ändras vid en ev. uppsägning. För en av respondenterna, 
som låg i riskzon för uppsägning, var oron mycket stor eftersom vederbörandes make 
också låg i riskzon för uppsägning och ett verkställande av varslen skulle därmed 
innebära katastrof, som det utrycktes.  

På frågan hur viktig lönen var i relation till arbete ansåg respondenterna inte att själva 
lönenivån var det mest avgörande utan snarare att man kunde leva ohindrat, som det 
utrycktes, av sin lön. Samtliga respondenter ansåg också att arbetsinnehållet var 
viktigare än själva lönen:  

Lönen är inte allt. Jag skulle kunna leva med lägre lön speciellt om det var ett roligt jobb.  

5.4 Kombinationstrygghet 

Respondenterna tyckte överlag att Volvo utmärkte sig som arbetsgivare när det gällde 
möjligheten att kombinera arbete med privatliv. I stort sätt hade de inte mött några 
svårigheter gällande detta under deras anställningstid. Om Volvos attityd till 
pappaledighet utryckte en av de fackligt engagerade respondenterna:  

Det ligger i företaget på sätt och vis att det är helt accepterat, du ska göra det och det är bra. 
Vi har även ett sånt avtal med Volvo här att en pappa som är hemma får 10% från företaget 
utöver det man får från försäkringskassan. Det är lite premie för att du tar den tiden och det 
är ju rätt signaler. Nu tyvärr blir du straffad för det i och med de nya a-kassa reglerna.  

Respondenterna arbetade dagtid och några betonade att de därför troligtvis inte hade 
haft samma uppfattning om de hade arbetat kvällstid. Två av respondenterna som hade 
provat arbeta kvällstid, men som av olika anledningar numera arbetade dagtid, uppgav 
att det inte fanns några svårigheter när de ville byta till dagskiftet. En av 
respondenterna, som tidigare arbetat kvällstid, betonade att det positiva med 
kvällspassen är att de är kortare men med samma lön. Samtidigt pekade någon på 
svårigheten med att den begränsade tillgången till kvällsdagis i Göteborg.   

Samtliga respondenter uppgav att de skulle vilja arbeta mindre och upplevde att 
arbetsdagarna ofta kändes lite för långa. För en av respondenterna med småbarn 
upplevdes detta således:  

Att lämna barnen på dagis varje dag fem dagar i veckan 05:30 och hämta dom igen 16:30 
är väldigt långa dagar.  
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I synnerhet hade småbarnsföräldrarna en önskan om att få mer tid till sina barn men 
även andra uppgav önskemål om att hinna göra mer på fritiden. Det fanns de som var 
positivt inställd till att arbeta kortare dagar även om det skulle innebära mindre lön. 
Men samtidigt var det några som betonade att de skulle vilja arbeta mindre men att de 
inte kunde tänka sig att gå ner i lön.  

5.5 Social trygghet 

På frågor om vad arbete innebar för respondenterna och på vilket sätt kollegor har 
betydelse kom det även fram en del synpunkter som inte riktigt platsade inom 
Wilthagens och Tros fyra dimensioner.  Flera av respondenterna gav utryck för att deras 
identitet skulle rubbas en hel del vid arbetslöshet och att de var oroliga för att bli 
placerade i ett fack där de egentligen inte kände att de hörde hemma. I synnerhet om 
arbetslösheten blev långvarig. Arbetslösheten var därmed ett hot mot deras sociala 
status:  

När man själv har haft jobb så har man satt dom här arbetslösa i ett fack och så är man i det 
här facket helt plötsligt själv, då kanske man känner sig ganska dum helt innerst inne för att 
man ja kanske tidigare har sagt att dom är lata och sånt här… och så plötsligt är man där 
själv.  

Risken för att förlora sin sociala status som en följd av arbetslösheten hade också fått en 
del av respondenterna att inse att det viktigaste var att ha en sysselsättning och i 
förlängningen mindre viktigt vad det var för något. Att arbeta ansågs därmed viktigare 
än vilket arbete man hade. I förlängningen togs det även upp hur viktigt arbete är när 
man presenterar sig själv för andra:  

Jag är en sån där som inte hänger upp mitt liv och min identitet på jobbet, så känns det i 
alla fall. Sen finns det alltid där, när man presenteras för vänner.  

Med hänvisning till den sociala gemenskapen som fanns på Volvo gav respondenterna 
även utryck för en oro över att de genom arbetslöshet skulle bli avskilda från ett viktigt 
socialt sammanhang. De upplevde därmed att arbetet fyllde en elementär social funktion 
i deras liv som också bidrog till att forma deras identitet och utveckla dem som 
personer: 

Jobbet kan vara att man får bra social kompetens, träffa andra människor, komma överens 
med massa olika människor som man inte kände förut… samarbete, det är det som är en del 
av utvecklingen.   

Av dessa uttalanden följde att även om många av de jag intervjuat inte hade haft så 
utvecklande arbetsuppgifter så upplevde de att deras personlighet och 
samarbetsförmåga hade utvecklats betydande genom arbete. Respondenterna visade 
också på att kollegialiteten i många fall stod över själva arbetsinnehållet eller att 
arbetskamraterna vägde upp de slitsamma och monotona arbetsmomenten: 

Vi har jättetrevligt. Det är kul att komma hit bara för deras (kollegorna) skull eller för att 
träffa dom.  
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Gemenskapen på arbetsplatsen visade sig fylla en viktig funktion i respondenternas 
sociala liv och upplevdes som betydelsefullt samt en viktig anledning till att 
respondenterna ville behålla arbetet och kände sig motiverad att åka till jobbet. Den 
sociala tryggheten, som respondenterna gav utryck för var viktig, upplevde de dock 
hade minskat jämfört med tidigare. Detta eftersom varsel och uppsägningar hade haft 
negativ inverkan på möjligheterna till social samvaro. I och med att kollegor var borta, 
tidigare gruppkonstellationer brutits upp samt att arbetstempot ökat försvårade detta 
möjligheterna till social samvaro.   
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6. Analys 

6.1 Arbetstrygghet 

Av resultatredovisningen framgick att det fanns en allmän oro bland respondenterna i 
och med varslen som hade varit. I synnerhet gällde detta dem som själva ansåg att de 
låg i riskzon för uppsägning. De utryckte dock inte någon önskan om att lämna 
organisationen i likhet med det som Hellgren pekar på i studier han har tagit del av.92 
Det finns dock kanske en självklar anledning till detta, som också framgår av 
resultatredovisningen, och det är arbetslösheten för gruppen industriarbetare i stort på 
arbetsmarknaden som rådde vid undersökningstillfället. Enligt undersökningarna som 
Pacelli, Devicienti, Maida, Morin, Poggi och Vesan bygger sin rapport på finns det ett 
starkt samband mellan upplevd arbetsotrygghet och arbetslöshetsnivån generellt sätt.  
De finner också att arbetsotryggheten upplevs starkare bland de med låg utbildning 
jämfört med de med hög utbildning. 93  Av resultatredovisningen framgick, i likhet med 
detta, att de som hade formell eller praktisk utbildning även uppvisade större tilltro till 
att få ett annat arbete.  

