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Abstract 

 
The purpose of this study is to examine how different risk factors on the labour market 

affect an individuals’ perceived unemployment risk and how this perceived risk is affected 

depending on what country you work in. By comparing countries, a difference can be made 

on, depending on the countries labour policies and the state of their welfare, how they are 

affecting your perceived unemployment risk. The countries used in this study are Sweden, 

Denmark and Poland and the risk factors used are, gender, education level, competence and 

trade unions. The data for this study is taken from ISSPs surveys and the analysis method 

used is a bivariate and a multiple regression analysis. The result from the study show that 

there are differences between the countries perceived unemployment risk and how the risk 

factors affect this. But, because a lot of the results are non-significant, a general conclusion 

can’t be done because there is no certainty that the results exist outside of this study. But 

one thing is certain, that this is a much more complex field were general conclusions are 

hard to make and that the risk factors needs more and thorough studying and how the 

individuals perceived unemployment risk affects their mental health.  

 

Keywords: Perceived unemployment risk, job insecurity, regression analysis, labour policies, 

unemployment, risk factors on the labour market.  
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1.1 Inledning 

Att arbeta idag är kanske ett av det viktigaste åtaganden som man kan göra som individ. 

Arbetet skapar många möjligheter i livet som bland annat bidrar till en social status som 

oftast är förknippat med yrket man utövar och bidrar till individens personliga utveckling. I 

grunden är det dock ett sätt att skaffa sig en inkomst på som gör att individen känner en 

fundamental trygghet. Att arbeta skapar en finansiell säkerhet som är svårt att skapa genom 

någon annan sysselsättning. Idag kan arbetet även ses som en självklarhet då det har blivit så 

pass integrerat i samhället och en vanlig del av livet. Under 1800-talet och industrialismens 

framväxt ansågs arbetet mer som en plåga som bara de lägre stående i samhället skulle ägna 

sig åt. Det fina och rika folket arbetade inte. Sedan på 1900- talet omvärderades detta 

synsätt om att de fattiga var de som enbart skulle arbete till att ses som en naturlig del som 

alla skulle göra och bidra till. På 2000- talet utvecklades detta synsätt till att samtidigt som 

arbetet skulle utövas skulle även individen vara en driftig entreprenör (Paulsen, 2010). Detta 

har ställt högre krav på arbetstagarna att prestera och vara innovativa i sitt arbete. Genom 

globaliseringen har konkurrensövertaget blivit allt viktigare och bidragit till att 

organisationer strävar efter att rekrytera bättre och mer kompetent personal än 

konkurrenten. Detta övertag är delvis en orsak till många organisationens vidare överlevnad. 

Efterfrågan på kompetens har därmed blivit allt högre på arbetsmarknaden. För 

arbetstagare har det därför blivit viktigt att kunna bemöta detta ökade krav på kompetens, 

annars är risken stor att man blir ersatt. Detta kan skapa en psykologisk ohälsa hos 

arbetstagaren där man känner en rädsla för att förlora arbetet och som i sin tur kan leda till 

en känsla av osäkerhet på arbetet och därmed driva denna känsla av att förlora arbetet 

vidare i en allt djupare spiral. Arbetet är idag så pass påverkande på livet att en upplevd 

känsla av arbetslöshet kan bidra till andra mentala problem som kan påverka det sociala livet 

och familjen (Erlinghagen, 2008).  Rädslan för att förlora arbetet hos en arbetstagare kan 

även ha en negativ effekt på organisationen då det kan bidra till att arbetstagaren 

identifierar sig mindre med organisationen och dess mål. Att inte identifiera sig med 

organisationen eller följa dess mål har en direkt negativ effekt på organisationens 

produktivitet och konkurrenskraft som i längden kan leda till fler uppsägningar (Erlinghagen, 

2008).  
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Då en upplevd rädsla för att förlora arbetet har en så pass stor effekt på organisationer och 

individerna är det viktigt att skapa en större förståelse kring ämnet. Mycket tidigare 

forskning inom ämnet fokuserar på effekten av upplevd arbetslöshetrisk och i många fall inte 

vad som kan påverka detta och i ännu mindre fall, ländernas påverkan på denna oro. Detta 

gör det viktigt att se till hur den upplevda arbetslöshetsrisken ser ut och påverkas utifrån 

vilket land man arbetar inom. Denna ökade oro kan vara en effekt av länders övergripande 

orosnivå som skapats utifrån andra aspekter såsom ekonomiska, levnadsstandard och 

politiska klimat osv. Den övergripande orosnivån torde vara ständig och oberoende av 

riskfaktorer på arbetsmarknaden. Om man förutsätter att människor agerar någorlunda 

rationellt, borde dock gruppnivån inom oron ständigt påverkas beroende av riskfaktorer. Det 

är därmed intressant att jämföra olika riskfaktorers och länders påverkan på individernas 

upplevda arbetslöshetsrisk. 

2.1 Syfte 

Genom att olika länder har olika arbetsmarknader, skyddsnät och normer kan en individs 

rädsla för att förlora arbetet ha olika innebörd beroende på vilket land man arbetar inom. I 

litteratur kring arbetslöshet och trygga anställningar listas det generellt upp ett antal 

faktorer som anses vara av betydelse när det gäller risken för att bli arbetslös. Genom att 

undersöka om dessa faktorer kan variera i betydelse beroende på exempelvis 

arbetsmarknadslagstiftning och de undersökande ländernas arbetslöshetsnivå kan man 

urskilja hur påverkande detta är på individen. Risken för att bli arbetslös mäts med frågan 

”hur rädd är du för att förlora arbetet”, men omnämns i uppsatsen som upplevd 

arbetslöshetsrisk.                                                       

 

Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka hur en individs upplevda 

arbetslöshetsrisk påverkas utifrån vilket land man arbetar inom och hur olika riskfaktorer 

påverkar denna rädsla.    

 

För att kunna skapa hypoteser som har för avsikt att svara på syftet är det först viktigt att 

redovisa grundläggande information om de länder som ska undersökas, i detta fall Sverige, 
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Danmark och Polen, samt de teorier kring olika riskfaktorer som existerar på 

arbetsmarknaden. Uppsatsens upplägg ser därmed ut på följande vis; 

I nästa del redogörs fakta kring länderna Polen, Sverige och Danmark där det bland annat 

redovisas generell information om ländernas arbetsmarknad och hur deras olika skyddsnät 

ser ut vid eventuell arbetslöshet. Därefter kommer ett redovisande avsnitt kring de olika 

riskfaktorer som kan påverka individens upplevda arbetslöshetsrisk. I avsnittet därefter 

redovisas hypoteserna som har för avsikt att svara på syftet, därefter kommer en 

redovisning kring den metod som har använts och hur data har behandlats i uppsatsen.  

Slutligen kommer analysen följt av en slutsats.  

