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Abstract 

 
På senare år har forskare argumenterat för att dagens arbetsliv kännetecknas av 
flexibilitet och osäkerhet, och att individens trygghet därför kommer av att vara 
anställningsbar. Studier har även visat att upplevelsen av anställningsbarhet kan 
påverka anställdas psykiska hälsa. Förhållandet mellan anställningsbarhet och psykisk 
hälsa har dock aldrig tidigare undersökts bland universitetsstudenter, trots att de 
rimligtvis också påverkas av arbetslivets osäkerhet. Syftet med föreliggande studie var 
att undersöka om upplevelsen av anställningsbarhet kunde predicera psykisk hälsa 
bland universitetsstudenter. Tvåhundra studenter deltog i en enkätstudie som 
genomfördes på Stockholms universitet. En hierarkisk regressionsanalys visade att 
personer som upplevde hög anställningsbarhet rapporterade bättre psykisk hälsa än 
personer med låg anställningsbarhet. Detta kan bero på att anställningsbara studenter 
ser det framtida arbetslivet som en utmaning istället för ett hot. 
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FÖRHÅLLANDET MELLAN ANSTÄLLNINGSBARHET OCH PSYKISK HÄLSA 
BLAND UNIVERSITETSSTUDENTER 

 
 

Universitetsstudenter kan inte förvänta sig en livslång anställning eller karriär inom en 
och samma organisation när de lämnar den högre utbildningen. Istället kommer de 
sannolikt att byta arbetsgivare många gånger under sina yrkesliv. De kan också räkna 
med att under vissa perioder stå utan arbete. Under de senaste decennierna har den 
svenska arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Som i flera andra länder har 
det skett en kraftig ökning av antalet studenter, med målsättningen att hälften av varje 
årskull ska påbörja högskolestudier före 25 års ålder (Universitetsgemensamma 
arbetsgruppen, 2006; Utbildningsdepartementet, 2004). Förhållandet mellan utbildning 
och arbete har dock komplicerats av att kvalifikationskraven på arbetsmarknaden inte 
har stigit lika snabbt som arbetskraftens utbildningsnivå (le Grand, Szulkin, & Thålin, 
2004; Åberg, 2002). Antalet akademiker har alltså ökat mycket snabbare än antalet 
arbeten som kräver en akademisk utbildning, vilket resulterat i att många är 
överutbildade för sina jobb och en relativ hög andel är arbetslösa 
(Universitetsgemensamma arbetsgruppen, 2006). Generellt innebär detta att en 
akademisk examen inte längre är tillräcklig (men fortfarande nödvändig) för att få ett 
kvalificerat arbete. För dagens studenter innebär detta att de måste ta ett större 
individuellt ansvar för sina framtida yrkesliv. 
 
Under senare decennier har det därutöver blivit mindre vanligt att ha ett arbete ”för 
livet”. Människor idag rör sig i större utsträckning mellan anställningar, organisationer 
och branscher. Detta ställer höga krav på människors förmåga att hantera förändring 
och tillgodogöra sig ny kunskap (Garsten & Jacobsson, 2004). Individen förväntas 
dessutom själv initiera förändring och styra sin karriär efter egna uppsatta mål och 
intressen (Hall & Moss, 1998). Under 1990-talet ökade dessutom 
arbetsorganisationernas användning av nedskärningar, omorganisationer, tillfälliga 
anställningar och andra typer av organisationsförändringar som gav upphov till en 
växande anställningsotrygghet bland de anställda (De Witte, 2005; Sverke, Hellgren, & 
Näswall, 2002). Detta drabbade inte bara lågutbildade personer inom traditionella 
arbetaryrken. Även högutbildade personer som tidigare gjort karriär inom en eller ett 
fåtal organisationer berördes nu av tillfälliga anställningar, nedskärningar och varsel 
(Näswall, Sverke, & Hellgren, 2003), vilket refererats till som en demokratisering av 
anställningsotrygghet (Brown, Hesketh, & Williams, 2003). 
 