Det finns även i resultatredovisningen likheter med det som Hellgren kopplar till 
otryggheten att inte veta vad som komma skall. Arbetsotrygghet existerar enligt detta 
oberoende av vilka faktiska förutsättningar som finns och oförutsägbarheten och 
bristande kontroll över den egna situationen utlöser stress.94 I likhet med detta visade 
resultatredovisningen att även de som borde känna sig trygga, på grund av lång 
anställningstid, uttryckte arbetsotrygghet med hänvisning till att de kanske ändå på 
något sätt skulle förlora sin anställning.  

Att det var viktigt att behålla anställningen framgår av resultatredovisningen där 
respondenterna uppger att de skulle kunna gå med på mindre lön eller avstå från annan 
ersättning om det skulle leda till att de och/eller deras kollegor hade garanterad fortsatt 
anställning. Även de med lång anställningstid uppgav att de skulle kunna gå med på en 
löneminskning vilket även kan tolkas som ett utryck för solidaritet. Relaterad till den 
forskning som Gangl refererar till så visar den just att arbetslöshet ofta resulterar i en, 
för arbetstagare, försämrad position på arbetsmarknaden både i avseende lön och 
arbetsinnehåll.95   

                                                 
92 Hellgren, J. (2003). S. 29ff. 
93 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008) S. 12ff. 
94 Hellgren, J. (2003). S. 10ff och 26f. 
95 Gangl, M. I: Ruud J. A. Muffels (ed.) (2008) S. 170. 
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Anställningsskyddets betydelse för tryggheten 

Enligt de undersökningar som Pacelli et al bygger sina slutsatser på är känslan av 
arbetsotrygghet större i länder med ett starkt anställningsskydd. 96  Det empiriska 
materialet i uppsatsen bygger inte på någon jämförelse mellan olika länder. Men med 
hänvisning till hur små respondenterna ansåg sina möjligheter vara till att få ett annat 
arbete är det uppenbart att detta påverkade tryggheten i negativ bemärkelse samtidigt 
som det blev viktigt att ha kvar nuvarande anställning. För enligt Skedinger är det inte 
enbart uppsägningsrisken som minskar på arbetsmarknader med starkt 
anställningsskydd utan även sysselsättningsmöjligheterna.97   

Av resultatredovisningen framgick också att den externa såväl som den interna 
rörligheten hade minskat i takt med varslen. Det hänvisades till att det i osäkra perioder 
upplevdes som säkrare att vara kvar. Att den externa rörligheten minskar stämmer med 
de undersökningar som såväl Olshov som Skedinger visar på där det just framgår att 
arbetsmarknadsrörligheten minskar i länder med stark anställningsskydd.98 Men att den 
interna rörligheten inom organisationer också minskar har jag dock inte hittat 
undersökningar som stödjer även om det kan tyckas vara en ganska logisk konsekvens.   

Även om mycket av den forskning jag har tagit del av pekar på negativa konsekvenser 
med ett starkt anställningsskydd så upplevde respondenterna anställningsskyddet genom 
LAS som rättvist på så sätt att de med längst anställningstid fick vara kvar. Det fanns 
därmed inte någon tydlig skillnad i uppfattning rörande synen på effekter av 
anställningsskyddet mellan de olika kategorierna.  Och även om LAS i praktiken leder 
till att några grupper drabbas mer än andra så fanns det en uppfattning bland studiens 
respondenter om att anställningsskyddet skyddar ”de svagare grupperna”, som det 
utrycktes av de fackligt engagerade. Dessa uppfattningar stämmer inte med den 
forskning som bl.a. Skedinger pekar på att anställningsskyddet i första hand skyddar de 
med en tillsvidareanställning och grupper som kvinnor, ungdomar, utlandsfödda och 
lågutbildade är överrepresenterade bland gruppen med tidsbegränsade anställningar.99 
Som jag redogjorde för under segmenteringsteori är just en grundläggande aspekt inom 
segmenteringsteori att samma regler och styrningsmekanismer inte gäller för 
arbetsmarknaden och dess aktörer i sin helhet.100 Olika segment påverkas enligt detta 
synsätt därmed olika av arbetsmarknadsinstitutionerna.   

Men det fanns även andra faktorer som gjorde att respondenterna upplevde 
anställningsskyddet som viktigt och det var att de genom LAS fick inflytande och hade 
återanställningsrätt. Det kan därför vara så att den förhandlingsrätt, som arbetarna har 
genom LAS, fungerar som en buffert mot känslan av arbetsotrygghet som Hellgren 
betonar att oförutsägbarhet och bristande kontroll över den egna situationen kan 
utlösa.101  

 

                                                 
96 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008) S. 27ff. 
97 Skedinger, P. (2008). S. 114ff.    
98 Olshov, A. I: Olshov, Anders. (red.) (2006). S. 75ff, 83f. Och Skedinger, P. (2008). S. 85ff.   
99 Skedinger, P. (2008). S. 43-49. 
100 Peck, J. (1996). S. 46f. 
101 Hellgren, J. (2003) S. 10ff och 26f. 
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Den sociala arbetsmiljöns betydelse för tryggheten 

Enligt en studie gjord av Hellgren, Sverke och Näswall har arbetstrygghet större 
betydelse för fackligt anslutna än för icke fackligt anslutna. För fackligt anslutna gäller 
även att deras flyktvilja minskar och lojaliteten ökar vid arbetsotrygghet. 102 
Resultatredovisningen visade också att den lokala fackklubben spelade stor roll för 
respondenternas upplevelse av trygghet och även om de tendenser författarna pekar på 
också återfinns i resultatredovisningen är det viktigt att pointera att min studie inte 
bygger på någon jämförelse mellan fackliga och icke fackliga. Och eftersom samtliga 
respondenter var medlemmar av facket är det svårt att dra några slutsatser omkring 
detta.   

Av resultatredovisningen framgick också att arbetsuppgifterna i produktion upplevdes 
som ensidiga och att de inte gav mycket utrymme för personlig utveckling. I 
förlängningen beskrevs den sociala arbetsmiljön som mycket viktig. Men 
uppsägningarna hade påverkat den sociala arbetsmiljön negativt i flera viktiga 
avseenden.  Bl.a. hade arbetstempot ökat, tidigare gruppkonstellationer hade brutits upp 
och många hade fått nya och påtvingade arbetsuppgifter. Uppsägningarna hade även 
inneburit en sned kön- och åldersfördelning samt mindre tid och möjligheter för social 
samvaro. Enligt Karasek och Theorells utvidgade modell kan det sociala stödet fungera 
som en buffert om det skulle råda obalans mellan individens upplevda krav kontra 
kontroll i arbete.103 Enligt respondenterna fanns det dock mindre utrymme för socialt 
stöd på Volvo varför en tänkbar slutsats kan vara att stressnivån hade ökat.  

