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Sammanfattning 

Prekära anställningsformer blir allt vanligare i Sverige och övriga världen. Detta kan skapa problem 

med en segmenterad arbetsmarknad innehållandes en stor grupp som inte bara har sämre löner men 

också sämre villkor och väldigt osäkra anställningar, som också kan resultera i återkommande perioder 

av arbetslöshet. Det finns också en risk att individer fastnar i denna typ av anställning, som ytterligare 

förstärker segmenteringen av arbetsmarknaden. Tidigare forskning har ofta använt sig av kontrakt som 

mått på prekära anställningar. Detta är problematiskt då endast kontraktstyp inte fångar problematiken 

i en prekär anställning. Prekära anställningar innehåller också en upplevelse av en osäker 

arbetssituation och det går inte att likställa tidsbegränsade anställningar med detta. Prekariatet är ett 

relativt nytt begrepp som syftar till framväxten av en ny social klass, bestående av individer i prekära 

anställningar eller livssituationer. Detta väcker frågan om prekära anställningar är ett klassproblem? 

Många som befinner sig i tidsbegränsade anställningar är lågutbildade, men är de också prekära? Klass 

kan enligt ett neomarxistisk perspektiv definieras utifrån relation till produktionen, alltså vilken 

position man befinner sig i. Okvalificerade arbetare är de mest exploaterade och borde vara de som till 

största del är prekära.  Denna studie har som syfte att undersöka om prekära anställningar är ett 

klassproblem, utgör prekariatet en egen klass? Detta görs via att undersöka relationen mellan 

klasstillhörighet och prekära anställningar i en logistisk regression. För att mäta prekära 

anställningsformer har en variabel konstruerats som består av upplevd oro för att mista sitt arbete inom 

när framtid samt arbetslöserfarenhet inom en begränsad tidsperiod, då endast en oro inte är tillräckligt 

som ett mått. För att mäta klasstillhörighet så har en variabel konstruerats utifrån Olin Wrights (1997) 

klasschema som grundar sig i relation till produktionen. Datamaterialet som används kommer ifrån en 

svensk enkätundersökning om levnadsstandard, administrerad av SCB, och är representativ för 

befolkningen. Resultaten visar att det finns en klart högre risk, nästan dubbelt så stor,  att befinna sig i 

en prekär anställning för okvalificerade arbetare jämfört med kvalificerade. Dock är det ändå en liten 

andel av de okvalificerade arbetarna som faktiskt upplever att vara i en prekär anställning, samtidigt 

som det också är utbrett över alla samhällsklasser. Detta tyder på att även om det är en större risk för 

att ha en prekär anställning bland okvalificerade arbetare så är det inte korrekt att benämna gruppen 

som en egen social klass.  
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1. INLEDNING 

Det har blivit allt vanligare i Sverige, och övriga världen, med osäkra anställningsformer 

(Furåker 2013). 2014 hade 16,7 procent av alla anställda i Sverige en tidsbegränsad 

anställning (SCB 2015). SCB (2015) uppger att andelen i Sverige med tidsbegränsade 

kontrakt har ökat något sedan 2005 men att den största ökningen skedde i samband med 

krisen på 90-talet. Att denna typ av anställningar har ökat kan sägas ha sitt ursprung i en ökad 

globalisering, teknologiska innovationer och ekonomiska kriser (Gallie, White, Cheng och 

Thomlinson 1998). Detta har skapat förändringar i företagsstrukturer som har en tendens att 

resultera i slimmade organisationer som fokuserar på kärnan av verksamheten och köper in 

resterande tjänster eller produkter (Koch 2013; Bratton och Gold  2007). Strategier som bland 

annat kärna-periferi modellen används för skapa en mer flexibel arbetsstyrka som kan 

anpassas efter efterfrågan (Atkinson 1984). Det betyder att de anställda delas upp i en kärna, 

innehållandes anställda med nyckelkompetenser, och en periferi, med utbytbara anställda som 

ofta har osäkrare anställningskontrakt. Det kan i sin tur bidra till att skapa en segmenterad 

arbetsmarknad med primära och sekundära arbeten. De som befinner sig i tidsbegränsade eller 

prekära anställningar upplever ofta jobb-osäkerhet (Wagenaar, Kompier, Houtman, van den 

Bossche och Taris 2012; Louie, Ostry, Quinlan, Keegel, Shoveller och La Montagne 2006), 

de känner sig inte tillfreds med sitt arbete och de har en tendens att lämna arbetslivet före 

pensionsålder (Aerden, Moors, Levecque & Vanroelen 2015),  du upplever en högre grad av 

psykisk ohälsa (Waenerlund, Gustafsson, Virtanen och Hammarström 2011) och det bidrar 

också till att skapa ekonomisk instabilitet, orättvisa och osäkerhet (Kalleberg 2009). De 

tenderar också att återkommande befinna sig i perioder av arbetslöshet (Garz 2013; Halleröd 

och Larsson 2008). Tidsbegränsade och prekära anställningar har alltså negativa konsekvenser 

för både individ och samhälle. 

 

Samhälls- eller sociala klasser är ett centralt begrepp i sociologin som syftar till en grupp av 

individer som har liknande socioekonomiska förutsättningar (Schindler, Weiss och Hubert 

2011). Att klass kan relateras till anställningsförhållanden är inte nytt, klassrelationer 

grundade i Marxistiska teorier har sin grund i relation till produktionen, maktförhållanden och 

olika grader av exploatering (Olin Wright 1997). Olin Wright (1997) har ur ett neomarxistiskt 

perspektiv skapat ett klasschema där klasstillhörighet definieras utifrån exploateringsgrad, 

vilket mäts utifrån relation till produktionen. De okvalificerade arbetarna är de som varken 

har auktoritet eller speciella kompetenser och anses vara de mest exploaterade. Denna studie 
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fokuserar på de anställningar som kan kallas prekära och deras relation till klass. Den 

avgränsas till anställda i Sverige mellan 25 och 65 år.  

 

Ordet prekär betyder bekymmersam eller besvärlig situation och prekära anställningar är 

därför per definition bekymmersamma, ofta på grund av att de är osäkra. Kalleberg (2009) 

menar att en prekär anställning är nära relaterat till den egna upplevelsen av en osäker 

anställning. Begreppen prekära, atypiska, osäkra och icke-standard anställningar används ofta 

synonymt (Korpi och Levin 2001), trots att det finns tydliga skillnader i betydelsen av dem. 

Atypiska och icke-standard anställningar syftar till alla anställningar som skiljer sig från 

normen, om normen ses som en fast heltidstjänst, och prekära anställningar inbegriper också 

en upplevelse av osäkerhet från den anställdes sida. Enligt denna definition behöver en 

atypisk anställning inte per automatik vara prekär.  

 

Vad olika forskare inkluderar i benämningen prekär anställning kan variera, men oftast nämns 

anställningar med någon typ av tidsbegränsning, begränsade möjligheter för utveckling och 

inflytande, begränsad löneutveckling och förmåner samt upplevelsen av osäkerhet (Standing 

2011; Van Lancker 2013; Kalleberg 2009). Ändå verkar forskningen tendera att fokusera på 

kontraktstyp som ett mått på prekära anställningar (Louie et al. 2006; Korpi och Levin 2001) 

eller kombinerat med andra indikatorer som bland annat inkomst, perioder av arbetslöshet, 

(avsaknad av) förmåner och självbestämmande (Puig-Barrachina, Vanroelen, Vives, 

Martinez, Muntaner, Levecque, Benach och Louckx 2014; Olsthoorn 2014). Detta kan vara 

problematiskt då kontrakt i grunden är ett juridiskt begrepp och kan variera mellan olika 

länder och olika tidpunkter. Ett permanent anställningskontrakt i ett land kan vara mer osäkert 

än ett tidsbegränsat i ett annat på grund av lagstiftning. Dessutom är individer med osäkra 

anställningar ingen homogen grupp och det är inte givet att alla strävar efter en så kallad 

standard- anställning. Det är därför inte troligt att alla som befinner sig i osäkra anställningar 

upplever det som negativt, eller att vara i en prekär anställning.  