Denna utbredda osäkerhet har lett till ett ökat intresse för begreppet anställningsbarhet 
(Brown et al., 2003). I vid mening syftar anställningsbarhet på individens möjligheter 
att skaffa sig ett nytt arbete. Tidigare användes begreppet i hänseende till dem som var 
arbetslösa (se Garsten & Jacobsson, 2004), men på grund av senare decenniers 
oförutsägbarhet på arbetsmarknaden är anställningsbarhet nu något som alla behöver ta 
ansvar för. Den ökade användningen av begreppet kan således betraktas som en 
avspegling av arbetslivets individualisering och en ansvarsförskjutning för individens 
yrkesutveckling, från arbetsgivaren till den anställda (Allvin, 2004; Fugate, Kinicki, & 
Aschforth, 2004). Eftersom individen inte längre kan förvänta sig en varaktig 
anställning blir det allt viktigare att när som helst kunna skaffa sig ett nytt arbete för att 
säkra sin försörjning. Därför har det hävdats att anställningsbarhet blivit ett sätt för 
individen att uppnå trygghet, vilket inspirerat till uttrycket trygghet genom 
anställningsbarhet (Berntson, 2008; Oss, 2001).  
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I linje med denna analys har Berntson och hans kollegor (Berntson & Marklund, 2007; 
De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte, & Alarco, 2008) undersökt huruvida 
upplevelsen av anställningsbarhet kan påverka anställdas hälsa och välbefinnande. 
Dessa studier visade att anställningsbarhet var positivt associerat till psykisk hälsa och 
välbefinnande. Anställda med upplevd hög anställningsbarhet rapporterade också bättre 
psykologisk hälsa. Detta skulle enligt författarna kunna tolkas som att anställningsbara 
personer är bättre rustade att hantera arbetslivets flexibilitet och oförutsägbarhet 
(Berntson & Marklund, 2007; De Cuyper et al., 2008).  
 
Tidigare studier om anställningsbarhetens påverkan på psykisk hälsa har endast gjorts 
på anställda personer. Utifrån dessa enstaka studier är det därför svårt att dra slutsatser 
om människor utanför arbetsmarknaden, till exempel universitetsstudenter. 
Förhållandet mellan studenters anställningsbarhet och psykiska hälsa är dock särskilt 
intressant att undersöka med tanke på att även studenter rimligtvis tagit intryck av 
arbetslivets osäkerhet. Det stora överskottet på akademiker som beskrivits ovan innebär 
att många studenter inom de närmaste åren kommer att hamna i arbetslöshet eller vara 
tvungna att ta arbeten som ligger under deras kvalifikationsnivå. En del av dem som 
examineras kommer dessutom att få någon form av tidsbegränsad anställning, som 
projektanställning eller vikariat, och snart behöva leta efter ett nytt jobb. Vetskapen om 
detta skulle kunna leda till stress för de studenter som sannolikt påbörjat en akademisk 
utbildning för att senare få utdelning av den i arbetslivet. Hur studenter upplever sina 
möjligheter på arbetsmarknaden är därmed en viktig fråga att undersöka i relation till 
deras psykiska hälsa. Fokus för denna studie är därför att undersöka sambandet mellan 
universitetsstudenters anställningsbarhet och psykiska hälsa. 
 
Begreppet anställningsbarhet kan spåras tillbaka till 1950-talet, men har från mitten av 
1990-talet dykt upp allt oftare i forskning och policydokument för 
arbetsmarknadsfrågor (för beskrivning, se Berntson, 2008). En stor del av litteraturen 
har definierat anställningsbarhet som en individs objektiva möjligheter att skaffa sig en 
anställning, och fokuserat på vilka egenskaper, färdigheter och erfarenheter som gör en 
person anställningsbar (t.ex. Fugate et al., 2004; Van Dam, 2004). På senare år har dock 
forskare börjat intressera sig för den subjektiva anställningsbarheten, det vill säga hur 
individen upplever sina möjligheter på arbetsmarknaden (Berntson & Marklund, 2007; 
Berntson, Sverke, & Marklund, 2006; Rothwell & Arnold, 2007; Rothwell, Herbert, & 
Rothwell, 2008; Tomlinson, 2007). Föreliggande studie utgår från en subjektiv 
definition av anställningsbarhet, eftersom den subjektiva upplevelsen av 
anställningsbarhet anses mest relevant i frågan om konsekvenser för psykisk hälsa. 
Anledningen till detta är att subjektiva upplevelser enligt flera teorier har stort 
inflytande på människors beteenden, emotioner och i slutändan fysiska och mentala 
hälsa (Katz & Kahn, 1978; Lazarus & Folkman, 1984). Därutöver ses 
anställningsbarhet här som individens möjligheter att få ett arbete inom det område han 
eller hon har utbildat sig till och som motsvarar utbildningens längd. Möjligheten att få 
en anställning som man är överutbildad för är därefter inte tillräcklig för att anses vara 
anställningsbar. Följaktligen definieras anställningsbarhet som individens bedömning 
av sina möjligheter att efter studiernas avslutande få en anställning som motsvarar 
dennes utbildning. 
 