Enligt Schein binder parterna i en organisation sig till det han benämner ett 
psykologiskt kontrakt och omfattar det såväl formella överenskommelser som oformella 
förväntningar.  Schein betonar att det kan uppstå diskrepans mellan vad individ kontra 
organisation lägger i relationen och förväntar sig få ut av den.104 Den besvikelse över 
ledningen som respondenterna gav utryck för och som presenteras i 
resultatredovisningen kan tolkas som en diskrepans i det psykologiska kontraktet i 
avseende att det respondenterna utryckte besvikelse över kan sammanfattas som 
förväntningar som inte formaliserats.  

6.2 Sysselsättningstrygghet 

Le Grand anser att det går att indela arbetsmarknadens sociala stratifiering i tre olika 
men överlappande dimensioner. Han identifierar näringsgrenstillhörighet som en sådan 
dimension som har betydelse för anställdas möjligheter och förutsättningar på 
arbetsmarknaden.105  I avseende sysselsättningstrygghet visar resultatredovisningen att 
respondenternas upplevelse kring möjligheterna till annat arbete i stor utsträckning 
påverkas av arbetslösheten i stort och då i synnerhet dens omfattning bland 
industriarbetare. Van den Berg och Masi finner i likhet med detta att arbetsotrygghet är 
större bland arbetare än bland tjänstemän. Anledningen till detta går att finna i att 
otryggheten till stor del reflekterar gruppernas mer svaga arbetsmarknadsposition med 
hänvisning till att arbetare oftast har lägre utbildning.106  
                                                 
102 Hellgren, J., Sverke, M. & Näswall, K. I: Sverke, M. & Hellgren, J. (red.) (2002) S. 176ff och 183ff. 
103 Karasek, R. och Theorell, T. (1990). S. 68ff. 
104 Schein, E. H. (1999). S. 235f. 
105 Le Grand, C. (1989). S. 15f. 
106 Van den Berg, A. och Masi, A. I: De Witte, H. (red.) (2005). S. 165ff. 
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Olshov anser att arbetsmarknadsmobiliteten såväl som arbetstrivsel i Sverige påverkas i 
negativ bemärkelse av anställningsskyddet.107   Resultatredovisningen visade att det 
fanns en minskad benägenhet att söka annat arbete inom såväl den egna organisationen 
som utanför och att detta var en konsekvens av de minskade 
sysselsättningsmöjligheterna på arbetsmarknaden så som de upplevdes för tillfället. 
Enligt detta minskar den interna såväl som den externa rörligheten i takt med 
arbetslösheten.  

Av resultatredovisningen framgick att respondenterna ansåg att faktorer som attityd var 
viktiga för möjligheten till ett annat arbete, något som i förlängningen försvårade 
situationen för de som inte hade lätt för ”att framhäva sig själv”, som det utrycktes. I 
likhet med detta betonar Garsten och Jacobsson att det i avseende individens 
anställningsbarhet ställs såväl krav på skicklighet och ständigt lärande som att 
individens attityd är den rätta och sammanfattar den rätta attityden som varande bl.a.: 
initiativrik, flexibel och tillgänglig.108  

Enligt studier som Nele De Cuyper, Guy Notelaers och Hans De Witte refererar till har 
individens upplevelse av att vara anställningsbar positiv betydelse för 
arbetstillfredsställelse och minskar även individens känsla av stress. Orsaken till detta 
går att finna i att individer som uppfattar sig som anställningsbara även upplever sig ha 
större kontroll över sitt karriärförlopp. 109  Det framgår inte tydligt av 
resultatredovisningen om respondenterna även hade denna uppfattning men uppenbart 
var att respondenterna, som hade utbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller 
ansvarsområden, visade på större tilltro till möjligheterna till att få ett annat arbete just 
med hänvisning till den egna anställningsbarheten.    

I avseende sysselsättningsmöjligheter delar respondenterna sig i två segment där 
anställningsbarheten upplevdes som högre bland dem med utbildning och/eller 
kvalificerad yrkeserfarenhet medan begränsad för dem som inte hade någon form av 
utbildning. Enligt perspektivet om den primära och sekundära arbetsmarknadssektorn 
återfinns de med ingen eller mycket låg utbildning inom sekundära 
arbetsmarknadssektorn och den präglas av lågavlönade arbeten och otrygga 
anställningsformer samt ringa arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Den primära 
arbetsmarknadssektorn representerar däremot arbeten med bra lönenivå, interna 
utvecklingsmöjligheter och trygga anställningsformer. Ofta kräver arbete inom den 
primära arbetsmarknadssektorn lång eller mellanlång utbildning. 110  Enligt detta 
perspektiv blir det, för de med låg utbildning, svårt att komma in på den primära 
arbetsmarknaden och därför har de mindre möjligheter till att få arbeten med bra villkor.  

Garsten och Jacobsson anser att det har skett ett skift i utvecklingen från att se 
arbetslöshet som ett strukturellt problem som kräver kollektivt ansvartagande till att se 
arbetslöshet som en individuell angelägenhet.111 På bakgrund av detta, och den ökande 
tendensen till att arbetslösa tvingas söka arbete på annan ort, fick respondenterna även 
svara på frågor hur de ställde sig till att flytta för arbete.  Med hänvisning till vänner 

                                                 
107 Olshov, A. I: Olshov, A. (red.) (2006). S. 83f. 
108 Garsten, C. och Jacobsson, K. I: Garsten, C. och Jacobsson, K. (red). (2004). S.7ff.   
109 De Cuyper, N.; Notelaers, G. och De Witte, H. (2009). Job Insecurity and Employability in Fixed-
Term Contractors, Agency Workers and Permanent Workers. Journal of Occupational Health Psychology 
2009, Vol. 14, No. 2. S. 195f.  
110 Peck, J. (1996). S. 50ff. 
111 Garsten, C. och Jacobsson, K. I: Garsten, C. och Jacobsson, K. (red). (2004). S.7ff.   
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och familj var inga av respondenterna direkt positiva till att flytta för arbete och de som 
hade familj påpekade att ett sådant beslut måste vara förankrat hos familjen. Ett annat 
tydligt drag var att ensamstående med barn gav utryck för att de såg sina möjligheter till 
att flytta som mycket begränsade eftersom det skulle innebära att de inte fick 
regelbundet umgänge med sina barn. Detta sista motsäger Gangls övertygelse om att 
arbetslösa anpassar sig till rådande förutsättningar genom geografisk, yrkes- eller 
sysselsättningsmobilitet.112  

Resultatredovisningen visade också på delade uppfattningar omkring vilken hjälp de 
som var uppsagda hade fått till att leta nytt arbete samt hur kvaliteten på dessa insatser 
upplevdes. Att det råder delade uppfattningar om detta är kanske inte så märkligt då 
Hansen påpekar att män gynnas mer av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
erbjuds än kvinnor.113 Likaledes finner Leschke att yrkesutbildningsinsatser i större 
utsträckning erbjuds heltids- och tillsvidareanställda.114 Möjligt är därför att det även 
finns andra kategorier än kön och anställningsform som har betydelse för vilket stöd 
som ges till personer som är arbetssökande.  