3.1 Fakta kring länderna 

Beroende på var i världen man arbetar, styrs man av olika lagar och regleringar som både 

inskränker arbetstryggheten men även stärker den. Det politiska klimatet är avgörande för 

hur arbetsmarknaden ser ut i ett land och detta klimat skiljer sig oftast åt mellan länder. Det 

blir därför intressant att göra en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Polen i 

arbetstagares upplevda arbetslöshetsrisk. Länderna har valts genom att Sverige och 

Danmark är relativt lika i sina arbetsmarknader och det politiska klimatet och är ständigt 

länder som jämförs mellan varandra i olika analyser. För att skapa en kontrastskillnad 

gentemot dessa två länder används även Polen i studien. Polen är ett mer traditionellt land 

med mycket inflytande från den katolska kyrkan. Och genom Polens historia från 

kommunismens dagar som än idag har satt spår arbetsmarknaden, välfärden och normer. 

Men under senare år har Polen utvecklats och skapat sig en större ekonomisk tillväxt. Detta 

gör Polen intressant att ha i en kontrast jämfört med Sverige och Danmark då denna 

jämförelse kan urskilja gruppskillnader mellan länderna i hur arbetstagarna ser på sin 

upplevda arbetslöshetsrisk. 

  

Till en början kan man utläsa att länderna har en relativt låg arbetslöshet där Sverige har den 

högsta arbetslösheten med 6,7%, Danmark har i sin tur 5,7% och Polen har den lägsta på 

arbetslösheten på 4,9% (OECD, 2017). En annan viktig jämförelse är att se till 

sysselsättningsgraden i de olika länderna det vill säga hur mycket av populationen som 

arbetar. I Sverige 2015 låg den generella sysselsättningsgraden på runt 80% mellan åldrarna 

20-64 år och runt 79% av kvinnorna och runt 83% av männen var sysselsatta. Danmark hade 
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år 2015 en generell sysselsättningsgrad på runt 78%  och runt 75% av kvinnorna och 80% av 

männen var sysselsatta. Polen hade 2015 en generell sysselsättningsgrad på 70% medan 

runt 60% av kvinnorna och runt 80% av männen var sysselsatta (Eurostat, 2017). En annan 

skillnad mellan länderna som man kan urskilja är landets BNP per capita, det vill säga 

bruttonationalprodukten dividerat med antalet invånare i landet. Danmark är det land med 

högst BNP per capita (2017) då den låg på 54 417,66 USD medan Sverige hade en BNP per 

capita på 51 599,87 USD och Polen med en BNP per capita 12 372,42 USD. 

 

3.2 Polen 

Sedan 1990 har polens ekonomi ökat stadigt i jämförelse med många av de andra forna 

öststatsländerna. Denna ökning har dock inte varit en bidragande faktor till en utjämning av 

klasskillnaderna som råder i landet, utan har bidragit till att öka klyftan mellan de rika och de 

fattiga. I en studie som gjordes kring olika länders fattigt arbetande (Safuta, 2011) visade det 

sig att Polen är ett av de länder i Europa som har flest arbetande fattiga (Safuta, 2011). Med 

arbetande fattiga innebär det att man arbetar men att personens kapital och inkomst faller 

under fattigdomsgränsen. I Polen är det ett relativt vanligt fenomen med arbetande fattiga 

där 12% av den arbetande populationen faller in i den kategorin (EurWORK, 2010). Dock 

anses inte låga löner vara enda anledningen till den stora utbredningen av arbetande fattiga, 

utan enbart 21,3% av de som har låga löner anses vara fattiga (Safuta, 2011). Det är istället 

hushållets samlade ekonomi som bidrar till fattigdomen då hushållen oftast består av fler än 

två arbetande vuxna och tillsammans inte når över fattigdomsgränsen (Safuta, 2011). Att 

motverka detta fenomen har dock fallit i skymundan då Polen tidigare har haft en väldigt 

hög arbetslöshet, och att motverka arbetslösheten har för politikerna varit det primära. Idag 

anses det istället viktigare med att inneha ett jobb än vad jobbet ger för minimumlön. Detta 

Tabell 1: Generell information kring Polen, Sverige och Danmark 

 Polen Sverige Danmark 

Arbetslöshet 4,9% 6,7% 5,7% 

Sysselsättningsgrad 70% 80% 78% 

BNP per capita $12 372,42 $51 599,87 $54 417,66 

Antal arbetade timmar 1928 h/person 1621 h/person 1410 h/person 

Genomsnittlig lön $25 921 $42 816 $52 580 
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synsätt är även något som avspeglas i diskussioner kring kvaliteten på arbetet då även detta 

är en fråga som politikerna i Polen inte ser som viktig, utan de lägger större vikt på att skapa 

nya arbeten. Detta negerande synsätt har i sin tur bidragit till en större utvandring av unga 

polacker, där även de flesta har högre utbildningar (EurWORK, 2007).  

 

Ett försöka att motarbeta arbetslösheten kan man även se spår av i Polens välfärdsregim. 

Polen har ett brett välfärdssystem där många individer har rätt till ersättning, men denna 

ersättning är dock minimal (Safuta, 2011). Tankesättet kring välfärdsregimen är utformad 

efter de kommunistiska idéerna kring full sysselsättning där statliga bidrag skulle existera 

men vara väldigt begränsade med ett blandat synsätt kring liberalism och konservatism. 

Familjen och marknaden blev den centrala aspekten i välfärdsregimen där de statliga 

bidragen var väldigt begränsade och obetydliga detta då man förväntade sig en hög 

sysselsättningsgrad av sina medborgare. Om man kunde arbete skulle man arbeta. I Polen, 

för att vara berättigad arbetslöshetsersättning, måste man arbetat minst 365 dagar under de 

senaste 18 månaderna samt vara försäkrad. Ersättningen som man får när man uppfyller 

kraven är dock inte baserad på den tidigare lönen utan baseras på arbetslivserfarenheten. 

Om man har arbetat i mindre än 5 år får man bara 80% av basbeloppet och om man har 

arbetat mer än 20 år får man 120% av basbeloppet. Om man har arbetat mer än 5 år men 

mindre än 20 år får man ett basbelopp på 2002 Kr de första tre månaderna och därefter 

sjunker beloppet till 1572 Kr (SSA, 2016).  

 

I Polen finns det, som i många andra länder, olika anställningslagar men de mesta handlar 

om hur en uppsägning ska gå tillväga. I Polen kan arbetsgivaren säga upp en anställd om den 

så behagar men man måste ge ett uppsägningsbesked inom en viss tid. Detta regleras 

beroende på vilken typ av anställning arbetstagaren har samt anledningen till uppsägningen 

(Papucewicz & Kryzcek, 2018). Om arbetstagaren är med i ett fack måste även facket 

underrättas som i sin tur kan skicka in en överklagan till arbetsgivaren. Dock är det enbart i 

speciella fall där arbetstagaren är skyddad av facket och där arbetsgivaren måste få fackets 

godkännande för en uppsägning. En uppsägning kan baseras på personliga skäl eller att 

arbetstagaren inte har genomfört sina arbetsuppgifter eller otillåtet varit frånvarande från 

arbetsplatsen. Det finns dock de arbetstagare som är speciellt skyddade från uppsägningar 
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och de är bland annat gravida kvinnor, anställda som är föräldralediga eller de som inom fyra 

år ska pensioneras (Papucewicz & Kryzcek, 2018).   