 

Den egna upplevelsen av en oro inför att förlora sitt arbete inom en när framtid borde fånga 

problematiken med prekära anställningar på ett bättre sätt än vad kontrakt gör och därmed 

vara ett bättre delmått på om en anställning är prekär eller inte. Studier har vidare visat att 

tidsbegränsade anställningar oftare leder till perioder av arbetslöshet som också kan resultera i 

fattigdom (Halleröd och Larsson 2008; Garz 2013). Individer med erfarenhet av arbetslöshet 

har ofta befunnit sig i osäkra anställningar, då arbetslösheten tyder på att anställningen har 
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upphört. I denna studie kombineras oro och arbetslöshetserfarenhet som ett mått på prekära 

anställningar som inkluderar den egna upplevelsen av oro för att förlora sitt arbete samt att ha 

varit arbetslös inom en viss tidsperiod.  

 

Standing (2011) menar att prekära anställningar har blivit så pass utbrett att det kan benämnas 

som en ny social klass, som han kallar prekariatet. Prekariatet är en ordlek och kombination 

av orden prekär som innebär bekymmersam och proletär som är ett marxistiskt begrepp som 

syftar till arbetare utan tillgångar. Prekariatet skiljer ut sig genom att vara en klass med 

begränsade resurser, låga löner, dåliga villkor och osäkra anställningsförhållanden (Standing 

2011). Dessa förhållanden är inte endast relaterade till enskilda anställningar, men också till 

position på arbetsmarknaden, som skulle kunna relateras till Kallebergs (2008) resonemang 

om att osäkerhet är nära relaterat till prekära anställningar. En ogynnsam position på 

arbetsmarknaden kan resultera i en oro över arbetssituationen, oavsett kontraktstyp och det är 

oftast lågutbildade anställda som befinner sig i denna typ av anställningar (Buschoff och 

Protsch 2008;Van Lancker 2013; Puig-Barrachina et al. 2014; Olsthoorn 2014; Maurin and 

Postel-Vinay 2005).  

 

Syftet med studien är att utifrån Olin Wrights (1997) klasschema undersöka relationen mellan 

klass och prekära anställningar. Vilka är det som befinner sig i de prekära anställningarna, är 

det de okvalificerade arbetarna eller är det utbrett över alla samhällsklasser? Är det större 

sannolikhet för de okvalificerade arbetarna att befinna sig i prekära anställningar jämfört med 

övriga anställda? Är individer med prekära anställningar och okvalificerade arbetare 

egentligen en och samma grupp? 

 

Denna studie är uppbyggt på följande sätt; det första avsnittet består av en inledning där en 

sammanfattning av bakgrunden, problemställning och syftet med uppsatsen har redovisats. 

Det andra avsnittet kommer att inledas med en övergripande redogörelse av strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden och hur detta har påverkat organisationsstrukturer och 

därigenom också anställningsförhållanden. Därefter tar det tredje avsnittet upp hur prekära 

och tidsbegränsade anställningar kan bidra till en segmentering av arbetsmarknaden. Det 

fjärde avsnittet behandlar prekära och tidsbegränsade anställningar som en inkörsport till 

arbetsmarknaden.Det finns olika meningar om denna typ av arbete leder till fasta anställningar 

eller om många individer ”fastnar” i denna typ av anställning. I det fjärde och sista teoretiska 

avsnittet redogörs det för hur sociala klasser kan relatera till anställningsförhållanden enligt 
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neomarxistisk teori, samt för det nya begreppet prekariat som beskriver en ny social klass 

präglad av osäkerhet. Därefter kommer uppsatsens datamaterial att redogöras för, samt 

konstruktion av relevanta variabler och kontrollvariabler. Det sjunde avsnittet består av en 

redogörelse för studiens använda metod som är en logistisk regression, och därefter åttonde 

avsnittet med etiska aspekter. Efter detta redovisas studiens resultat och slutligen en 

diskussion runt dessa. 

 

2. ORGANISATIONER I FÖRÄNDRING 

Orsaken till att prekära anställningsformer har blivit allt vanligare kan härledas till 

utvecklingen i samhället och hur detta har påverkat företagsorganisationer. Speciellt 

teknologin och globaliseringen har skapat ett konkurrensklimat som har krävt stora 

rationaliseringar och lett till en avindustrialisering där många yrken försvunnit genom att  

produktionen har flyttat från västvärlden till andra delar (Sassen 2011;Standing 2011), samt 

att många uppgifter har gått från manuellt till maskinellt utförande (Autor, Levy och Murnane 

2003; Alderson 1999). Samtidigt har nya yrken skapats inom framförallt servicesektorn när 

efterfrågan på denna typ av tjänster har ökat (Gallie et al. 1998), speciellt kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden har skapat ett behov av serviceyrken inom vård och omsorg. Historiskt sett 

har osäkra anställningsformer varit normen och det var först i perioden mellan andra 

världskriget och mitten av 1970-talet som den så kallade Standard Employment Relationship 

(SER) växte fram som en norm, en heltidstjänst utan tidsbegränsning (Koch 2013; Standing 

2011). Denna period har i efterhand kallats ”the golden age” och karakteriserades av säkerhet 

och stabilitet på arbetsmarknaden samt låg arbetslöshet (Kalleberg 2011). Förändringar i 

anställningsformer och arbetsmarknad kan generellt hänvisas till ekonomiska och politiska 

krafter (Kalleberg 2011). Tillgång och efterfrågan på arbetskraft har stor betydelse för 

maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare och under ”the golden age” var efterfrågan 

på arbetskraft generellt större än tillgången, det var därför i arbetsgivarens intresse att erbjuda 

fasta anställningar för att bibehålla en stabil arbetsstyrka.  

 

I mitten av 1970-talet gick ”the golden age”  mot sitt slut som följd av ekonomiska kriser. En 

skenande utveckling inom teknologin och globaliseringen har lyfts fram som de stora 

anledningarna till behovet av nya strukturer på organisationer som resulterat i mer osäkra 

anställningsformer (Fritz och Koch 2013; Kalleberg 2013; Standing 2011). Tillgången på 

arbetskraft växte sig efter mitten på 1970-talet större än efterfrågan vilket kan skapa en fördel 
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för arbetsgivare. En konsekvens är att arbetsgivare inte har samma behov av lojala anställda 

då arbetskraft finns lätt tillgängligt och kan då nyttja osäkrare anställningsformer, detta gäller 

speciellt yrken som inte kräver upplärning och speciella kvalifikationer. Risktagandet i 

anställningsrelationerna har skiftat från arbetsgivare till arbetstagare (Kalleberg 2013; Gallie 

et al. 1998). Med tidsbegränsade anställningar kan företag undvika kostnader som lön och 

arbetsgivaravgifter för anställda i perioder med mindre efterfrågan och lägre produktivitet och 

arbetsstyrkan kan lättare justeras efter behov. För att kunna bibehålla sin konkurrenskraft har 

organisationer blivit allt mer slimmade och specialiserade, med själva kärnan av 

verksamheten i fokus.  Outsourcing, lean production, just-in-time och flexibilitet har idag 

blivit vanliga organiseringsformer (Bratton och Gold 2007).   