6.3  Inkomsttrygghet 

Avseende inkomsttrygghet visade resultatredovisningen att respondenterna hade viss 
inkomsttrygghet i form av a-kassa. En annan viktig ekonomisk trygghetsfaktor visade 
sig vara att det fanns två försörjare. Samtliga ansåg att de hade klarat sig på a-kassa 
dock med större och mindre svårigheter. Parcelli et al finner att känslan av 
arbetsotrygghet är mindre i länder med generös arbetslöshetsersättning.115 Därmed kan 
en hög a-kasse nivån fungera som en buffert. Men något som respondenterna som var 
uppsagda utryckte frustrationen över var just den låga a-kassenivån som även lett till att 
några redan hade vidtagit några ekonomiska anpassningsåtgärder. Enligt Holmlund 
finns det studier som pekar på att en hög arbetslöshetsersättningsnivå bidrar till långa 
arbetslöshetsperioder.116 De som var uppsagda utryckte dock oro över den låga a-kasse 
ersättningen vilket troligtvis inte innebär att deras arbetslöshetsperiod kommer att vara 
långvarig av den anledningen.  

Enligt Kalleberg är en konsekvens av osäkra anställningar större ekonomiska olikhet 
och instabilitet på individnivå. Han pekar också på att denna form för utsatthet påverkar 
människor olika eftersom individer har olika förutsättningar att hantera osäkerheten. 
Faktorer som t.ex. utbildningsnivå, ålder, kön, etnisk tillhörighet men även välfärds- 
och arbetsmarknadsmodeller spelar stor roll för individens förutsättningar.117 I kontrast 
till respondenterna som levde i parrelation, och därmed hade två inkomster, visade 
resultatredovisningen att situationen var svårast för de som var ensamboende med barn. 
Dessa utryckte också störst oro över sin ekonomiska situation. Enligt Esping-Andersens 
definition på välfärdsregimen är Sverige idealtypen för den socialdemokratiska 

                                                 
112 Gangl, M. I: Muffels, Ruud J. A. (ed.) (2008). S. 174f. och 191. 
113 Hansen, L. L.(2007) From Flexicurity to FlexicArity? Gendered Perspectives on the Danish model. 
Journal of Social Sciences 3 (2). S. 90ff. 
114 Leschke, J. I: Jørgensen, H. & Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007). S. 582ff. 
115 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008). S. 27ff. 
116 Försäkringskasseförbundet (1999). Den gamla socialförsäkringens nya kläder. FKF Fakta nr. 1:1999. 
S. 78f.  
117 Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 2009, Vol. 74 (February: 1-22) s. 8ff. 
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välfärdsregimen som bl.a. kännetecknas av att ersättningsnivåerna är individuellt 
baserade och likaså skatterna varför familjen som enhet har mindre betydelse. 118 Men 
enligt respondenterna har familjen ändå stor betydelse för den ekonomiska tryggheten. 
Avseende detta är den kritik som också riktats mot Esping-Andersens modell befogad i 
det att den inte ger familjen tillräcklig betydelse.119  

6.4 Kombinationstrygghet    

Lannsjö och Wallin hänvisar till siffror från Folkhälsoinstitutet när de visar på en 
ökning i antalet personer som uppger sig ha svårt att få livspusslet att fungera. Med 
hänvisning till Beck anser de att det råder en idealbild som bygger på den ensamstående 
individen och som ställer krav på individen i avseende rörlighet och flexibilitet. Det 
finns därför fundamentala motsättningar mellan hur våra privatliv faktisk är 
strukturerade och förväntningarna utifrån.120 I likhet med detta uppgav merparten av 
respondenterna att de hade en önskan om mer fritid. I synnerhet gällde dock detta för 
dem som hade mindre barn.  

Med hänvisning till en väl utbyggd offentlig sektor vars tjänster finansieras av 
skattemedel anser Esping-Andersen att den Socialdemokratiska välfärdsmodellen, som 
Sverige representerar, i synnerhet gynnar kvinnors arbetsdeltagande. 121  Sundström 
pekar också på att det i Sverige finns en politisk strävan efter att kvinnor och män ska 
ha lika möjligheter att förvärvsarbeta, vilket har lett till en välutbyggd offentlig sektor 
med förskolor och äldreomsorg prioriterats. 122  Men avseende förskola kom några 
synpunkter om svårigheten att hitta barnomsorgsplatser som hade kvällsöppet och även 
om merparten av respondenterna utryckte en önskan om mer fritid upplevde de att 
arbetstiderna fungerade i förhållande till att få familjelivet att gå ihop. De betonade 
dock att de troligtvis inte hade haft samma uppfattning om de hade arbetat kvällstid.   

Av Jämställdhetslagen 5 § framgår att arbetsgivare är ålagda att underlätta för anställda 
att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap.123  Resultatredovisningen visade på stor 
enighet bland respondenterna om att de inte upplevt några betydande svårigheter med 
att kombinera arbetsliv och föräldraskap. De hänvisade även till att Volvo bidrog med 
extra ersättning till de män som tog ut föräldraledighet. I likhet med detta betonar JämO 
vikten av att stimulera och stödja i synnerhet fäders uttag av föräldradagar genom att 
visa positiv attityd och lyfta fram goda exempel.124  

6.5 Social trygghet 

Resultatredovisningen visade att respondenternas sociala relationer i arbete i viss mån 
även var en viktig anledning till att vilja behålla arbetet, något som rubbats i och med 
uppsägningarna av kollegor och vänner. Från undersökningens resultatanalys anser jag 
därför att det går att skönja ytterligare en trygghetsdimension: social trygghet.    