Polska fackföreningar har en jämförelsevis svag position på arbetsmarknaden jämfört med 

många andra länder. Detta gör att Polens arbetsmarknad ofta kännetecknas av att inte vara 

homogen och där det råder stora regionala skillnader. Dessa skillnader skapar i sin tur en 

skillnadskvot där tidsbegränsade kontrakt är vanligare hos lågutbildade jämfört med de som 

har högre utbildningar (Safuta, 2011). Det skapar även en segmentering mellan de olika 

sektorerna, men även inom dem, och bidrar till en stark inkomstpolarisering med stora 

skillnader i arbetstagarnas löner och arbetsförhållanden. De som redan tjänar mycket tjänar 

mer. Detta har dock inte facken i Polen något direktinflytande över. Utöver en årlig 

diskussion kring minimilöner finns facken inte representerade på den nationella nivån. De 

flesta diskussioner facken är involverade i förs på företags och branschnivå och blir därmed 

regionalt styrda. De enda fackliga organisationer som kan delta i förhandlingar på nationell 

nivå är de fack som finns inom den offentliga sektorn (Safuta, 2011).  

 

3.3 Sverige 

Sverige är ett av de länder som har det starkaste anställningsskyddet för arbetstagarna då 

den är reglerad enligt lag och genom en stark facklig påverkan på arbetsmarknaden. I den 

förindustriella epoken existerade det arbetslagar som till största delen reglerade 

arbetsförhållandena mellan jordbrukare och hushållsanställda och hette legostadgan. Denna 

försvann när industrialismen fick sitt genombrott i Sverige under mitten av 1800-talet. Det 

var under denna tid som den moderna arbetslagstiftningen påbörjades och facken började 

byggas upp. Samtidigt präglades omvärlden av en oro bland arbetstagare ute i Europa, 

denna oro nådde i slutet av 1860-talet Sverige. Denna oro ledde till det som idag kallas för 

Murarstrejken 1869 och den blev en viktig punkt i den svenska arbetsrätten då den bidrog 

till att en facklig organisation bildades och i sin tur skapade det första kollektivavtalet i 

Sverige (Glavå, 2011). Dock var det inte först före 1970-talet som politikerna i Sverige 

började lagstifta arbetsrätten. Under denna epok spred sig en radikaliseringsvåg över 

västvärlden bland annat genom diverse studentuppror och uppror mot USA:s inblandning i 

Vietnam, och strejker blev allt mer förekommande bland arbetstagare. För att bemöta dessa 

oroligheter krävdes det att arbetsrätten lagstiftades. Syftet var dels för att säkerställa att det 
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som tidigare sågs som regler skulle få en större påverkan på arbetsmarknaden. Dels att bidra 

med ett gemensamt förhållningssätt till alla parter och strikta riktlinjer för hur 

arbetsdomstolen skulle döma i arbetsfrågor (Glavå, 2011). Allt detta har format dagens 

arbetslagstiftning, som bland annat reglerar hur en arbetstagare ska sägas upp eller 

avskedas samt hur denna har rätt till företräde vid återanställning. Det har gett 

arbetstagaren ett skydd mot att bli uppsagt utan saklig grund och det ger arbetstagaren 

större rättigheter och har svårt att förlora arbetet. Genom att facken har haft en stor 

betydelse inom den svenska arbetsmarknaden ända sedan de grundades i slutet av 1800-

talet har även de blivit en påverkande del av arbetsmarknaden. De är starkt påverkande på 

arbetslagstiftningen, dels genom MBL och genom kollektivavtal. Kollektivavtalen upprättas 

mellan arbetsgivare och facket och avtalet är den yttersta källan till arbetets reglering och 

förhållanden på specifik arbetsplats (Glavå, 2011). Genom kollektivavtal kan man avtala om 

semidispositiva lagar som finns i arbetsrättslagstiftningen. Det innebär att man kan avtala 

bort vissa delar av regleringen men bara till förmån för arbetstagaren. 

 

Svenskarnas generella trygghet har växt i och med arbetslagstiftningens upprättande men 

under efterkrigstiden skapades en annan trygghet för Sverige. Under denna tid började 

Sverige bli ett rikare land där BNP ständigt ökade och gjorde att inkomstnivåerna ökade. 

Detta ledde till att svenskarna började skaffa sig nya konsumtionsmönster som bidrog till att 

den tidigare trångboddheten minskade samt levnadsstandarderna ökade markant. Genom 

att Sverige blev allt rikare kunde staten även öka skatterna och få tillgång till större 

ekonomiska tillgångar. Genom dessa tillgångar lade man grunden för olika välfärdssystem 

som hade för avsikt att skapa trygghet hos den svenska befolkningen (Magnusson, 2013). 

Dessa välfärdssystem innefattar alla livets olika delar och aspekter som bland annat hjälp vid 

arbetslöshet.  

 

Om man skulle bli arbetslös i Sverige har man rätt till en viss ersättning som man får genom 

arbetslöshetskassan. Det finna många olika a-kassor och de är oftast sammankopplade med 

vilket fack man tillhör. Men för att få rätt till denna ersättning vid eventuell arbetslöshet 

måste arbetstagaren först skriva in sig på Arbetsförmedlingen, en statlig instans bland annat 

ger stöd åt de arbetslösa. Under denna period måste man som arbetstagare vara beredd på 
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att kunna ta ett jobb direkt och det innebär även att man inte till exempel är sjukskriven. 

Som arbetstagare måste man även uppfylla kraven; 

- Ska minst jobbat i sex månader med minst 80 timmar per kalendermånad under det 

senaste året. 

- Jobbat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, med minst 50 

timmar under dessa sex månaderna under det senaste året. 

- Varit medlem i a-kassa i minst ett år samt fyllt 20 år. 

 

Om man som arbetstagare uppfyller dessa krav har man rätt till en ersättning som är 

antingen baserad på den tidigare lönen, 80 procent av tidigare lön om högst 20000kr per 

månad före skatt, efter 200 dagar sjunker detta till 75 procent. Eller har man rätt till en 

grundersättning som är upp till 8000kr i månaden före skatt. Dessa betalas ut under en 

period av max 300 dagar eller 450 dagar om man har barn under 18 år och dagarna räkas 

utefter en fem dagars vecka (SSA, 2016). 