Sambandet mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa har sällan undersökts, med 
undantag av de ovan nämnda studierna av Berntson och Marklund (2007) och De 
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Cuyper et al. (2008). I en longitudinell studie undersökte Berntson och Marklund 
(2007) om upplevd anställningsbarhet kunde påverka hälsa och välbefinnande i form av 
allmänt hälsotillstånd, fysiska besvär och psykisk hälsa hos anställda. Resultaten visade 
att kontrollerat för demografiska variabler, tidigare hälsa och arbetsmiljö var 
anställningsbarhet positivt associerat till självrapporterad psykisk hälsa och allmänt 
hälsotillstånd ett år senare. 
 
Enligt Berntson och Marklund (2007) finns det flera anledningar till att upplevd 
anställningsbarhet kan vara viktigt för den anställdas hälsa. För det första kan 
anställningsbarhet tänkas minska risken för arbetslöshet, som enligt tidigare forskning 
har negativa konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa (t.ex. Jahoda, 1982, refererat i 
Berntson & Marklund, 2007). Om det är fördelaktigt för hälsan att ha ett arbete är det 
även rimligt att känslan av anställningsbarhet har samma effekt. Vidare resonerar 
Berntson och Marklund (2007) att upplevelsen av anställningsbarhet även kan minska 
risken för anställningsotrygghet. Eftersom anställningsotrygghet har negativ påverkan 
på anställdas hälsa (De Witte, 2005; Sverke et al., 2002) bör anställda med hög 
anställningsbarhet uppleva bättre hälsa än anställda med låg anställningsbarhet. Detta 
resonemang får stöd av De Cuyper et al. (2008) som undersökte förhållandet mellan 
upplevd anställningsbarhet, anställningsotrygghet och arbetsrelaterad och generellt 
välbefinnande. Resultaten visade att anställningsbara personer upplevde mindre 
anställningsotrygghet och därav högre arbetsrelaterad och generellt välbefinnande. 
Fastän inget direkt samband mellan anställningsbarhet och välbefinnande kunde finnas 
drog författarna slutsatsen att anställningsbarhet var viktigt för de anställdas 
välbefinnande genom att det minskade risken för anställningsotrygghet och dess 
skadliga effekter på välbefinnandet (De Cuyper et al., 2008).  
 