                                                 
118Rubery, J. & Grimshaw, D. (2007). S. 84ff.   
119Ibid. S. 87f. 
120 Lannsjö, E. & Wallin, M. (2007). S. 18f. 
121Rubery, J. & Grimshaw, D. (2007). S. 84ff.   
122SOU.1997:138. Sundström, E. I: Familj, makt och jämställdhet. Ahrne, G. och Persson, I. S. 7ff, 13.  
123 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:433 Hämtat d. 2009-08-19 
124 http://www.jamombud.se/arbetslivet/foraldraskap.asp Hämtat d. 2009-08-19 
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Under denna del av resultatredovisningen framgick det också att det fanns en oro över 
att arbetslösheten för respondenterna skulle innebära en social frånkoppling och en risk 
för minskad social status. Arbetet ansågs bidra till att utveckla deras sociala kompetens 
och identitet något som en eventuell arbetslöshet skulle begränsa. I likhet med detta 
finner vi hos Durkeim att vikten av den sociala gemenskapen i arbetslivet betonas. 
Enligt hans synsätt strävar alla människor efter att känna mening och sammanhang i sitt 
arbete. Durkeheim såg denna strävan som svårförenlig med arbetsdelning inom dåtidens 
industrin som snarare ledde till att individen blev frånkopplad från organisationens mål 
och den sociala gemenskapen.125 Försämringarna av arbetsomständigheterna på Volvo 
hade, i kombination med hotet om arbetslöshet, inneburit försvårade möjligheter till just 
social gemenskap.  

Resultatredovisningen visade också att den sociala tryggheten i många fall fungerade 
som en buffert för ett mindre intressant arbetsinnehåll samtidigt som den bidrog till att 
utveckla respondenternas sociala förmåga genom bl.a. samarbete. Om vi använder 
Karasek och Theorells terminologi kan detta liknas vid emotionellt stöd som syftar till 
huruvida individen känner sig omtyckt av kollegor och bekräftad av chefer och ledning. 
Instrumentellt stöd refererar däremot till graden av samarbete. Enligt detta perspektiv 
kan socialt stöd fungera som en buffert vid obalans mellan individens upplevda krav 
och kontroll i arbete.126   
 
 
 

                                                 
125 Boglind, A.; Eliæson, S. och Månson, P. (2005). S. 220ff. 
126 Karasek, R. och Theorell, T. (1990). S. 68ff. 
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7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen varit att undersöka hur arbetslivstrygghet uppfattas av ett antal 
arbetstagare samt se vad deras uppfattning bygger på. Detta har undersökts genom att 
svåra på frågeställningar som hur anställda och uppsagda upplever anställningstrygghet 
som vilken form för arbetslivstrygghet arbetstagare och uppsagda efterfrågar. 
Ytterligare hur likheter och/eller skillnader i anställdas och uppsagdas uppfattning kring 
trygghet på arbetsmarknaden kan förklaras. 

7.1 Resultat och analysdiskussion  

Avseende arbetstrygghet visar uppsatsen att uppsägningar och varsel hade skapat en 
känsla av generell otrygghet bland respondenterna, något som även tidigare forskning 
visar. I synnerhet utrycktes denna känsla starkast av dem som själva ansåg att de låg i 
riskzonen för uppsägning. Ytterligare likheter med tidigare forskning var även att 
respondenternas känsla av otrygghet inte i direkt mening var kopplat till vilka faktiska 
risker som fanns för uppsägning. 127  Därmed följer att skillnaden i upplevd 
arbetsotrygghet mellan grupperna: personer som var uppsagda, personer som själva 
upplevde att de låg i riskzonen för uppsägning samt personer som själva ansåg det vara 
troligt att de fick behålla sin anställning inte var väldigt tydlig. Att den allmänna 
arbetsotryggheten skulle leda till en ökad benägenhet att lämna organisationen finns det 
inte fog för enligt uppsatsens resultat och på så sätt skiljer sig detta från tidigare 
forskning.128 Med hänvisning till arbetslösheten i stort fanns det snarare en stark önskan 
om att behålla arbetet vilket även kan bero på att samtliga respondenter var medlemmar 
av facket, något som enligt tidigare forskning, innebär en ökad känsla av lojalitet mot 
företaget under perioder av arbetsotrygghet.129    

Det fanns en tydlig och positiv uppfattning kring effekterna av anställningsskyddet 
bland respondenterna och detta är något som inte stämmer med forskningen kring 
anställningsskyddets totala effekter och som även presenterats i uppsatsen. Snarare visar 
tidigare forskning och teori på negativa effekter med anställningsskydd och att dessa 
negativa effekter dessutom drabbar några grupper mer än andra.130 I motsättning till 
detta fanns det bland de respondenter som jag intervjuat en uppfattning om att 
anställningsskyddet var ett rättvist system.  På så sett liknade respondenternas svar 
varandras även om respondenterna representerade olika kategorier avseende sina 
möjligheter till att behålla arbetet. Det fanns även en tilltro till, i synnerhet bland de 
fackligt engagerade, att de svagare grupperna på arbetsmarknaden skyddades genom 
LAS. Möjligt är att den positiva synen på anställningsskyddet hänger ihop med att 
                                                 
127 Hellgren, J. (2003). S. 10ff och 26f. 
128 Ibid. S. 29ff. 
129 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008). S. 12ff. 
Hellgren, J., Sverke, M. & Näswall, K. I: Sverke, M. & Hellgren, J. (red.) (2002). S. 176ff och 183ff. 
130  Skedinger, P. (2008). S. 43-49. Se även: Utbildningsdepartementet, Gloabliseringsrådet (2008). 
Författad av: Skedinger, P. s. 10ff. 
 



 

 45

samtliga respondenter var medlemmar av facket även om det är svårt att säkerställa då 
det inte finns någon jämförelse mellan fackliga och icke fackliga. Ytterligare slutsatser 
är att förhandlingsrätten, som de anställda har genom LAS, tycks fungerar som en 
buffert mot känslan av arbetsotrygghet.  

Av uppsatsens resultat framgick också att det inte endast var tendensen att söka sig till 
en annan arbetsplats som hade minskat, i och med den ökande arbetsotryggheten, utan 
att även den interna rörligheten på företaget hade begränsats, enligt en av 
respondenterna. Otryggheten på arbetsmarknaden generellt och lokalt på företaget ledde 
därmed till att rörligheten minskade. Även om merparten av respondenterna såg sina 
arbetsuppgifter som monotona och beskrev utvecklingsmöjligheterna som begränsade 
gjorde bristen på annat arbete att det var viktigt att behålla nuvarande anställning. Något 
annat som vägde upp de enformiga arbetsmomenten var den sociala samvaron vilket det 
också finns stöd för i teorin.131 Överlag upplevde respondenterna att de fick stöd från 
chefer och ledning men med rådande situation hade även dessa förhållanden försämrats. 
Med stöd av teorin kan en tänkbar konsekvens av denna försämring i upplevt stöd från 
chefer vara att stressnivån bland de anställda har ökat.   