 

3.4 Danmark 

Innan finanskriser 2008 ansågs Danmark som ett ledande land inom arbetsmarknadspolitik 

där de signifikant hade reducerat arbetslösheten i landet. Danmark använde sig av en modell 

som heter Flexicurity som innebar en stor flexibilitet på arbetsmarknaden. Flexicurity 

skapade en kombination av flexibla anställningar och flexibla avskedningsregler med ett 

generöst skyddsnät vid eventuell arbetslöshet (Andersen & Svarer, 2007). Det blev enklare 

att anställa samtidigt som de blev enklare att säga upp personal som i sin tur ökade den 

generella sysselsättningsgraden, men som en trygghet erbjöd man ett generöst 

arbetslöshetsersättningsskyddsnät (Andersen & Svarer, 2007). Danmark blev under denna 

tid ett av de länder med högst sysselsättningsgrad i Europa. Men som många andra länder 

föll även Danmark ner i en lågkonjunktur efter finanskrisen 2008 som har bidragit till viss 

förändring i Flexicurity modellen (Madsen, 2013). Det generösa skyddsnätet ändrades i ett 

steg för att öka utbudet av arbetskraft genom att påtvinga de arbetslösa till att mer ivrigt 

söka arbete genom att korta ner antal ersättningsdagarna (Madsen, 2013).  
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För att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning måste den arbetslöse varit medlem i en 

arbetslöshetskassa de senaste 12 månaderna samt haft en försäkrad anställning där de 

arbetat minst 52 veckor de senaste tre åren. Dock får inte arbetslösheten vara orsakad av 

bland annat att man själv valt att avsluta sitt arbete, försummelse, nekande av arbete eller 

på grund av en arbetskonflikt (SSA, 2016).   

Om man därmed uppfyller de krav som krävs för att få arbetslöshetsersättningen, får man 

en ersättning som motsvarar 90% av den genomsnittliga lönen baserat på de senaste 12 

veckornas inkomst. Den högsta ersättningen man kan få är ett belopp på 4 280 danska 

kroner per vecka i högst två år (SSA, 2016). 

Om en arbetslös person i Danmark inte kvalificerar sig för att få arbetslöshetsersättning eller 

andra typer av bidrag, kan den lokala ”länsstyrelsen” gå in och bidra med social assistans. 

 

På den danska arbetsmarknaden är fackens närvaro väldigt stor. De har ett stort inflytande 

på arbetsgivarna vid förhandlingar men trotts detta har medlemsantalet minskat för varje år. 

Facken i Danmark har oftast traditionellt betraktats som en stark korporativ instans som i 

samhörighet med arbetsgivarorganisationer haft en privilegierad tillgång till att påverka, 

utforma och genomföra politiska beslut som påverkar dess medlemmar och även det 

politiska klimatet i allmänhet (Ibsen, 2012). Idag minskar antalet medlemmar i facken 

drastiskt till den punkt att de överväger att slå sig samman med andra fack för att skapa 

större fackliga organisationer som i sin tur kan matchas med arbetsgivarsidan då även den 

har skapat större organisationer överlag. Mycket av fackens minskning i medlemsantal anses 

bero på en politisk klyfta mellan de traditionella fackföreningarna. De anses lida av 

legitimitetsproblem i de politiska besluten och detta har även gjort att samarbeten mellan 

facken har blivit allt svårare (Ibsen, 2012). Arbetstagarnas tilltro till facket har därmed 

minskat.  
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4.1 De utsatta på arbetsmarknaden 

Allt sedan industrialismens genombrott har arbetslösheten funnits på agendan hos många 

debattörer och politiker. I takt med att jordbrukssamhället försvann blev människorna allt 

mer sårbara. De hade inte jordbruket att falla tillbaka på och arbeta på jordbruket tills man 

inte längre kunde. Förändringen ledde istället till en större utbredning av arbetslöshet. 

Under denna epok fick ”arbetslöshet” den moderna och hotfulla innebörd som idag präglar 

ordet (Magnusson, 2013). Detta har gjort att politiker ständig har fört en kamp för att 

minska arbetslösheten och dess risker på samhället och individerna. Dels genom att skapa 

olika lagar som har för avsikt att skydda arbetstagarna, men även genom att skapa 

inkomstförsäkringssystem som ska se till att man överlever om man skulle förlora arbetet. 

Dock har arbetet, sedan industrialismens vagga, förändrats i stor grad. I takt med 

uppbyggandet av det moderna samhällets och den mer avancerade kapitalismen har nya 

trender på arbetsmarknaden uppkommit. Ett högre krav på arbetet och arbetsmarknaden 

skapades som en följd för att möta de nya och mer hårdare kraven (Paulsen, 2010). Detta 

har gjort att arbetstagarna i många fall anser att de måste följa med i arbetets och 

arbetsmarknadens utveckling för att kunna möta de nya och högre kraven som ställs. Det 

har lätt till en större press hos arbetstagaren som i sin tur skapar en känsla av osäkerhet. I 

samband med den teknologiska utvecklingen, då datorer har blivit viktigare på arbetsplatsen 

och allt mer komplicerade, har en osäkerhet ökat hos många arbetstagare. För 

arbetstagaren innebar detta att man i många fall blev tvungen till att anpassa sig till den nya 

teknologin eller ersättas av någon som kunde den och därmed förlora sitt arbete. Genom 

globaliseringens utbredning och med hjälp av teknologin så har det skapats en ökad 

förfrågan på flexibilitet på arbetet. Allt detta bidrog till att välmående på arbetsplatser har 

sjunkit och till att under slutet av 1990-talet blev arbetstagarens välmående en allt större 

debattfråga och utvecklades till ett större forskningsfält (Serge & Ying, 2007).   

 

En individs upplevda arbetslöshetsrisk har därmed idag blivit ett vanligt fenomen bland 

många arbetstagare på dagens moderna arbetsmarknad. Arbetsgivare strävar idag i större 

utsträckning efter ekonomisk vinning och konkurrensövertag och använder olika 

förhållningsätt och strategier för att nå detta övertag över konkurrenterna (Bratton & Gold, 

2017). Ett alternativ som arbetsgivare ofta använder sig av är att, på bekostnad av 
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arbetstagarna, omorganisera organisationen till att bli mer effektiv genom att bland annat 

hyra in personal. Genom att hyra in temporär arbetskraft istället för att anställa, kan 

arbetsgivaren också kringgå vissa delar av lagstiftningen. En arbetstagares anställning kan 

därmed idag inte anses som helt garanterad och det kan i sin tur skapa en rädsla för att 

förlora arbetet. Att som arbetstagare känna en rädsla för att förlora arbetet går därmed att 

jämföra med ett stressmoment i arbetstagarens psykologiska välmående som påverkar 

arbetstagarens arbetsprestation och därigenom kan det även öka arbetstagarens rädsla för 

att förlora arbetet ytterligare (Vander Elst, De Witte, & De Cuyper, 2014).  