 

För att kunna verka så kostnadseffektivt som möjligt har flexibilitet blivit ett ledord för många 

organisationer. Att kunna justera arbetsstyrkan efter förändringar i efterfrågan kan spara 

organisationen stora kostnader samtidigt som det kan skapa osäkrare anställningar. Flexibilitet 

kan anta olika former, men i detta sammanhang är det  numerisk flexibilitet som är relevant. 

Numerisk flexibilitet syftar till att vissa anställda är utbytbara och endast används vid behov  

och uppnås genom olika typer av tidsbegränsade kontrakt (Atkinson 1984).  Atkinson (1984) 

utvecklade den så kallade kärna-periferi modellen som bygger på flexibla anställda och 

innebär att organisationen har en kärna av anställda som är värdefulla för organisationen samt 

en grupp av perifera anställda som är utbytbara. Anställda i kärnan har kompetens som är 

viktig och ofta företagsspecifik och är därför är svårare att hyra in tillfälligt (Atkinson 1984). 

Dessa anställda brukar ha en relativt säker anställning och goda karriärmöjligheter. De som 

befinner sig i periferin har ofta endast generella kunskaper som många andra har och är därför 

lätt utbytbara och kan justeras efter behov via tidsbegränsade kontrakt (Atkinson 1984; 

Kalleberg 2013), de kan till exempel vara vikarier, säsongsarbetare, projektanställda eller 

inhyrda från bemanningsföretag.  

 

Håkansson och Isidorssons (2012) studie visade att flertalet av de anställda hos 

bemanningsföretag befinner sig i periferin i den organisation de är uthyrda till. En 

övervägande andel blir inte integrerade i den ordinarie verksamheten, de utför inte samma 

uppgifter som de ordinarie anställda utan endast enkla uppgifter med kort inlärningstid som 

inte kräver särskilda kunskaper. De som blir inkluderade i kärnverksamheten är oftast 

anställda med en högre utbildning (Håkansson och Isidorsson 2012). 
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3. SEGMENTERING AV ARBETSMARKNADEN 

Olika organisatoriska strategier som kärna-periferi och outsourcing kan bidra till till en mer 

segmenterad arbetsmarknad. Outsourcing innebär att ett företag låter en del av sin produktion 

eller sina tjänster läggas ut på anbud. Andra företag får då lägga in bud på den kostnad de 

anser sig kunna utföra produktionen/tjänsterna för. Man kan se det som att istället för att dela 

organisationen i kärna-periferi förflyttas alla perifera arbeten till en annan organisation, dock 

så behöver inte alla arbeten vara perifera. Både kärna-periferi arbeten och outsourcing går att 

se relateras till en tudelad arbetsmarknad, med primära och sekundära arbeten (Garz 2013). 

Arbeten i den primära sektorn karakteriseras som relativt säkra med goda villkor medan 

arbeten i den sekundära sektorn är osäkra och har ofta också har sämre löner och villkor, 

vilket kan beskrivas vara en segmenterad arbetsmarknad. 

 

Flera studier visar att det är lågutbildade som besitter en stor del av anställningarna med 

tidsbegränsade kontrakt (Buschoff och Protsch 2008;Van Lancker 2013; Puig-Barrachina, 

Vanroelen, Vives, Martinez, Muntaner, Levecque, Benach och Louckx 2014¸ Maurin och 

Postel-Vinay 2005). Många av de prekära anställningarna finns inom lågavlönade yrken och 

ofta serviceyrken som ofta har osäkra anställningsformer, deltid, låg lön och dåliga 

arbetsförhållanden (Kalleberg 2011; Holmlund och Storrie 2002). Yrken och tjänster som 

kräver en viss upplärningstid kan ses som en investering i den anställde för organisationen, 

det är kostsamt att byta ut dessa individer och de kan därför tänkas känna sig säkrare på sin 

position. Anställda med stor kompetens och företags-specifik kunskap kan dessutom vara 

viktiga för organisationen i den mening att de besitter kunskap som organisationen inte vill 

ska nå ut till konkurrenter.   

 

Även om tidsbegränsade kontrakt är utbrett över alla samhällsgrupper så finns det studier som 

visar det är individer som befinner sig längst ned som påverkas allra mest (Salmieri 2009). 

Det skulle kunna förklaras med att högutbildade personer oftast inte har en lika utsatt position 

på arbetsmarknaden som lågutbildare individer (Kalleberg 2003). Att förklara segmentering 

på arbetsmarknaden och oro för att förlora arbetet med tidsbegränsade och osäkra 

anställningar räcker därför inte, det är en osäker position på arbetsmarknaden som tenderar att 

vara den avgörande faktorn. Standing (2011) relaterar också begreppet prekariatet till detta, 

han menar att individer tillhörande prekariatet inte har någon riktig yrkesidentitet och att de 
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ofta faller in och ut av arbetslöshet. Hans definition på prekariatet inkluderar också att känna 

sig otrygg inte bara i sin anställning men i sin arbetsmarknadsposition (Standing 2011).  Detta 

kan också styrkas av studier som visar att okvalificerade arbetare känner sig otryggare i sin 

anställning än högkvalificerade arbetare (Maurin och Postel-Vinay 2005), något som kan 

verka självklart men ändå tyder på ett visst missnöje med denna typ av anställning.  

 

Studier av fattigdom visar ofta att  individer med osäkra anställningar löper större risk att vara 

fattig än andra (Van Lancker 2013; Halleröd och Larsson 2008).  Van Lancker (2013) har 

studerat sambandet mellan tillfälliga anställningar och fattigdom i Europa. Hans studie visar 

att individer med låg utbildning oftare har tillfälliga anställningar samt att de med 

tidsbegränsade anställningar har en betydligt större risk för att anses som fattiga än individer 

utan tidsbegränsat kontrakt. Halleröd och Larsson (2008) har studerat arbetande fattiga i 

Sverige, som är en väldigt liten men ändå växande grupp av arbetsstyrkan. De kom fram till 

att ett stort antal av de som räknas som arbetande fattiga har tidsbegränsade anställningar eller 

deltidsanställningar. Problemet med arbetande fattiga beror ofta inte på lönen i sig, utan att 

dessa individer i perioder är arbetslösa. De menar att detta kan vara på grund av en ökande 

andel osäkra anställningsformer och en segmentering mellan kärna och periferi i på 

arbetsmarknaden (Halleröd och Larsson 2008). Då vi vet att bland annat tidsbegränsade 

anställningar kan skapa negativa konsekvenser för både organisation och individ (Wagenaar, 

Kompier, Houtman, van den Bossche och Taris 2012; Louie, Ostry, Quinlan, Keegel, 

Shoveller och La Montagne 2006; Aerden, Moors, Levecque & Vanroelen 2015; Waenerlund, 

Gustafsson, Virtanen och Hammarström 2011; Kalleberg 2009) samt att prekära anställningar 

per definition är bekymmersamma för individen så är en segmentering av arbetsmarknaden 

väldigt negativt för dem som finns i sekundära arbeten. 