När det gäller sysselsättningstryggheten visar uppsatsen att de med formell utbildning 
eller yrkesutbildning hyste större tilltro till att få ett annat arbete jämfört med de med 
låg utbildning. Även detta stämmer med tidigare forskning som visar att grupper med 
låg utbildning har en svagare position på arbetsmarknaden.132  Med hänvisning till 
Doering och Piore, som delade arbetsmarknaden upp i primär och sekunder 
arbetsmarknadssektor, visar denna klassiska segmenteringsteori att personer med låg 
utbildning återfinns inom den sekundära arbetsmarknadssektorn där arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter är ringa. 133  Även om respondenterna vid intervjutillfället i 
många avseende befinner sig inom den sekundära arbetsmarknadssektorn i avseende 
t.ex. utvecklingsmöjligheter och utbildningsnivå så befinner de sig inom den primära 
arbetsmarknadssektorn gällande anställningsformer och lönenivå. Vid arbetslöshet finns 
det dock risk för att respondenterna med låg utbildning får en tydligare position inom 
den sekundära arbetsmarknadssektorn med försämrade arbetsvillkor som följd. Detta 
eftersom deras bristande utbildning är ett hinder för att komma in på den primära 
arbetsmarknadssektorn.   

Ett annat segment som kom fram genom analysen var gruppen ensamstående föräldrar 
som ansåg sig ha mindre möjligheter till sysselsättningsrörlighet. Detta med hänvisning 
till att en flytt till annan ort eller annat land skulle försvåra umgänget med deras barn 
avsevärt. Något som står i kontrast till detta är den, enligt forskare, skiftande tendensen 
att numera se arbetslöshet som en individuell angelägenhet istället för ett strukturellt 
problem.134 För detta innebär i förlängningen att individers olika förutsättningar inte tas 
i beaktande vilket i sin tur ställer grupper, som t.ex. ensamstående föräldrar, i en svår 
situation. Generellt visade även resultatredovisningen att det inte fanns någon direkt 
positiv attityd till att flytta för att få arbete vilket även motsäger tidigare forskning som 
visat att arbetslösa anpassar sig rådande förutsättningar genom geografisk 
sysselsättningsmobilitet.135  

                                                 
131 Karasek, R. och Theorell, T. (1990). S. 68ff. 
132 Van den Berg, A. och Masi, A. I: De Witte, H. (red.) (2005). S. 165ff. 
133 Peck, J. (1996). S. 50ff. 
134 Garsten, C. och Jacobsson, K. I: Garsten, C. och Jacobsson, K. (red). (2004). S.7ff.   
135 Gangl, M. I: Muffels, Ruud J. A. (ed.) (2008). S. 174f. och 191. 
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Avseende inkomsttrygghet visade resultatredovisningen att a-kassa var en faktor som 
respondenterna upplevde som en trygghetsfaktor. Tidigare forskning visar att känslan 
av otrygghet minskar i länder med generös arbetslöshetsersättning.136 Men nästan lika 
viktigt för respondenterna visade det sig vara att det fanns två försörjare i familjen. 
Kanske detta berodde på att a-kasseersättningen, enligt respondenterna tycke, var låg 
vilket i synnerhet gjorde den ekonomiska situationen svår för de respondenter som var 
ensamstående med barn. Detta stämmer med forskning som just visar att individuella 
förutsättningar spelar stor roll för ekonomisk instabilitet.137 Att respondenterna gav 
tvåförsörjarmodellen så stor betydelse motsvarar dock inte helt bilden av det svenska 
samhället som en socialdemokratisk välfärdsregim där ersättningsnivåer och skatter är 
individuellt baserade med följden att familjen som enhet har mindre betydelse. Däremot 
stämmer respondenternas uttalanden relativt bra med kritiken om att familjen inte ges 
tillräcklig stor betydelse i avseende indelningen i olika välfärdsregimer.138          

När det gäller kombinationstrygghet eller möjligheten att kombinera arbete med fritid 
visar den teoretiska analysen att det finns likheter mellan respondenternas önskan om 
mer fritid och tidigare undersökningar som pekar just på svårigheten att få livspusslet 
att gå ihop.139 Även om arbetsdagen upplevdes som lång, av i synnerhet respondenter 
som hade barn, visar resultatet inte på några större påpekanden i avseende 
arbetstidernas förläggning. Några svårigheter med att kombinera arbete med 
barnomsorg utrycktes inte heller vilket även kan hänga ihop med den politiska strävan 
som har funnits och finns i Sverige om att kvinnor skall ha lika möjligheter till 
förvärvsarbete och som därför har lett till en välutbyggd offentlig service. 140  Att 
respondenterna, förutom att de kände sig lite tidspressade, inte upplevde större 
svårigheter med att kombinera privatliv och arbete kan dock även bero på att inga av 
respondenterna arbetade kvällstid, vilket kanske hade medfört ett annorlunda resultat. 
Respondenterna upplevde att arbetsgivaren underlättade för dem att kombinera 
familjeliv och arbetsliv med hänvisning till den bonus som betalades ut till fäder från 
företagets sida. Detta ansågs uppmuntra till pappaledighet.    

Uttalanden som ligger till grund för den kategori jag i uppsatsen har valt att kalla social 
trygghet är i viss mån relaterade till arbetstryggheten i och med att de berör frågor 
omkring respondenternas arbetssituation på företaget men belyser även reflektioner 
kring personlig faktisk eller eventuell arbetslöshet samt tankar kring vilken betydelse 
det har fått att någon/några av kollegorna har fått sluta. Därmed berör dessa svar 
trygghet i bemärkelsen att de syftar till vilken betydelse arbete har för personerna i mer 
generell mening och i förlängningen vilken oro eller faktisk upplevelse som uppstår när 
hotet om förlorad anställning aktualiseras. Resultatet visar att respondenterna såg risker 
med att arbetslösheten skulle leda till en social frånkoppling. Och på samma sätt som de 
såg risker med bristande social samvaro vid eventuell arbetslöshet betonade de också 
vikten av den sociala samvaron för arbetsmiljön, något som jag även stödjer på teori i 
analysen. 141  Hotet om arbetslöshet och det faktum att kollegor och vänner blivit 
uppsagda ledde därför, enligt min tolkning, till en känsla av social otrygghet.    
                                                 