 

Utöver denna generella utbredning av osäkerhet och rädsla finns det ett par faktorer som 

enligt teorin kan ha en påverkande betydelse på individens upplevda arbetslöshetsrisk Dessa 

är bland annat kön, de utan kompetensutveckling, de med lägre utbildning samt om man 

tillhör en fackförening eller inte. 

 

4.2 Kompetensutveckling 

Att besitta en efterfrågad kompetens och ständigt utvecklas gentemot arbetsmarknaden 

ökar en individs möjligheter till att skaffa sig ett tryggt och säkert arbetsliv.  

Då modernitet och ny teknik har förändrat arbetsplatser, ändras även kraven på de anställda 

och vilka kvalifikationer de behöver för att kunna bedriva arbetet. De nya kraven sätter 

högre press på de anställda att utvecklas i takt med arbetsplatsen utveckling och efterfråga. 

Om man inte utvecklar sina färdigheter är det stor risk att man även inte längre blir relevant 

på arbetsmarknaden då kravet på specifika kompetenser och talanger ständigt ökar 

(Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013).  

 

Kompetens är dock ett svårdefinierat begrepp då det kan innebära många olika saker 

beroende på vilken situation och yrke det handlar om. Kompetens går dock att dela in i två 

kategorier där den ena är individ och det andra är arbete. Med individ menas hur en individ 

tar sig an en uppgift intellektuellt eller manuellt. Detta syftar på hur individen vänder sig till 

sin egna frihetsgrad (eget bedömmande) för att tolka arbetsuppgiften och utifrån dess 

preferenser och förväntade resultat bestämma hur uppgiften ska lösas. Därefter se till vilka 

olika metoder som finns tillgängliga, handlingsutrymme samt hur mycket tid det tar 
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(Ellström, 1992). Arbete syftar till uppgiften eller ett givet problem som avses att lösas i ett 

resultatorienterat syfte och vilka resultatkriterier som måste uppnås för att anse att 

uppgiften eller problemet är löst (Ellström, 1992). 

  

Då konkurrens mellan organisationer har blivit allt svårare är det extra viktigt att 

organisationerna skaffar den kompetens som krävs. Om man inte besitter den efterfrågade 

kompetensen finns det risk att man blir ersatt av någon som har den. Att kompetensutveckla 

sig själv innebär därmed att man får en säkrare position på arbetsplatsen men man blir mer 

attraktiv på arbetsmarknaden då man lättare kan bemöta de krav på kompetenser som 

efterfrågas. 

  

4.3 Utbildning 

Genom att kraven på högre kompetens har ökat på arbetsmarknaden har det även blivit 

viktigare att studera och fullfölja sina studier. Genom att fullfölja sina studier blir man mer 

attraktiv på arbetsmarknaden då högre utbildning oftast förknippas med högre kompetens. 

Dock är det viktigt att välja rätt utbildning och matcha den mot rätt yrke för annars är det 

risk att effekten på arbetsutbudet blir negativt (Magnusson, 2013). Samtidigt kan en 

utbildning även skapa en säkerhet hos arbetstagaren då utbildningen kan vara ett 

hjälpmedel att luta sig tillbaka till då man står inför en utmaning eller en svårare uppgift. 

Genom att lära sig grunder om ett yrke och hjälpmedel har man lättare att bemöta uppgifter 

i arbetslivet som annars skulle kunna ses som komplicerade eller väldigt svårgenomförda. 

Det skapar även ett övertag över andra arbetstagare som inte har samma kunskap och kan 

bidra till att kunskapsövertaget skapar en större trygghet hos individen och i sin tur minskar 

rädslan för att förlora arbetet. 

 

4.4 Kön 

Individers upplevda arbetslöshetsrisk utifrån kön är oftast sammanknutet med ekonomiska 

aspekter och vilken typ av arbete som individen har. De kvinnliga anställdas upplevda 

arbetslöshetsrisk har i olika studier (Rosenblatt, Talmud, & Ruvio, 1999) visats sig vara högre 

än männens upplevda arbetslöshetrisk. Rosenblatt (1999) argumenterar för att detta beror 

på att män har en större flexibilitet på arbetsmarknaden det vill säga kan lättare hitta ett 
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nytt arbete än vad kvinnorna kan. Detta gör att männen därmed inte känner lika stor risk för 

att förlora arbetet och ser det inte som något större negativt (Rosenblatt, Talmud, & Ruvio, 

1999). Dock menar andra forskare på att det är männen som lider av en större upplevd 

arbetslöshetsrisk än vad kvinnor gör. De syftar på att män i större utsträckning ser sig själva 

som individen som försörjer familjen och förser den med mat och ekonomisk stabilitet. 

Detta menar forskarna leder till att männen är mer medvetna om konsekvensen av att 

förlora sitt arbete än vad kvinnor är, som istället ser arbetet och den ekonomiska aspekten 

som deras sekundära ansvar (Cheng & Chan, 2008). Detta förutsätter dock att kvinnan är en 

del i en familj där båda parterna arbetar. Dock enligt United States Census Bureau (2004) har 

man sett en tendens till att kvinnor i sin tur har börjat ”krypa” närmare männen, även i 

många fall gått förbi dem, i att anses som familjens inkomsttagare. Det kan påverka hur 

individen ur ett ekonomiskt perspektiv ser på rädslan för att förlora arbetet och att det inte 

går att göra en direkt avskiljning om könets direkta inverkan på rädslan (Cheng & Chan, 

2008). Rädslan för att förlora arbetet kan variera mellan könen beroende mot vilken 

yrkeskategori man befinner sig inom. En man som jobbar inom ett kvinnodominerat yrke, 

såsom lärare, känner oftast i större utsträckning en större rädsla för att förlora arbetet än 

vad en kvinna inom samma yrke gör och vice versa med kvinnor i mansdominerade yrken 

(Rosenblatt, Talmud, & Ruvio, 1999). 

 

Men även om vi idag strävar efter ett samhälle där jämställdhet ska råda och lika 

arbetsvillkor och löner, finns det ändå åtskilliga skillnader mellan män och kvinnors 

arbetssituationer som kan påverka deras rädsla. Kvinnor är fortfarande idag, i Sverige, den 

grupp som har flest deltidsanställningar och därmed även osäkrare anställningsvillkor och 

färre arbetstimmar (Regeringskansliet, 2016). Samtidigt har kvinnor i andra länder såsom de 

östeuropeiska och fattigare länderna en mer utsatt och osäker position på arbetsmarknaden 

då det i dessa länder oftast råder en mer restriktiv och traditionell syn på kvinnornas 

deltagande på arbetsmarknaden. I dessa länder domineras arbetsmarknaden av männen 

som oftast ses som huvudinkomstagaren medan kvinnorna är den som stannar hemma med 

familjen och tar hand om den. Även om dessa nationer har undergått förändring sedan de 

flesta var en del av sovjetunionens inflytande råder det fortfarande brister i samhället. 