 

4. PREKÄRA ANSTÄLLNINGAR SOM INKÖRSPORT  

Väldigt många anställningar har idag en tidsbegränsning, eller prövotid, och många unga 

arbetar under prekära anställningsformer (Gumbrell- McCormick 2011). De individer som 

arbetar i periferin eller den sekundära arbetsmarknaden riskerar att falla in i återkommande 

perioder av arbetslöshet (Garz 2013; Halleröd och Larsson 2008). Detta kan ytterligare 

påverka deras anställningsbarhet då det ofta upplevs som negativt av arbetsgivare med 

perioder av arbetslöshet. Om det är samma individer som hela tiden går in och ut ur prekära 

anställningsformer så kan detta uppfattas som ett klassproblem, eller att det är en klass i 
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framväxt som Standing (2011) påstår.  Det finns dock delade meningar om prekära 

anställningar är en så kallad inkörsport till fasta anställning eller om vissa individer, eller 

grupper, fastnar i denna typ av anställning (Addison och Surfield 2009; Garz 2013; Fuller och 

Stecy-Hildenbrandt 2015).   

 

Garz (2013)  har studerat den tyska arbetsmarknaden utifrån teorin om en tudelad 

arbetsmarknad med primära och sekundära arbeten och menar att mobiliteten mellan dessa två 

marknader är relativt låg och att många fastnar i den sekundära arbetsmarknaden, även om 

den ibland kan fungera som en inkörsport till arbete inom den primära marknaden. Något som 

kan bidra till att många individer kan fastna i denna typ av anställning att lågutbildade 

anställda och anställda med tidsbegränsade kontrakt  tenderar att bli översedda vid 

kompetensutveckling och blir inte erbjudna att delta i kurser eller utbildningar i regi av eller 

på bekostnad av sin arbetsgivare (Finegold, Levenson och Van Buren 2005; Schindler, Weiss 

och Hubert 2011 De får därför inte samma möjligheter som anställda med standard-kontrakt 

vad gäller utvecklingsmöjligheter och karriär. Detta gynnar de som redan har en fast 

anställning som kan tillägna sig mer kompetenser medan individer med tidsbegränsade 

anställningar inte utvecklar sig och får svårare att framhäva sig på arbetsmarknaden. 

 

Flera studier visar att prekära anställningar sällan fungerar som en inkörsport till fast arbete, 

även om det kan öppna upp möjligheter och är att föredra framför arbetslöshet (Gumbrell- 

McCormick 2011; Korpi och Levin 2001; Månsson och Ottosson 2011; de Graaf-Zijl, van den 

Berg och Heyman 2011). de Graaf-Zijl, van den Berg och Heymans  (2011) studie visar att 

tidsbegränsade anställningar minskar risken för arbetslöshet samtidigt som det inte ökar 

chanserna till fast arbete sett till en period av sex år. Både Korpi och Levin (2001) och 

Månsson och Ottosson (2011)  har gjort studier på den svenska arbetsmarknaden där 

resultaten visar att individer med prekära anställningar löper en större risk för att hamna i 

perioder med arbetslöshet än individer med fasta anställningar. Fuller och Stecy-Hildenbrandt 

(2015) har studerat den kanadensiska arbetsmarknaden och tidsbegränsade anställningar med 

resultatet att tidsbegränsade anställningar ofta är en inkörsport till fasta anställningar, 

samtidigt som det är stora skillnader inom grupper. Kvinnor och äldre är de grupper som 

tenderar att fastna i denna typ av anställning (Fuller och Stecy-Hildenbrandt 2015).  Enligt 

tidigare forskning så kan prekära anställningar fungera som en inkörsport men det finns en 

övervägande andel som fastnar i denna typ av anställning, ibland varvat med perioder av 
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arbetslöshet. Kan det vara så att de som fastnar i denna typ av arbeten är till största del de 

okvalificerade arbetarna? 

 

5. PREKARIATET OCH SAMHÄLLSKLASSER  

Tidigare studier har visat att samhällsklass har betydelse för position på arbetsmarknaden 

(Muntaner, Borrell, Vanroelen, Chung, Benach, Kim, Ng 2010; Mills 2010).  Det kan verka 

svårt att avgöra om prekära anställningar är ett problem som i huvudsak drabbar en 

samhällsklass eller om det är något som är utbrett över hela arbetsstyrkan och alla 

samhällsklasser (Olsthoorn 2014; Kalleberg 2011; Standing 2011). Att inneha en prekär 

anställning kan antas vara att tillhöra ett slags utanförskap. Standing (2011) har med 

begreppet prekariatet gått så långt som att kallat detta utanförskap en ny samhällsklass på 

framväxt som resultat av de förändringar i arbetsmarknaden som har skett. Han menar dock 

att prekariatet inte går att likställa med en underklass eller den lägre arbetarklassen i den 

mening att det syftar till en grupp som har en relativt säker anställning med låg inkomst och 

prekariat saknar all form av stabilitet på arbetsmarknaden. Hans definition av att tillhöra 

prekariatet är avsaknaden av;  

 Arbetsmarknadssäkerhet; möjlighet till adekvat inkomst 

 Anställningssäkerhet; skydd och regelverk mot godtyckliga uppsägningar och avsked 

 Jobb-säkerhet; möjlighet till avancering gällande status och inkomst  

 Säkerhet på arbetet; Skydd mot arbetsrelaterad ohälsa genom hälsoförordningar och 

begränsningar i arbetstid och liknande 

 Kompetensutveckling; möjlighet att kunna utveckla och få användning för sina 

kompetenser 

 Inkomstsäkerhet; försäkran om en inkomst som är tillfredsställande  

och stabil genom till exempel minimilöner och socialförsäkringssystem 

 Representation; möjlighet att bli representerad via till exempel fackförbund 

 

Dock menar Standing (2011) att det inte är nödvändigt att uppfylla alla sju kriterierna för att 

tillhöra prekariatet men de fungerar som en typ av riktlinje. Savage, Devine, Cunningham, 

Taylor, Li, Hjellbrekke,Le Roux, Friedman och Miles (2013) använder sig i en brittisk studie 

också av begreppet prekariatet som en ny samhällsklass vilka saknar ekonomisk och social 

stabilitet. Att benämna prekariatet som en egen klass grundar sig i att Standing (2011) anser 

att de befintliga sociala klasserna är utdaterade och inte kan appliceras i dagens samhälle. 
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Prekariatet karakteriseras av en sårbarhet som är ett resultat av den osäkerhet som omger 

denna grupp.  

 

Enligt den Marxistiska teorin har en samhällsklass sin utgångspunkt i relationer och strukturer 

relaterat till produktionen (Olin Wright 1997). I sin mest utpräglade form består dessa 

relationer i att det finns kapitalister, som äger produktionsmedel, och arbetare, som säljer sin 

arbetskraft i utbyte mot en lön. Det finns en inneboende obalans av makt då det är ägarna av 

produktionen som sätter villkoren för arbetet samt är de som oftast får störst ekonomisk 

utdelning. Även om alla som säljer sin arbetskraft kan sägas vara arbetare finns stora 

skillnader inom denna grupp (Olin Wright 2005). Denna skillnad visar sig bland annat genom 

motsägelsefulla klasspositioner. Om man tänker sig att det finns en inneboende 

intressekonflikt mellan arbetare och kapitalister, kan anställda med ledande positioner inom 

ett företag röra sig närmare ägare av produktionsmedel i intresse. För att kunna avgöra vilken 

klassposition en individ tillhör krävs fler parametrar än endast huruvida man äger 

produktionsmedel eller säljer arbetskraft. De dimensioner som Olin Wright (1997) använder 

sig av är ägarskap över produktionsmedel, kompetenser och auktoritet. Dimensionerna är alla 

relaterade till vilken position man som arbetare har inom organisationen. Okvalificerade 

arbetare befinner sig längst ned och är de mest exploaterade, positionerna stiger ju mer 

auktoritet eller kompetens individen besitter. Givet detta går det att säga att klassposition till 

stor del tar utgångspunkt i organisatoriska aspekter som utbildning, typ av anställning, 

yrkesposition och inkomst.  