136 Pacelli, L.; Devicienti, F.; Maida, A.; Morino, M.; Poggi, A. & Vesan, P. (2008). S. 27ff. 
137 Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 2009, Vol. 74 (February: 1-22) s. 8ff. 
138 Rubery, J. & Grimshaw, D. (2007). S. 84ff och 87f. 
139 Lannsjö, E. & Wallin, M. (2007). S. 18f. 
140 SOU. 1997:138. Sundström, E. I: Familj, makt och jämställdhet. Ahrne, G. och Persson, I. S. 7ff, 13.  
141 Boglind, A.; Eliæson, S. och Månson, P. (2005) S. 220ff. 
Karasek, R. och Theorell, T. (1990). S. 68ff. 
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I uppsatsens inledande del och bakgrund redogör jag för senare års ökade 
uppmärksamhet kring ett arbetsliv som präglas av flexibilitet. Detta som ett sätt att möta 
den ökade konkurrensen som är en följd av globaliseringen.142 I diskussioner kring 
flexibilitet har fokus, som påpekades i inledningen, främst legat på flexibilitet för 
arbetsgivare samt organisationer och följaktigt en degradering av anställningsskyddet 
eller arbetstagarnas trygghet. På så sätt har diskussionen kring 
arbetsmarknadsflexibilitet varit relativt ensidig.143 Detta är dock kanske inte så märkligt 
då syftet med flexibilitetsstrategierna just är att anpassa arbetskraften efter behov och 
efterfråga och inte att anpassa arbetslivet till individens behov.144 Som en replik på 
dessa perspektiv kommer debatten rörande flexicurity, som just ger förslag på hur 
flexibilitet och trygghet kan fungera ömsesidigt och komplementärt, väldigt angeläget. 
Men eftersom flexicuritydebatten kommer som en förlängning av kravet om ökat 
arbetsmarknadsflexibilitet kan det finnas risk för att trygghetsfaktorerna inte ges 
tillräcklig betydelse. Vilka flexibilitetsstrategier som efterfrågas av bl.a. arbetsgivare 
och arbetsgivarorganisationer samt beslutsfattare är sedan länge bekanta men vilken 
form för trygghet arbetstagare efterfrågar anser jag inte har rönt lika stor 
uppmärksamhet, något som jag hoppas denna uppsats har bidragit till att belysa 
eftersom jag anser att en grundförutsättning för flexibilitet är just trygghet. 

Sammanfattningsvis ser vi att anställda och uppsagda upplever anställningstryggheten 
genom LAS som rättvis med hänvisning till att de med längst anställningstid får vara 
kvar medan de med kortare anställningstid blir uppsagda. Detta visar sig även vara 
oberoende av den egna situationen eller huruvida personerna var uppsagda, själva 
upplevde att de låg i riskzon för uppsägning eller själva trodde de skulle behålla sin 
anställning. Bland respondenterna som var fackligt engagerade fanns det även en 
uppfattning om att anställningsskyddet i synnerhet gynnar arbetslivets mer utsatta 
grupper, något som står i kontrast till tidigare forskning. Detta leder till den andra 
frågeställningen som berör vilken form för arbetslivstrygghet arbetstagare och uppsagda 
efterfrågar. Uppsatsen visar att även om anställningstryggheten är viktig för 
arbetstagarna är möjligheten till arbete i generell mening eller det som i uppsatsen 
benämns sysselsättningstrygghet ännu viktigare. Men på grund av bristen på annat 
arbete blir det viktigt att behålla det arbete man har. Begränsade 
sysselsättningsmöjligheter ökar därmed behovet av arbetstrygghet och det i synnerhet 
för respondenterna med låg utbildningsnivå. Uppsatsen visar också att 
inkomsttryggheten är något som efterfrågas och att ensamstående med barn utrycker 
större otrygghet i avseende inkomsttrygghet samtidigt som flerförsörjarmodellen har 
betydelse för inkomsttryggheten.   Likheter och skillnader i anställdas och uppsagdas 
uppfattning kring trygghet i arbetslivet kan därmed till större delen förklaras med 
hänvisning till faktorer som anställningssituation, fackliga uppdrag, 
utbildningsbakgrund samt civilstatus.  

 

                                                 
142 Muffels, R. och Luijkx, R. I: Muffels, Ruud J. A. (ed.) (2008). S. 134f. 
143 Chung, H. I: Jørgensen, H. och Kongshøj Madsen, P. (red.) (2007). S. 243f.  
Se även: Standing, G. (1999). S. 165 och 205 
144 Håkansson, K. och Isidorsson, T. I: Fleming, D. & Thörnqvist, C. (ed.) (2003) Nordic Management-
labour Relations and Internationalization. Converging and Diverging Tendencies. S.146ff. 
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7.2 Teorins och metodens betydelse för resultatet 

Det är vikigt att notera att intervjuerna i uppsatsen är färgade av det rådande läget på 
arbetsplatsen och lågkonjunkturen, något som respondenterna även påpekade ett antal 
gånger. Det innebär att den betoning som lades vid några svar kanske inte hade utrycks i 
lika stor utsträckning vid ett senare eller tidigare tillfälle. Jag upplever dock att hotet om 
och för några realiteten av arbetslöshet gav nya perspektiv på hur trygghet och 
otrygghet upplevdes.   

Uppsatsen är strukturerad kring de av Wilthagen och Tros definierade fyra 
trygghetsdimensioner. Detta ger uppsatsen en tydlig struktur och underlättar arbetet 
med såväl teori, tidigare forskning, insamling av empiri samt analys. Att på detta sätt 
följa en modell innebär dock att arbetet i viss mån begränsas. För det första därför att 
nyanser som inte platsar inom dessa fyra dimensioner lättare försvinner och för det 
andra därför att modellen i sig kan vara bristfällig. Val av teori och tidigare forskning 
följer även samma struktur, som övriga delar av uppsatsen, och är därmed också valda 
utifrån att de berör de för uppsatsen relevanta trygghetsdimensioner. Det är även viktigt 
att betona att dessa dimensioner är definierade i samband med utformande av en matris 
vars syfte är att belysa förhållandet mellan flexibilitet och trygghet inom ramen för 
flexicurity som arbetsmarknadssystem. Eftersom mycket uppmärksamhet, under senaste 
år, har riktats mot flexicurity som ett positivt exempel på en lyckad 
arbetsmarknadsmodell upplevde jag det ändå som givande att testa dessa fyra 
dimensioners betydelse och innebörd för svenska arbetstagare under en lågkonjunktur.  
Avseende litteraturen i övrigt är det viktigt att ha i åtanke att det finns politiska och 
motstridiga intressen i synnerhet när det gäller frågor rörande arbetsmarknadsrelationer 
och arbetsmarknadsreglering. Jag har därför försökt att förhålla mig extra kritisk till att 
undersöka författarnas bakgrund och därmed även sorterat bort viss litteratur som till en 
början tycktes användbar.   

Urvalet av de olika kategorier av personer som var uppsagda, personer som själva 
upplevde att de låg i riskzon för uppsägning samt personer som själva ansåg det vara 
troligt att de fick behålla sin anställning upplevdes som en vettig indelning eftersom jag 
hade en förförståelse om att det fanns viktiga skillnader i uppfattning mellan dessa 
kategorier. Resultatet visade dock snarare att det inte fanns något tydligt mönster de 
olika kategorierna emellan utan att skillnader mellan respondenternas uppfattningar 
snarare gick att hänvisa till faktorer som utbildning, familjesituation, fackligt 
engagemang och så vidare.  