Samhällsstrukturen i dessa nationer bygger på en traditionell syn på att kvinnan ska, om hon 
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arbetar, avsluta sitt arbete vid eventuell graviditet och därefter även stanna hemma och bli 

hemmafru. Detta gäller dock bara de kvinnor som är gifta och har eller ska skaffa barn. De 

som fortfarande är ensamma eller är barnlösa anses kunna skapa sig en arbetskarriär 

(Gontarczyk-wesola, 2018).   

Även om det råder ett visst traditionellt synsätt i dessa länder finns det undersökningar som 

visar på att kvinnor framförallt vill ta avstånd från detta synsätt. Högutbildade kvinnor i 

studien anser att en kvinna ska arbeta professionellt och samtidigt behandla sina husterliga 

uppgifter i samspel med mannens uppgifter och samtidigt parallellt sträva efter professionell 

framgång i såväl arbetet som i familjelivet. Men detta är dock något som väldigt få kvinnor 

har förverkligat då det då samma studie visar att en majoritet av kvinnorna som tycker detta 

inte har kunnat uppnå en sådan fördelning (Gontarczyk-wesola, 2018).   

 
 

4.5 Fackliga organisationer 

Fackföreningar har för avsikt att agera som en skyddande instans för arbetstagarna och 

agera som en röst i deras ställe gentemot arbetsgivaren. Att vara medlem i ett fack bidrar 

inte bara till ett skydd utan de agerar även som ett stöd för arbetstagaren. Om en 

arbetstagare blir särbehandlad, i ett land där facken har stor inflytande över 

arbetsmarknaden, på en arbetsplats genom antingen felaktig uppsägning eller om 

arbetsgivaren har för avsikt att omorganisera är fackorganisationen med och förhandlar om 

dess medlemmars fortsatta position på arbetsplatsen (Glavå, 2011). Om man inte är medlem 

i ett fack blir man utanför vid sådana situationer då man inte har något fack som kan vägleda 

och bidra med hjälp. 
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5.1 Hypotes 

Om man jämför Polen, Sverige och Danmark går det att utläsa att det finns många skillnader 

i ländernas arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem samt att tryggheten för behållandet av 

anställning skiljer sig åt. Polen och Danmark är utifrån det tidigare avsnittet, de länder som 

är någorlunda lika varandra i det här avseendet. Det är lättare att ersätta personalen i dessa 

länder, utan någon restriktiv reglering, än vad det är att ersätta personal i Sverige. Dock har 

Danmarks arbetstagare ett bättre skyddsnät vid arbetslöshet som bidrar till att eventuell 

arbetslöshet inte är lika förödande. Sverige är det land med störst reglering på 

arbetsmarknaden genom landets olika lagar. Dessa reglerar bland annat hur en anställnings 

ska upphöra och vilka rättigheter arbetstagaren har vid dessa tillfällen. Genom 

arbetsmarknadslagarna har även facken fått ett större inflytande över arbetsgivarna då det 

är reglerat i lag hur arbetsgivaren ska förhålla sig gentemot facken och dess medlemmar. 

Detta bidrar till att arbetstagaren har en tryggare anställning och det skapar en större 

jämlikhet på arbetsmarknaden och som möjliggör lika villkor för både kvinnor och män. Men 

utifrån olika teorier kring riskfaktorer på arbetsmarknaden, kan vissa individer anses som 

mer utsatta. Att inte genomgått kompetensutveckling kan bidra till att arbetstagaren ersätts 

av en annan arbetstagare som besitter kompetensen. Samtidigt har arbetstagare med lägre 

utbildning svårare att uppnå det kompetenskrav som redan från början existerat och kan 

därmed anses ha en mer utsatt position på arbetsmarknaden. Ytterligare om man inte är 

medlem i ett fack, är det också risk att man missar ett skyddsnät som kan bidra till säkrare 

förutsättningar kring anställningen. Beroende på vilket kön man tillhör kan individens 

upplevda arbetslöshetsrisk öka eller minska. Dock är det svårt utifrån teorierna att urskilja 

om den ena är mer utsatt än den andra, men genom att kvinnor i vissa länder, inte anses 

vara hemmahörande på arbetsmarknaden utan istället ska vara hemma med familjen borde 

de vara mer utsatta. Kvinnor är även de som har flest deltidsanställningar och oftast arbetar 

inom den offentliga sektorn och detta torde bidra till att de har en högre upplevd 

arbetslöshetsrisk. 

 

Hypotes 1: Arbetstagares upplevda arbetslöshetsrisk torde vara störst i Polen, följt av 

Danmark, och minst i Sverige. 

 



Jacob Seidegård Masteruppsats 15hp Ledarskap och organisation 

19 

 

Hypotes 2: En arbetstagare som är lågutbildad, ej kompetensutvecklad, ej medlem i ett fack, 

kvinna och arbetar inom den offentliga sektorn torde uppleva en högre risk för arbetslöshet 

jämfört med en individ som är högutbildad, kompetensutvecklad, medlem i ett fack, är en 

man och arbetar inom den privata sektorn. 

 

Hypotes 3: Ländernas olika institutionella arbetsmarknadskonfigurationer såsom lagar, 

regler och skyddsnät, torde påverka huruvida grupper skiljer sig åt i upplevd 

arbetslöshetsrisk där Sverige torde ha minsta gruppskillnader i upplevd arbetslöshetsrisk 

jämfört med Danmark och Polen.  
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6.1 Metod 

Datamaterialet i denna uppsats är taget från ISSP. ISSP är ett internationellt frågeformulär 

som är designat för att jämföra olika länder med varandra.  

Det totala antalet länder som undersöks i ISSP är 38 stycken med över 50 000 respondenter 

men för denna uppsats används bara Sverige, Danmark och Polen och svarsfrekvensen för 

dessa länder är följande; 

Sverige har i undersökningen 1162 respondenter, Danmark 1138 respondenter och Polen 

2112 respondenter. 52% av respondenterna i Sverige var kvinnor, i Danmark var 50% av 

respondenterna kvinnor och i Polen var 43% av respondenterna kvinnor. Ur ISSPs data kan 

man urskilja att Danmark är det land med flest högutbildade som svarade på 

undersökningen då 61% svarade detta och Sverige tätt inpå med 50% som är högutbildade 

medan Polen är det land med minst högutbildade med bara 28%. I Polen arbetar 65% av 

respondenterna inom den privata sektorn medan 54% i Sverige respektive 55% i Danmark 

arbetar inom den privata sektorn 

 

Den beroende variabeln i denna uppsats är frågan hur rädda individerna är för att förlora sitt 

arbete på en skala mellan 1 – 5.  Skalan för denna variabel var konstruerad så att ju lägre 

värde man hade desto mer rädd var man, dvs om man svarade 1 var man mest rädd och 5 

inte alls, valde jag att vända på skalan. Därmed motsvarar värde 5 mest rädd och 1 minst. Jag 

anser att det är lättare att tolka en analys kring en individs rädsla genom att se till hur högt 

värde de får istället för hur lågt värdet är. Därefter valde jag även att göra om variabeln från 

att ha en varians på 1 – 5, till att ha en varians på 0–100. Detta då det ger en större och 

Tabell 2: 

Antal respondenter i de undersökta länderna procentuellt fördelade efter kategori 

 Total Man Kvinna Lågutb. Medelutb. Högutb. Offentlig Privat 

Sverige 1162st 48% 52% 12% 38% 50% 46% 54% 

Danmark 1138st 50% 50% 15% 24% 61% 45% 55% 

Polen 2112st 57% 43% 18% 54% 28% 35% 65% 
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tydligare varians i analysen genom att man kan urskilja större steg i regressionen. Detta 

gjordes genom att omvandla variabeln med formeln Y = (X-1)/4*100. 