 

Det ska också nämnas att det finns andra klasscheman än det som används i denna uppsats. 

SCB (1982) till exempel använder sig av yrkeskategorier  i sin socioekonomiska indelning 

som främst bygger på grad av utbildning och underställda. De har fyra huvudgrupper som 

består av arbetare, tjänstemän, företagare och ej förvärvsarbetande som samtliga har flera 

undergrupper. Goldthorpe och Erikson 

 

6. DATA 

Datamaterialet i uppsatsen är hämtat från postenkätundersökningen  ”Employment, material 

resources, and political preferences” (EMRAPP), genomförd 2011 i Sverige. Urval skedde 

slumpmässigt och administrerades av Statistiska Centralbyrån (SCB).  Det ursprungliga 

datamaterialet omfattade både anställda och egenföretagare, men i denna studie är 
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egenföretagarna exkluderade från materialet då endast anställda är av intresse på grund av 

syftet med uppsatsen. Datamaterialet omfattar 2642 respondenter (svarsfrekvens 44 %), i 

åldern 25-64. Det har genomförts en bortfallsanalys där bruttourvalet jämfördes med de som 

svarat på enkäten med hjälp av flera nyckelvariabler, så som kön, ålder, inkomst och 

utbildning. Resultatet av detta visade att det använda urvalet representerar den svenska 

befolkningen väl. Som läsare bör man vara medveten om att unga vuxna ej är representerade i 

detta datamaterial då det inte är individer under 25 år med.  Detta kan tolkas både positivt och 

negativt. Många unga vuxna har tidsbegränsade anställningar och är överrepresenterade i 

denna typ av anställning (Holmlund och Storrie 2002). Att dessa inte är representerade i 

urvalet kan innebära ett stort bortfall av dem som besitter prekära anställningar. Å andra sidan 

så är ett av måtten som används i denna studie huruvida man har varit arbetslös inom en 

period av fem år. Många under 25 har kanske inte varit i arbetslivet så pass länge för att detta 

mått ska vara användbart.  

 

6.2 VARIABELKONSTRUKTION PREKÄR ANSTÄLLNING 

För att skapa ett mått på prekära anställningar i datamaterialet har två variabler använts; ”Hur 

stor tror du sannolikheten är för att du ska bli arbetslös inom de närmsta åren?” och 

registerdata från SCB över tidigare arbetslöshet. På frågan ”Hur stor tror du sannolikheten är  

att du kommet att bli arbetslös inom de närmsta åren?”  fanns fem svarsalternativ, där 1 står 

för ”mycket stor sannolikhet” och 4 för ”mycket liten sannolikhet”, samt 5 för ”vet ej”. Från 

detta har en ny variabel har skapats där svarsalternativ 1 och 2 har slagits ihop och kodats om 

till ”orolig för att förlora sitt arbete” och 3 och 4 till ”ej orolig för att förlora sitt arbete” och 

de som svarat ”vet ej” har exkluderats från analysen . Den andra variabeln som använts är 

huruvida individen under dom senaste fem åren har varit arbetslös, och utifrån detta har en ny 

variabel skapats med två värden; ”har varit arbetslös” och ”har ej varit arbetslös”. Från dessa 

två variabler har ytterligare en ny variabel konstruerats, som används som mått för prekaritet.  

De som är orolig för att förlora sitt arbete, samt har haft minst en period av arbetslöshet under 

de senaste fem åren definieras som ”prekära” och resterande som ”ej prekära”.  

 

6.3 VARIABELKONTRUKTION KLASS 

Klassvariabeln
1
 som har skapats har tagit utgångspunkt i Olin Wrights (1997) klassindelning 

och har tre olika dimensioner; ägarskap av produktionsmedel, kompetens och auktoritet. Inga 

                                                             
1 Länk till konstruktion av klassvariablen: https://github.com/kayly/class/blob/master/eowright.R 
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i materialet äger produktionsmedel då det endast är anställda som finns med.  För 

dimensionen kompetens används den internationella yrkesklassificeringen ISCO-88. För 

dimensionen auktoritet har frågorna från enkätundersökningen ”Har du någon arbetsledande 

funktion?”, ”I vilken grad har du i ditt arbete möjlighet att bestämma hur ditt dagliga arbete 

organiseras?”, ” I vilken grad har du i ditt arbete möjlighet att påverka principiella beslut som 

rör organisationens verksamhet och inriktning?” använts.  På den första frågan finns 

svarsalternativ ”ja” eller ”nej”.  På den andra och tredje frågan finns det fem olika 

svarsalternativ där 1 står för ”i mycket hög grad och 5 för ”inget alls”. Utifrån dessa variabler 

har det konstruerats en ny klass-variabel som består av sex nivåer; chef med expertkompetens 

(expert managers), anställda med expertkompetens (expert workers),kunniga 

chefer/arbetsledare (skilled managers/supervisors), kunniga anställda (skilled workers), 

okvalificerade chefer/arbetsledare (low-skilled managers/supervisors) och okvalificerade 

arbetare (low-skilled workers). I analyserna har okvalificerade arbetare skilts ut och alla 

övriga kategorier av anställda slagits ihop till gruppen ”kvalificerade anställda”, då alla 

grupper tillhörande denna kategori har någon form av kompetens eller auktoritet. Skälet till 

detta är att i vissa kategorier är väldigt få prekära anställda, som chefer med expertkompetens 

där det endast är 4 st, och detta är inte tillräckligt för att kunna få statistiskt signifikanta 

analyser.  

 

6.4 KONTROLLVARIABLER 

Eftersom tidigare forskning visar att tidsbegränsade anställningar i Sverige är ojämnt 

fördelade mellan ålder, kön, sektortillhörighet och utbildning (Holmlund och Storrie 2002) 

kommer dessa att inkluderas i analysen som kontrollvariabler. Detta för att  kunna utesluta att 

eventuella samband är ett resultat av dessa faktorer och inte av klasstillhörighet. Ålder har 

kodats om till en kategorisk variabel med åldersgrupperna 25-35 år, 36-45 år, 46-55 år och 

56-65 år där 25-35 år används som referensgrupp. Utbildning har kodats om till kategorierna 

grundskoleutbildning, gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning grupp 1 som 

inkluderar individer med universitets/högskoleutbildning kortare än 3 år med examen eller 

universitets/högskoleutbildning utan examen samt eftergymnasial utbildning grupp 2 som 

inkluderar individer med universitets/högskoleutbildning på minst 3 år med examen. Den 

referensgrupp som används inom utbildningsnivå är gymnasieutbildning. Variabeln 

organisationstillhörighet är uppdelad i lågkvalificerade serviceyrken, högkvalificerade 

serviceyrken, industri och jordbruk, där högkvalificerade serviceyrken har använts som 

referenskategori. Med lågkvalificerade serviceyrken menas de serviceyrken som inte kräver 
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några speciella kvalifikationer, medan högkvalificerade serviceyrken kräver högre 

kvalifikationer som universitets/högskoleutbildning. Man har valts som referenskategori i 

könsvariabeln. 