De råder inte en jämn balans mellan respondenternas betoning på de olika 
trygghetsdimensionerna utan i deras svar lades det mer tonvikt och gavs mer 
uttömmande svar på frågor som ställdes rörande arbetstrygghet och 
sysselsättningstrygghet jämfört med övriga dimensionerna. Detta kan bero på en 
britsfällig intervjuguide men det kan även vara så att dessa två trygghetsdimensioner 
upplevdes som viktigare och mer mångfasetterade än de övriga två dimensioner som 
ingick i undersökningens mall. Detta gäller även till viss del omfattningen av den 
litteratur och tidigare forskning rörande dessa två dimensioner. Ytterligare kom, som 
påpekat, en del synpunkter om frågor som jag upplevde inte platsade under de 
trygghetsdimensioner som fanns definierade vid utgångsläget varför jag under analysen 
av det empiriska materialet fann det för riktigt att lägga dessa under en femte 
dimension: social trygghet. 
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Inledningsvis hade jag läst en del forskning omkring flexibilitet kontra trygghet och var 
bekant med de dimensioner som senare utgjorde grunden för uppsatsens struktur. Det 
var även därför som jag valde metoden abduktion som just innebär att gå från en 
föreställning om ett fenomen till en mer fördjupad föreställning om det samma. Som jag 
redogjorde för under metod görs detta genom tolkning eller att placera de ursprungliga 
idéerna i en ny kontext som t.ex. att utgå från en specifik teori eller regel. Detta sätt att 
rekontextualisera genom att nybeskriva och utvidga kunskap kan dels ge en fördjupad 
kunskap och dels pröva teoriers giltighet. Detta, i kombination med en semistrukturerad 
intervjuguide, tror jag bidrog till att frågor rörande social trygghet trädde fram under 
arbetets gång. 

7.3 Resultatens betydelse och vidare forskning 

Att belysa på vilket sätt samt vilken form av trygghet som arbetstagare i en 
lågkonjunktur betonar kan vara av vikt för såväl arbetsmarknadsaktörer som 
beslutsfattare men även arbetslivsforskare eftersom trygghet har stor betydelse för 
arbetstagare.  Det sätt varpå frågan kring trygghet belyses i denna uppsats är av 
naturliga skäl begränsade men i en fördjupad studie hade det varit intressant att även 
studera flexibilitetsdimensionerna som framgår av modellen framtagen av Wilthagen 
m.fl. för att på så sätt se hur dessa motsvarar eller står i kontrast till 
trygghetsdimensionerna. Ytterligare hade det varit intressant att mer noggrant 
undersöka respondenternas betoning på den sociala gemenskapen, det som jag i denna 
studie har valt att beteckna en trygghetsfaktor. Detta för att se om det rådande läget eller 
lågkonjunkturen och i förlängningen uppsägningarna på något sätt hade inverkan på att 
faktorer som relateras till den sociala gemenskapen blev tydliga eller om dessa faktorer 
även hade funnits under en högkonjunktur.  

Det kan även vara så att det som betonades som i synnerhet viktigt av respondenter i 
denna undersökning inte har samma betydelse för andra anställda. Trots individuella 
olikheter var respondenterna relativt lika i avseende bransch tillhörighet, 
utbildningsnivå, facklig tillhörighet o.s.v.. I en fördjupad studie eller komplementär kan 
det därför tänkas att en annan arbetsmarknadsgrupp hade lagt större vikt vid andra 
trygghetsfaktorer, än det som var resultatet av denna studie vilket även hade varit värt 
att undersöka mer ingående.  

Ytterligare hade det varit intressant att genomföra en longitudinell studie och på så sätt 
intervjua samma personer vid ett senare skede. Eftersom jag under processens gång har 
följt med i utvecklingen vid Volvo Tuve i Göteborg vet jag att de personer som vid 
intervjutillfället låg i en riskzon för uppsägning inte blev uppsagda p.g.a. att IF Metall 
och Volvo ingick ett avtal om arbetstidsförkortning. Det hade därför ha varit intressant 
att höra dessa personer igen och se om och i så fall hur deras svar skiljer sig från tiden 
innan jämfört med perioden efter.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Information: Presentation. Syftet med intervjun samt vad den skall användas till. 
Anonymitet? Frihet att svara. Får intervjun bandas? Intervjuns längd ca 30-45 min.  
 
Bakgrundsfrågor: 
Nuvarande arbetssituation, sysselsättningssituation, Hur många har blivit varslade och hur 
många uppsagda, arbetsuppgifter, anställningens varighet (ugn.) samt anställningens 
utformande (visstid, tillsvidare, heltid/deltid), familjesituation/boende. 
 
Arbetstrygghet (möjligheten till att behålla arbetet - anställningstrygghet) 
Hur bedömer du din möjlighet till att vara kvar? 
Känns det viktigt för dig att ha det arbete du har just nu? Varför? Varför inte? 
Känner du dig trygg i din nuvarande anställning?  Varför? Varför inte? 
Skulle du kunna gå med på att få mindre betalt för att behålla ditt arbete? Varför? Varför 
inte? 
Vad är viktigast för dig: att behålla ditt nuvarande arbete eller att få möjlighet till ett annat 
arbete? Varför känner du så? 
Vilken roll spelar facket för dig? Varför?  
Vilken roll spelar arbetsgivaren för dig? Varför? 
På vilket sätt har kollegor betydelse för dig? 
 
Sysselsättningstrygghet (möjligheter till arbete i generell mening - anställningsbarhet.) 
Vilka möjligheter tror du finns för dig att få ett annat arbete?  
Vad bygger du det på? 
Har din anställning på Volvo ökat din anställningsbarhet? 
Vilken hjälp har du fått av arbetsgivare, facket, arbetsförmedlingen? 
Hur ser du på din yrkesverksamma framtid? (Var ser du dig själv om 5 år i avseende 
arbete?) 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta på annan ort? Varför/Varför inte? 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta i ett annat land? Varför/ Varför inte? 
 
Inkomsttrygghet (tillgång till a-kassa eller andra ersättningssystem) 
Känner du att din inkomst är tryggad? Varför/Varför inte? 
Är du medlem av någon A-kassa? Varför/Varför inte? 
På vilket sätt skulle din ekonomiska situation påverkas vid arbetslöshet? 
Hur viktigt är inkomsten i relation till dit arbete? Varför? 
 
Kombinationstrygghet (möjligheten till att kombinera arbetsliv med privatliv) 
Känner du att möjligheten till att kombinera ditt arbete med ditt privatliv fungerar bra? 
Varför/Varför inte? 
Skulle du vilja arbeta mindre? Varför/Varför inte?  
På vilket sätt skulle kombinationen arbete och fritid vara för att passa dig optimalt? 

 
Finns det något ytterligare du vill lägga till det vi har pratat om?  
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