Därefter skapade jag dummyvariabler till de olika faktorer som används i analysen såsom 

kön, kompetensutvecklad och medlem i ett fack. I analysen inkluderade jag även variabeln 

sektor, om man arbetar inom den privata eller den offentliga sektorn. Denna variabel anser 

jag inte vara en riskfaktor i sig men genom att kvinnor tenderar att vara de som arbetar mest 

inom den offentliga sektorn valde jag att inkludera den i analysen då den kan ha en 

påverkande effekt. I analysen används även antal utbildningsår. 

 

Metoden som sedan har används för att analysera datamaterialet är en regressionsanalys, 

dels en bivariat och en multipel regressionsanalys. Den bivariata analysen analyserar 

faktorerna oberoende av varandra och man kan därmed se hur variabeln i sig själv påverkar 

den beroende variabeln. I den multipla jämför man med olika kontrollvariabler som i detta 

fall är, en man, jobbar inom den privata sektorn, är medlem i ett fack, är ej 

kompetensutvecklad samt har lägst antal utbildningsår. Detta möjliggör att se om effekten 

utav de olika faktorerna skiljer sig åt före och efter kontroll. Regressionsanalysen har en 

skala på 1-100. Därmed, om ett värde visar på en positiv effekt innebär det att individens 

rädsla för att förlora arbetet ökar medan ett negativt värde visar att det minskar individens 

upplevda arbetslöshetsrisk. De värden som är svärtade i analysen visar på att värdet även är 

signifikant, det vill säga att det understiger ett signifikansvärde på 0.05 och det innebär att 

resultatet med minst 95% sannolikhet återfinns i en större population.  

 

Etik 

Denna uppsats följer de etiska riktlinjerna i enlighet med vetenskapsrådet (2002). 

Datamaterialet för denna uppsats är taget från ISSP som har gjort datamaterial tillgänglig för 

forskare och har insamlats i samtyckte med respondenterna. I analysen är det grupper som 

analyseras och detta gör det omöjligt att peka ut särskilda individer som har deltagit i 

undersökningen och därmed säkerställa deltagarnas anonymitet. Genom att datamaterialet 

är till för forskare används även nyttjandekravet då detta datamaterial inte kommer 

användas i något annat än forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
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7.1 Analys 

 
Utifrån tabell 3 kan man utläsa att arbetstagare i Polen känner en större arbetslöshetsrisk, 

följt av Danmark och sist Sverige. Detta då 31% av Polens respondenter svarade att de inte 

känner någon oro att förlora arbetet medan 46% i Danmark respektive 63% i Sverige svarade 

att de inte kände någon oro för att förlora arbetet. I Polen känner 29% av respondenterna 

att de oroar sig en del eller väldigt mycket medan det bara är 17% i Danmark respektive 14% 

i Sverige som känner samma oro. 

Detta tyder på att hypotes 1, att arbetstagares upplevda arbetslöshetsrisk torde vara störst i 

Polen, följt av Danmark, och minst i Sverige, stämmer utifrån resultatet av tabell 3 som visar 

att Polen känner en större upplevd arbetslöshetrisk följt av Danmark och sist Sverige.  

 

 

Vidare kan man i tabell 4 läsa en regressionsanalys över faktorernas påverkan på individens 

upplevda arbetslöshetsrisk. Den vänstra delen av tabellen är den bivariata analysen och den 

högra delen är den multipla analysen. Vid en jämförelse mellan den bivariata och den 

multipla analysen kan man urskilja att det är enbart små skillnader mellan resultaten. I den 

bivariata analysen är ej medlem i facket signifikant i Danmark men i den multipla analysen är 

den inte längre signifikant.  

 

Tabell 3: 

Arbetstagares upplevda arbetslöshetsrisk fördelat på Sverige, Danmark och Polen 

 Sverige Danmark Polen 

Jag oroar mig inte alls 63% 46% 31% 

Jag oroar mig lite 23% 36% 40% 

Jag oroar mig en del 11% 12% 22% 

Jag oroar mig väldigt mycket 3% 5% 7% 
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Tabellen visar även att det finns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i upplevd 

arbetslöshetsrisk men att det endast återfinns i Danmark samt att den påverkar i förväntad 

riktning. Vidare kan man utläsa i tabellen att beroende på vilken sektor man arbetar inom 

påverkas individens upplevda arbetslöshetsrisk, dock är värdena ej signifikanta. I tabellen 

kan man även utläsa att om man ej är medlem i ett fack påverkas individens upplevda 

Tabell 4: Bivariat och multiple regressionsanalys över individens upplevda 

arbetslöshetsrisk fördelat på Sverige, Danmark och polen och riskfaktorernas påverkan 

 Sverige 

Bivariat 

Danmark 

Bivariat 

Polen 

Bivariat 

Sverige 

Multiple 

Danmark 

Multiple 

Polen 

Multiple 

Man 

Kvinna 

Std.error 

Konstant 

0 

-1,18 

(1,509) 

14,275  

0 

4,812 

(1,615) 

16,690 

0 

1,869 

(1,487) 

25,651 

0 

0,035 

(1,586) 

0 

4,410 

(1,735) 

0 

1,352 

(1,647) 

Privat sektor 

Offentlig sektor 

Std.error 

Konstant 

0 

-2,606 

(1,485) 

14,169 

0 

2,349 

(1,663) 

18,428 

0 

2,563 

(1,814) 

25,698 

0 

-2,011 

(1,628) 

0 

1,067 

(1,788) 

0 

2,934 

(2,042) 

Medlem i facket 

Ej medlem i facket 

Std.error 

Konstant 

0 

0,555 

(1,681) 

13,208 

0 

-4,231 

(1,915) 

20,084 

0 

0,486 

(2,607) 

26,205 

0 

-0,585 

(1,721) 

0 

-3,879 

(2,021) 

0 

3,158 

(2,824) 