 

7. METOD 

Denna studie avser att undersöka ett samband mellan två variabler, klasstillhörighet och 

prekär anställning. Som huvudsaklig analysmetod har logistisk regressionsanalys använts. 

Valet av analysmetod grundar sig i att den beroende variabeln är dikotom, något som en 

logistisk regression kan hantera. I en logistisk regressionsanalys kan resultatet redovisas i 

oddskvoter, som kommer tat användas i denna studie. Oddskvoter anger oddsets förändring 

när värdet på den beroende variabeln ökar (Djurfeldt och Barmark2009). Oddskvoter som har 

ett värde högre än 1 påvisar ett positivt samband och oddskvoter med ett värde lägre än 1 

påvisar ett negativt samband.  

 

För att undersöka om det finns skillnader i datamaterialet som kan tyda på ett samband att 

undersöka vidare utfördes till en början olika deskriptiva analyser. De variabler som 

undersöktes i korstabeller var prekära anställningar och klasstillhörighet. Därefter utfördes  

huvudanalysen, med hjälp av logistisk regression i två steg. Först utfördes bivariata analyser 

mellan huvudsambandet  prekär anställning och klasstillhörighet, men även med samtliga 

kontrollvariabler. I nästa steg utfördes en multivariat analys med alla variabler inkluderade. 

Analyserna har utförts med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS Statistics 22.  

 

Signifikansnivåer och konfidensintervall kommer att redovisas i resultatet. Signifikansnivåer 

är viktigt för att veta om resultaten faktiskt avspeglar förhållanden i hela den population vi 

önskar att säga något om. I samhällsvetenskapen brukar en signifikansnivå på 5 % som övre 

gräns vara acceptabel, men ju lägre signifikansnivå desto säkrare är resultaten (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen 2010). Att resultatet är statistiskt signifikant på 5 % nivån betyder att 

det är 95 % sannolikhet att resultaten är en korrekt avspegling av populationen. 

Konfidensintervallet på 95 %, som används i studien, talar om att den population som mäts 

befinner sig inom nämnda konfidensintervallet i 95 procent av fallen (Djurfeltd et al. 2010). 

 

Litteraturen som refereras till i uppsatsen har främst funnits via sökningar i databaserna 

EBSCO och Web of Science. De sökord som har använt har varit: precarious, atypical, non-
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standard, temporary work/employment, career, steppingstone, precariat, social class, social 

inequality, job-insecurity. Vidare har litteratur också funnits via referenser i lästa artiklar.  

 

8. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav att ta hänsyn till vid samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet går ut på att deltagaren ska informeras om syftet 

med studien samt att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet 

syftar till att det i förhand ska inhämtas ett samtycke från deltagaren, detta krav kan undgås 

när informationen som används tas från existerande myndighetsregister. I detta fall så ska en 

forskningsetisk kommitté´ ha prövat och godkänt undersökningen. Det finns också speciella 

regler för postenkäter, vilket är det material som använts för denna studie, som inte kräver 

inhämtning av samtycke i förhand. Samtycke anses som lämnat när enkäten har returnerats, 

förutsatt att utförlig information har skickats ut tillsammans med enkäten. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att information ska förvaras så att ingen utomstående kan ta del av denna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas i forskningsändamål.  

Datamaterialet i denna studie uppfyller dessa etiska principer, både information och 

samtyckeskravet uppfylldes i utskicket av postenkäten där denna information var tydlig.  

Gällande konfidentialitetskravet så har respondenterna i materialet fått ett ID-nummer som ej 

går att relatera till personnummer. Slutligen så har datamaterialet endast använts till 

studieändamål och uppfyller också detta krav. Datamaterialet och den ursprungliga 

postenkäten har också blivit godkända av Etikprövningsnämnen i Umeå (EPN) 2011, med 

diarienummer 2011-101-31 Ö.  
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9.  RESULTAT 

En första deskriptiv analys utfördes för att undersöka skillnader i datamaterialet gällande 

prekära anställning mellan okvalificerade arbetare och kvalificerade arbetare. Resultatet 

redovisas i figuren nedan. Figuren visar hur många procent av okvalificerade arbetare och 

kvalificerade anställda som befinner sig i prekära anställningar. 

 

Procent 

 

Figur 1: Andel i procent med prekära anställningar  

 

Resultatet visar att det är 10,7 procent av de okvalificerade arbetarna som befinner sig i  

prekära anställningar, av de kvalificerade anställda är det endast 4,4 procent. Sett till procent 

så är andelen av de okvalificerade arbetare som upplever att befinna sig i en prekär anställning 

mer än dubbelt så stor jämfört med kvalificerade arbetare. Att över 10 procent av 

okvalificerade arbetare upplever att de befinner sig i en prekär situation med en oro över att 

förlora sin anställning är en relativt hög siffra, samtidigt som de allra flesta okvalificerade 

arbetare inte uppfattar sin anställning som prekär. Denna analys visade att det i detta material 

finns relativt stora skillnader mellan okvalificerade arbetare och kvalificerade anställda i 

förhållande till prekära anställningar.  

 

För att kontrollera om prekära anställningar är utbrett över alla samhällsklasser även när de 

kvalificerade anställda inte är sammanslagna till en grupp gjordes även en sådan analys. Den 
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visade att prekära anställningar förekommer i alla samhällsklasser. Prekära anställningar är   

minst förekommande bland chefer med expertkompetens,  där endast 2,5 procent upplever sig 

prekära medan kunniga anställda är den grupp som har flest prekära bortsett från de 

okvalificerade arbetarna med 6, 2 procent. Detta stämmer med vad som kan förväntas, att 

prekära anställningar är minst förekommande bland den klass med högst kompetens och 

auktoritet. Det visar även att prekära anställningar, om än i olik grad, förekommer i alla 

samhällsklasser. 

 

Nästa figur visar fördelningen av alla individer med prekära anställningar mellan 

okvalificerade arbetare och kvalificerade anställda. 56,6 procent av individerna med prekära 

anställningar finns bland de okvalificerade arbetarna och 43,4 bland de kvalificerade 

anställda. Det kan verka som om det är ganska jämnt fördelat, men då får man ha i åtanke att 

det är är ungefär dubbelt så många i gruppen av kvalificerade arbetare än okvalificerade 

arbetare. I datamaterialet finns 641 stycken okvalificerade arbetare och de kvalificerade utgör 

1275 stycken.  Resultatet visar dock att de prekära inte endast finns i gruppen med 

okvalificerade arbetare.  

 

Procent 

 

Figur 2: Fördelningen i  procent av den totala andelen individer med prekära anställningar 

 

För att kunna säga något om det faktiska sambandet mellan klasstillhörighet och prekär 

anställning så behövs ytterligare analyser. De deskriptiva analyserna visar endast hur 
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fördelningen ser ut i det datamaterial som finns, inte om det finns ett statistiskt samband 

mellan de två variablerna. För att gå vidare så utfördes därför  även en sambandsanalyser i 

form av logistiska regressioner. En logistisk regression visar om det finns något samband 

mellan två variabler, i form av odds.. Först utfördes bivariata analyser för en prekär 

anställning och samtliga kontrollvariabler. Dessa visar om det finns något samband mellan 

prekära anställningar och alla de oberoende variablerna i en enskild analys. Efter detta 

analyserades samtliga variabler i en multivariat analys, för att undersöka hur sambandet 

mellan prekära anställningar och klasstillhörighet står sig i en analys med kontrollvariablerna 

inkluderade . I en logistisk regression väljs en referenskategori med värdet 1 som övriga 

kategorier jämförs mot. Det framgår i modellen vilka referenskategorier som har använts i 

analysen. 
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Tabell 1: Bivariata logistiska regressioner över samband mellan prekära anställningar och klasstillhörighet, 

samt kontrollvariabler 

   

Bivariat 

       

  

 OR      95 % CI Sig. N. 