Berntson och Marklund (2007) och De Cuyper et al. (2008) argumenterar även för att 
anställningsbarhet kan inverka på hälsa och välbefinnande genom att, i linje med 
Lazarus och Folkmans (1984) stressteori, påverka människors upplevelser av olika 
händelser och situationer i arbetslivet. Lazarus och Folkman (1984) menar att 
subjektiva upplevelser är av stor betydelse för hur individen reagerar på olika 
situationer i sin omgivning. När individen ställs inför en ny situation gör han eller hon 
en primär och sekundär bedömning av situationen. I den primära bedömningen avgörs 
om situationen är irrelevant, positiv eller stressande. Bedöms situationen som irrelevant 
har den ingen betydelse för individen medan en positiv bedömning av situationen kan 
ha en gynnsam effekt på hälsa och välbefinnande. En stressande situation kan i sin tur 
upplevas antingen som en skada, ett hot eller en utmaning. Det förstnämnda innebär att 
skadan redan har inträffat. Hot upplevs däremot som att någonting negativt kan inträffa 
i framtiden. En utmaning innebär att individen bedömer att även någonting positivt kan 
komma ur situationen. Till skillnad från ett hot ger en utmaning därför även upphov till 
positiva känsloreaktioner. Sannolikheten för att en stressande situation ska upplevas 
som en utmaning istället för ett hot ökar ju större kontroll individen upplever sig ha 
över situationen. När en situation upplevs som antingen ett hot eller en utmaning gör 
individen samtidigt en sekundär bedömning, där han eller hon försöker avgöra vilka 
resurser som finns att tillgå för att hantera den stressande situationen. Upplevelsen av 
stress uppstår när individen bedömer att han eller hon inte har möjlighet att hantera 
situationen, vilket kan inverka negativt på individens hälsa och välbefinnande (Lazarus 
& Folkman, 1984).  
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Berntson och Marklund (2007) föreslår att anställningsbarhet har möjlighet att påverka 
både den primära och den sekundära bedömningen av en situation. Eftersom en 
anställningsbar person uppfattar sina möjligheter att skaffa sig ett nytt arbete som stora 
är sannolikheten större att han eller hon upplever problemfyllda situationer i sitt 
arbetsliv som utmanande snarare än hotfulla. Anställningsbarhet kan således upplevas 
som en form av kontroll, som hjälper till att minska eller reducera upplevelsen av hot. 
Därigenom har upplevelsen av anställningsbarhet potential att avvärja påfrestningar på 
den psykiska hälsan och välbefinnandet. Berntson och Marklund (2007) resonerar 
vidare att anställningsbarhet kan tänkas påverka individens hälsa även genom den 
sekundära bedömningen. De menar att när en person ställs inför en stressande situation 
i arbetet är ett sätt att hantera detta att byta jobb. Anställningsbarhet kan därför 
upplevas som en resurs för att hantera den stressande situationen. Av den anledningen 
bör anställningsbara personer också vara mer benägna att byta arbete när de är 
missnöjda med sina arbetsförhållanden, vilket kan resultera i att de upplever bättre 
hälsa och välbefinnande.  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att anställningsbarhet kan påverka den 
psykiska hälsan positivt. Eftersom anställningsbarhet innebär att individen ser sina 
möjligheter att skaffa sig ett nytt arbete som stora minskar oron för att förlora arbetet 
och de medföljande negativa konsekvenserna för den psykiska hälsan och 
välbefinnandet. Anställningsbarhet kan även tänkas hjälpa individer att hantera 
stressande situationer i arbetet genom att röra sig mellan jobb och på det sättet minska 
risken för att utsättas för påfrestande arbetsförhållanden. Även om individen inte byter 
arbete kan uppfattningen av att ha den möjligheten innebära att stressande situationer i 
arbetet upplevs som utmanande snarare än hotfulla. Upplevelsen av anställningsbarhet 
kan således avgöra hur en person bedömer en situation, vilket enligt ett stressteoretiskt 
perspektiv påverkar individens hälsa och välbefinnande. Då själva upplevelsen av 
anställningsbarhet har visats kunna påverka psykisk hälsa bland anställda är det även 
rimligt att det har samma effekt på universitetsstuderande. Studenter med hög 
anställningsbarhet kan tänkas uppleva det framtida arbetslivet som mindre hotfullt, och 
därför uppleva bättre psykisk hälsa än personer med låg anställningsbarhet. Syftet med 
föreliggande studie var således att undersöka förhållandet mellan upplevelsen av 
anställningsbarhet och psykisk hälsa bland universitetsstudenter. 
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare och procedur 
 
Denna studie genomfördes på Stockholms universitet. Data samlades in genom att 
författaren delade ut enkäter till undersökningsdeltagarna i anslutning till undervisning. 
För att få godkännande till studiens genomförande kontaktades studierektorerna vid 
institutionerna och de ansvariga lärarna via brev. Undersökningsdeltagarna 
informerades muntligt om att deltagande var frivilligt och garanterades anonymitet. 
Undersökningsdeltagarna blev informerade om att studien avsåg hur studenter upplever 
sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden, men upplystes inte om studiens hela 
syfte då risken för att detta skulle påverka resultaten ansågs för stor. Samtliga 
undersökningsdeltagare delgavs författarens kontaktuppgifter för att kunna ta del av 
resultaten efter undersökningsperiodens slut.  
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Totalt deltog 235 grundutbildningsstudenter i studien. Av dessa exkluderades 34 
personer som uppgivit att de studerade på halvfart eller var tjänstelediga från arbete. 
Detta gjordes för att säkerställa att studierna var undersökningsdeltagarnas 
huvudsakliga sysselsättning. Ytterligare en individ togs bort på grund av att enkäten 
inte hade besvarats korrekt. Slutligen återstod således 200 undersökningsdeltagare. Av 
dessa var 106 (53 %) kvinnor och 94 (47 %) män. Medelåldern var 23.71 år (s = 5.17). 
Undersökningsgruppen bestod av studenter inom samhällsvetenskap (56%), 
naturvetenskap (24%), humaniora (10%) och lärarutbildningar (9%). Resterande 1 % av 
undersökningsdeltagarna (2 personer) uppgav inte utbildningsinriktning. 
 
Material 
 
    Bakgrundsvariabler.  
Följande bakgrundsvariabler ingick i studien: Kön (0 = man, 1 = kvinna), ålder, 
genomsnittlig månadsinkomst, samt antal avklarade terminer på högskola eller 
universitet.  
 