Ej kompetensutvecklad 

Kompetensutvecklad 

Std.error 

Konstant 

0 

-3,137 

(1,483) 

14,831 

0 

-4,490 

(1,622) 

21,484 

0 

2,274 

(1,569) 

25,662 

0 

-3,454 

(1,509) 

0 

-5,087 

(1,678) 

0 

2,773 

(1,802) 

Utbildningsår 

Std.error 

Konstant 

-0,104 

(0,220) 

15,090 

-0,175 

(0,123) 

21,770 

-0,031 

(0,223) 

27,044 

0,138 

(0,225) 

13,604 

-0,214 

(0,124) 

23,813 

-0,334 

(0,250) 

25,618 



Jacob Seidegård Masteruppsats 15hp Ledarskap och organisation 

24 

 

arbetslöshetsrisk, dock ej markant. I Danmark har samma faktor dock en större påverkan på 

upplevd arbetslöshetsrisk än vad den har i de andra länderna och den ej går i förväntad 

riktning. Vidare kan man utläsa att kompetensutveckling är den faktor som påverkar 

individens upplevda arbetslöshetsrisk mest i Danmark och Sverige. I dessa länder rör den sig 

i förväntad riktning samt är signifikant medan i Polen rör den sig i icke förväntad riktning och 

är ej signifikant. Sist kan man utläsa att antal utbildningsår har en påverkan på risken men 

inte en markant påverkan då den enbart påverkar risken i små skalsteg beroende på antal 

utbildningsår. Utbildningsår är ej signifikant i något av länderna.  

 

Utifrån resultatet i den multipla analysen kan man räkna ut den upplevda 

arbetslöshetsrisken. I Sverige får en arbetstagare som är en kvinna, arbetar inom den 

offentliga sektorn, är ej medlem i ett fack, är ej kompetensutvecklad och gått minst antal 

utbildningsår, en effekt på -2,4231. En man som arbetar inom den privata sektorn, är 

medlem i ett fack, är kompetensutvecklad och utbildats i 15 år i Sverige får en effekt på  

-7,152. I Danmark får samma kvinna ett värde på 1,3843 och mannen ett värde på -8,2974 och 

i Polen får kvinnan ett värde på 7,115 och mannen -2,2376. 

Detta styrker Hypotes 2 att en arbetstagare som är lågutbildad, ej kompetensutvecklad, ej 

medlem i ett fack, kvinna och arbetar inom den offentliga sektorn torde uppleva en högre 

risk för arbetslöshet jämfört med en individ som är högutbildad, kompetensutvecklad, 

medlem i ett fack, är en man och arbetar inom den privata sektorn. Detta genom att den mer 

utsatta individen i Sverige, Danmark och Polen har ett högre värde än den mindre utsatta 

individen och ju högre värde man har desto större upplevd arbetslöshetsrisk känner 

arbetstagaren, därmed stärks hypotes 2. Dock kan man inte dra en slutsats om att dessa 

värden existerar utanför denna uppsats och datamaterial då många av faktorerna ej är 

signifikanta. 

 

                                                      

1 0,035-2,011-0,585+0+(0,138*1)  
2 0+0+0-3,454+(0,138*15) 
3 4,410+1,067-3,879-0-(0,214*1) 
4 0+0+0-5,087-(0,214*15) 
5 1,352+2,934+3,158+0-(0,334*1) 
6 0+0+0+2,773-(0,334*15) 
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Utifrån resultaten i analysen, tabell 4 kan man även utifrån de olika faktorernas värden i de 

olika länderna, samt hur de påverkar den upplevda arbetslöshetsrisken, göra en bedömning 

av i vilket land som innehar den minsta gruppskillnaden. I tabellen kan man urskilja att 

värdena i Polen är relativt små jämfört med Danmark och Sverige. I Danmark kan man utläsa 

den största skillnaden mellan regressionens värden och därmed dra slutsatsen att i Polen är 

gruppskillnaderna minst och i Danmark är den störst, samt att i Polen visade sig faktorerna 

inte ha någon direkt betydelse över individens upplevda arbetslöshetsrisk då ingen av 

faktorerna var signifikanta. Därmed stärks inte Hypotes 3 som syftade på att Sverige torde 

ha de minsta gruppskillnader i upplevd arbetslöshetsrisk jämfört med Danmark och Polen. 

Detta då Polen är det land med den minsta gruppskillnaden. 
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8.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en individs upplevda arbetslöshetsrisk 

påverkades utifrån vilket land arbetstagaren arbetade inom samt hur olika riskfaktorer 

påverkade den upplevda risken. Utifrån de olika teorierna kring riskfaktorerna och ländernas 

arbetsmarknad och välfärdssystem torde man kunna dra slutsatsen att vissa faktorer 

påverkar en arbetstagares upplevda arbetslöshetsrisk mer än andra. När man gör en analys 

blir det en mer komplex bild. Som resultaten i analysen visade, kunde man se att i Polen var 

ingen av riskfaktorerna signifikanta medan i Sverige och Danmark vara bara fåtalet 

signifikanta. Samt att några av ländernas riskfaktorer ej gick i förväntad riktning. Till exempel 

visade analysen att fackföreningar i Danmark ökar individens upplevda arbetslöshetsrisk och 

det är tvärtemot vad teori visar på. En förklaring till detta skulle kunna vara att de med låg 

utbildning i Danmark är de som tenderar att vara medlem i facken men i en analys visade det 

sig snarare att det var högutbildade som tenderade att vara medlemmar i facken. Av 

analysen kan man dock urskilja att kompetensutveckling är den faktor som har störst 

påverkan på individens upplevda risk. Kompetensutveckling är dels en viktig del i 

arbetstagarens vidare utveckling och relevans gentemot arbetsmarknaden men kan även ses 

som en tilltro från arbetsgivarens sida. Att som arbetsgivare betala för kompetensutveckling 

visar att man tror på arbetstagaren. Att Polen inom kompetensutveckling gick i motsatt 

riktning kan vara av den hypotetiska anledningen att arbetsgivare i Polen inte satsar lika 

mycket på sina arbetstagare som i Sverige och Danmark. Det kan innebära att arbetstagare i 

Polen själva får bekosta utbildningen och kanske även genomgå den parallellt med arbetet. 

Kompetensutveckling kan därmed hypotetiskt ses som något negativt i Polen. För att kunna 

styrka dessa riskfaktorers påverkan på individens upplevda arbetslöshetsrisk skulle djupare 

forskning kring riskfaktorerna behövas i varje land för sig och därigenom kan man skapa sig 

en djupare förklaring till faktorernas påverkan. Vidare är det intressant att studera den 

psykologiska ohälsa som kan uppstå vid en ökad upplevd arbetslöshetsrisk då detta kan 

påverka arbetet överlag och även föra arbetstagaren i en djupare upplevd arbetslöshetsrisk. 
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