Klasstillhörighet     2052 

Kvalificerade arbetare (ref.) 1    

Okvalificerade arbetare 2,596 1,825-3,692 ,000***  

Ålder    2427 

25-35 (ref.) 1    

36-45  ,597  ,383-929 ,022*  

46-55  ,616  ,399-,929 ,029*  

56- 65  ,684  ,446-1,048 ,081  

Kön     2427 

Man (ref.) 1  1  

Kvinna  ,964  ,708-1,314 ,818  

Utbildning    2122 

Gymnasial (ref.) 1    

Grundskola 1,438  ,873-2,367 ,153  

Eftergymnasial 1 1,100  ,713-1,699 ,666  

Eftergymnasial 2   ,411  ,257-659 ,000***  

Sektortillhörighet     2302 

Högkvalificerad service (ref.) 1    

Lågkvalificerad service 1,762 1,155-2,687 ,009**  

Jordbruk 2,643  ,769-9,085 ,123  

Industri  ,838  ,523-1,342 ,462  

95 % konfidensintervaller redovisas. Signifikansnivåer: *= p < 0,05; ’’= p < 0,01;***= p < 0,001. 

 

 

Den bivariata analysen visar signifikanta skillnader mellan okvalificerade arbetare och 

kvalificerade anställda, risken för att befinna sig i en prekär anställning är över 2,5 gånger så 

stor för en okvalificerad arbetare jämfört med en kvalificerad anställd. Gällande ålder så är det 

lite mindre risk för alla åldersgrupper att vara prekär jämfört med referensgruppen som är 
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individer mellan 25-35, dock är inte resultaten för gruppen 56-65 statistisk signifikanta. Kön 

verkar inte ha betydelse för upplevelsen att befinna sig i en prekär anställning då resultaten 

visar att det nästan är lika stor sannolikhet för män som för kvinnor och resultaten är ej heller 

signifikanta. Utbildningsgrad visar att individer med universitetsexamen på minst tre år har en 

betydligt lägre risk för att befinna sig i en prekär anställning jämfört med referenskategorin 

som är individer med en gymnasieutbildning, dessa resultat är också statistiskt signifikanta. 

Resultaten för individer med grundskoleutbildning och eftergymnasial utbildning utan 

examen är inte signifikanta, men de visar en tendens till att ha lite högre risk för att vara 

prekär än referenskategorin. Vid jämförelse av sektortillhörighet har de tillhörande 

lågskvalificerade serviceyrken lite högre risk att befinna sig i prekära anställningar jämfört 

med individer tillhörande högkvalificerade serviceyrken, detta resultat är signifikant vilket 

resultatet för jordbruk och industri inte är.  
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Tabell 2: Multivariat logistisk regression över prekära anställningar och klasstillhörighet och samtliga 

kontrollvariabler 

 Multivariat 

 

  

 OR 95% CI Sig.  

Klasstillhörighet    

Kvalificerade anställda (ref.) 1   

Okvalificerade anställda 1,874 1,190-2,953 007** 

Ålder    

25-35 (ref.) 1   

36-45 ,557 ,312-1,067 ,080 

46-55 ,719 ,405-1,275 ,259 

56-65 ,559 ,302-1,034 ,064 

Kön    

Man (ref.) 1   

Kvinna ,671 ,429-1,049 ,080 

Utbildning    

Gymnasial (ref.) 1   

Grundskola 1,161 ,609-2,214 ,650 

Eftergymnasial 1 1,002 ,585-1,717 ,994 

Eftergymnasial 2   ,398 ,209-760 ,005** 

Sektortillhörighet    

Högkvalificerad service (ref.) 1   

Lågkvalificerad service 1,476 ,897-2,429 ,125 

Jordbruk 1,558 ,335-7,236 ,572 

Industri ,618 ,343-1,115 ,110 

Constant ,139   

N.  1952   

95 % konfidensintervaller redovisas. Signifikansnivåer: *= p < 0,05; ’’= p < 0,01;***= p < 0,001 

 

 

Vid den multivariata analysen förändras resultaten något, men är överlag relativt lika 

resultaten från de bivariata analyserna. Det är fortfarande en betydligt högre risk att vara 

prekär för okvalificerade arbetare jämfört med kvalificerade anställda, men risken sjunker till 
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att var strax under 2 gånger så stor. I den multivariata analysen är det förutom sambandet 

mellan prekära anställningar och klasstillhörighet endast resultatet för  utbildningsvariabeln 

universitetsexamen på över 3 år som är statistiskt signifikant, där resultatet är näst intill 

identiskt jämfört med den bivariata analysen men har sjunkit till en något lägre risk. Att det 

inte blir några andra statistiskt signifikanta resultat tyder på att prekära anställningar faktiskt 

är utbrett över alla åldersgrupper (som finns representerat i detta material), alla olika 

sektortillhörigheter, flera utbildningsnivåer och hos både män och kvinnor.  Dessa faktorer 

verkar inte ha speciellt stor betydelse för sannolikheten att befinna sig i en prekär anställning 

eller inte. Resultaten styrker att det finns ett samband mellan klasstillhörighet och prekära 

anställningar. Att det dessutom är en lägre risk för högutbildade individer att befinna sig i en 

prekär anställning är också att vänta och går dessutom hand i hand med resultaten om 

klasstillhörighet, då dessa individer inte finns bland de okvalificerade arbetarna. 

 

10.  DISKUSSION 

Syftet med studien är att utifrån Olin Wrights (1997) klasschema undersöka relationen mellan 

klass och prekära anställningar. De frågeställningar som jag vill besvara är vilka det som 

befinner sig i de prekära anställningarna, är det de okvalificerade arbetarna eller är det utbrett 

över alla samhällsklasser? Är det större sannolikhet för de okvalificerade arbetarna att befinna 

sig i prekära anställningar jämfört med övriga anställda? Är individer med prekära 

anställningar och okvalificerade arbetare egentligen en och samma grupp? 

Studiens syfte och frågeställningar är motiverat av att det finns tidigare forskning som tyder 

på att lågutbildade individer är överrepresenterade bland tidsbegränsade anställningar samt att 

det också finns en stor risk att dessa personer fastnar i denna typ av anställning varvat med 

återkommande perioder av arbetslöshet. Detta kan bidra till att skapa en segmentering på 

arbetsmarknaden och att vissa grupper fastnar i så kallade sekundära arbeten som också ofta 

har lägre lön och sämre villkor, samtidigt som dessa anställningar också kan generera psykisk 

ohälsa hos individen. Generellt sett har lågutbildade en svagare ställning i arbetslivet och det 

är därför motiverat att undersöka om det också är denna grupp som faktiskt är prekära. Dock 

är lågutbildade är inte per definition okvalificerade arbetare eftersom de till exempel kan 

inneha en tjänst med auktoritet, och då inte faller in under denna kategori. Det räcker därför 

inte att endast jämföra samband mellan utbildningsgrad och prekära anställningar, 

klasstillhörighet definierat utifrån Olin Wrights klasschema (1997) fångar en den mest 

exploaterade gruppen av anställda som därför också kan tänkas vara de mest prekära. 
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Som grund för studiens genomförande  finns själva definitionen av en prekär anställning, och 

vilket mått som har använts för att fånga detta. Användningen av begreppet prekära 

anställningar är inte enhetligt och ofta används det synonymt med till exempel atypiska eller 

icke-standard anställningar, även om definitionerna skiljer sig. De flesta definitioner av 

prekära anställningar inkluderar olika moment av osäkerhet, men det skiljer sig i hur denna 

osäkerheten mäts. Ofta så mäts den endast i kontraktstyp, ibland kan andra typer av mått 

användas men det verkar inte som om den egna upplevelsen av osäkerhet eller oron att förlora 

sitt arbete har använts.  

 

En tidsbegränsad anställning betyder inte att den är prekär, samma typ av anställning kan 

upplevas väldigt olika beroende på livssituation. För en ung student kanske ett timvikariat 

med en låg lön och begränsade utvecklingsmöjligheter kan uppfattas som ett bra sätt att få in 

lite extra pengar och det upplevs inte negativt eller osäkert på något vis då det endast ses som 

en extra inkomstkälla under en kort period. Samma arbete skulle för en medelålders förälder 

kanske upplevas extremt osäkert och negativt, och därmed falla in under kategorin prekär 

anställning Det var därför viktigt att inkludera den egna upplevelsen av oro för att mista sitt 

arbete som ett mått på en prekär anställning, samtidigt som detta inte räcker. Att endast vara 

orolig över att förlora sitt arbete fångar inte helt definitionen av en prekär anställning. Det 

måste finnas en faktisk befogenhet för oron och därför inkluderas också tidigare 

arbetslöshetserfarenhet. Arbetslöshetserfarenhet, inom en begränsad tidsperiod, kombinerat 

med en oro för att mista sitt arbete används som ett mått på prekära anställningar i denna 

studie, detta fångar i min mening det bekymmersamma som per definition finns i en prekär 

anställning. 

 

Resultaten har tydligt visat att det finns ett starkt samband mellan klasstillhörighet och 

prekära anställningar. Okvalificerade arbetare har en klart större sannolikhet att befinna sig i 

en prekär anställning jämfört med kvalificerade arbetare. Risken är nästan dubbelt så stor vid 

den multivariata analysen. Detta stämmer överens med vad som kunde förväntas, sett till 

tidigare forskning. Att det är en så pass mycket större chans att tillhöra gruppen med prekära 

anställningar för okvalificerade arbetare kan bero på deras position på arbetsmarknaden, och 

inte bara i organisationen de arbetar i eller deras anställning. Tidsbegränsade kontrakt finns  i 

alla sektorer och även högutbildade individer drabbas av, eller väljer, denna typ av 

anställningar. Skillnaden skulle kunna vara att de inte är oroliga på samma sätt som en 
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okvalificerad arbetare över att förlora jobbet eller att kontraktet når sitt slut, eftersom de har 

en säkrare position på arbetsmarknaden och lättare att få en ny anställning. Detta styrks också 

av att det är väldigt få, sett till procentandel, av anställda med en minst 3-årig 

universitetsexamen som befinner sig i prekära anställningar samt att det är en betydligt lägre 

risk för denna grupp jämfört med övriga utbildningsnivåer.  

 

Samtidigt som risken är högre för okvalificerade arbetare att tillhöra den prekära gruppen så 

är den ändå relativt låg. Det långt ifrån alla av de okvalificerade arbetarna som upplever att 

befinna sig i en prekär anställning, endast 10 procent. Sett till prekariatet som grupp är det 

nästan hälften som faktiskt inte finns bland de okvalificerade arbetarna. Detta betyder att även 

om det är en mycket större risk för att befinna sig i en prekär anställning för en okvalificerad 

arbetare så är det långt ifrån alla okvalificerade arbetare som är prekära samt att alla prekära 

ej heller är okvalificerade arbetare.  

 

Att benmämna prekära anställningar som ett klassproblem kan vara att gå till överdrift. Att det 

är en klart högre risk för att befinna sig i en prekär anställning för en okvalificerad arbetare är 

tydligt, men samtidigt är det en så pass liten andel av denna grupp som upplever att befinna 

sig i prekära anställningar att det inte går att likställa okvalificerade arbetare med prekära 

arbetare, det går alltså inte att säga att det egentligen är samma grupp av individer. Dessutom 

finns de, om än i olika grad, utspridda över alla olika samällsgrupper och inte endast bland de 

okvalificerade arbetarna. Att säga att individer som befinner sig i helt olika organisatoriska 

positioner sett till kompetens och auktoritet, och därför antagligen också inkomst och status, 

tillhör en gemensam social klass endast på grund av att de bägge upplever sin som prekär är 

svårt att argumentera för i denna studie på grund av att det är Olin Wrights (1997) klasschema 

som används här, och inte Standings (2011) definition av prekariatet.  

 

Denna studie använder sig av Olin Wrights (1997) klasschema för att kunna bestämma 

fastställa klasstillhörighet och det är möjligt att det hade blivit något annat resultat genom att 

använda andra tillgängliga klassscheman. Medan Olin Wright (1997)  till stor del fokuserar på 

relation till produktionen i form av ägarskap, ledarskap, kompetens och autonomi fokuserar 

Erikson, Goldthorp, Portocarero på yrkestillhörighet och därunder auktoritet och autonomi 

samt inkomst och Esping- Andersen på ledarskap och yrkestillhörighet (Leilfsrud, Bison och 

Jensberg 2005). Detta är de klasscheman som oftast refereras till idag tillsammans med till 
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exempel SCBs´socioekonomiska index som också använder sig av yrkeskategorier och även 

om de liknar varandra så finns det alltså skillnader som kan påverka resultaten.  

 

En annan aspekt som kan påverka resultaten är att det inte är unga vuxna mellan 18 och 25 

med i datamaterialet. Eftersom många med tidsbegränsade anställningar finns inom denna 

grupp hade utfallet kunnat bli annorlunda om de var inkluderade. Dock så kan jag tycka att de 

positiva sidorna med att denna grupp inte finns representerade överväger det negativa. För 

många yngre vuxna så är tidsbegränsade anställningar vanligt och fullt normalt, det kan ofta 

vara en väg in i arbetslivet eller det kan vara arbete vid sidan av studier. Många unga vuxna är 

dessutom att räkna som okvalificerade arbetare då de kanske inte har hunnit skaffa sig 

utbildning eller arbetat sig upp till en högre position. Dessa anställningar behöver därför inte 

att vara problematiska och genom att denna grupp inte finns representerade i datamaterialet 

tycker jag att problemtatiken med denna typ av anställningar kan fångas på ett bättre sätt. Det 

går att säga att det blir ett hårdare test på hur starkt okvalificerade arbetare och prekära 

anställningar korrelerar. 

 

Denna studie har också sina begränsningar. Det hade bland annat kunnat  inkluderats fler än 

en period av arbetslöshet under de senaste fem åren för att faktiskt fånga de som går in och ut 

på arbetsmarknaden. Detta var dock inte möjligt då de till antalet hade blivit väldigt få, men är 

ett förslag till framtida forskning med ett större datamaterial. För framtida forskning så skulle 

det förslagsvis också kunna gå att använda sig av samma typ av mått på prekära anställningar 

och jämföra detta mot kontraktstyp och klassposition eller utbildningsgrad. Är de som har 

tidsbegränsade kontrakt också de som upplever att befinna sig i en prekär anställning? Är det 

skillnader för individer med tidsbegränsade kontrakt  i upplevelse av prekära anställningar 

beroende på vilken klasstillhörighet eller utbildningsgrad personen har?  
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