    Anställningsbarhet. 
Upplevd anställningsbarhet mättes med hjälp av en skala som tidigare utformats av 
Berntson, Näswall och Sverke (2008), baserat på instrumentet som användes i Berntson 
och Marklunds studie (2007). Skalan består av sex påståenden som omfattar 
deltagarnas erfarenheter, färdigheter, sociala nätverk, personliga egenskaper och 
kunskaper om arbetsmarknaden, till exempel: ”Min kompetens är efterfrågad på 
arbetsmarknaden.” Inför föreliggande studie reviderades några av påståendena för att 
passa in på undersökningsgruppen (se Bilaga 1). Svarsalternativen sträckte sig från 1 
(Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). Ett högt medelvärde indikerade att 
personen upplevde sig ha hög anställningsbarhet. Reliabiliteten (Cronbachs Alpha) var 
.79, vilket var tillfredsställande men lägre än originalskalans alpha på .92 (Berntson et 
al., 2008).   

 
    Psykisk hälsa.  
Psykisk hälsa mättes med en svensk version av General Health Questionnaire (GHQ-
12). Instrumentet utvecklades av Goldberg (1972) för att mäta självskattad psykisk 
hälsa i befolkningsstudier. Skalan innehåller tolv frågor som avser problem som ångest, 
depression, förlust av självförtroende och social dysfunktion.  Varje fråga handlar om 
ett symtom som deltagaren upplevt under de senaste veckorna, exempelvis ”Har du 
under de senaste veckorna...” ”haft svårt att sova på grund av oro?” med 
svarsalternativen Aldrig, Ibland, Ganska ofta och Alltid (1-4). Poängsumman ökade 
med antal bejakade symtom så att en hög poängsumma indikerade psykisk ohälsa och 
ett lågt värde indikerade god psykisk hälsa. Skalan hade hög intern konsistens 
(Cronbachs Alpha = .84). Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer för 
samtliga av studiens ingående variabler visas i Tabell 1. 
 

 
Resultat 

 
Först beräknades Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient mellan samtliga 
bakgrundsvariabler, anställningsbarhet och psykisk hälsa. Som framgår av Tabell 1 
visade korrelationsanalysen att endast kön och anställningsbarhet korrelerade 
signifikant med psykisk hälsa. Det fanns ett negativt samband mellan anställningsbarhet 
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och poängsumma på GHQ-skalan, indikerandes att anställningsbarhet var associerat till 
bättre upplevd psykisk hälsa.  
 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden (M) och standardavvikelser (S) för samtliga av studiens ingående 
variabler. 
                                       1          2          3          4         5          6              M               S 
1. Kön                             1                                                                          .53           .50 
2. Ålder                          .71       1                                                           23,71         5,17 
3. Inkomst                      .10      .22**    1                                                6334        3574 
4. Avklarade terminer    .28      .46**   .20      1                                       3,29         3,07 
5. Anställningsbarhet     .00      .17*     .14    -.05     1                             2,88           .79 
6. Psykisk hälsa              .30*** -.02   -.09    .07    -.21**     1              23,67         5,65 
N = 200; *p <.05; **p <.01; ***p <.001  

 
Multipel hierarkisk regressionsanalys i tre steg genomfördes för att beräkna den unika 
effekten av anställningsbarhet på psykisk hälsa, utöver effekten av kön. Resultaten 
visas i Tabell 2. Eftersom ålder, inkomst och antal avklarade terminer på högskola eller 
universitet inte hade något signifikant samband med psykisk hälsa inkluderades dessa 
variabler inte i regressionsanalysen. I regressionsanalysens Steg 1 ingick följaktligen 
endast kön, som stod för 9 % av den förklarade variansen i psykisk hälsa. Kvinnor 
rapporterade lägre psykisk hälsa än män. När upplevd anställningsbarhet lades till i 
Steg 2 ökade andelen förklarad varians med 4 %, vilket var en signifikant ökning. Det 
fanns ett negativt samband mellan upplevd anställningsbarhet och poängsumma på 
GHQ-skalan; personer med hög upplevd anställningsbarhet rapporterade i regel bättre 
psykisk hälsa än personer med låg upplevd anställningsbarhet.  
 
Tabell 2. Multipel hierarkisk regressionsanalys med kön i Steg 1, anställningsbarhet i Steg 2 och 
interaktionstermen (produkten) inlagd i Steg 3. Beroende variabel är poäng på GHQ-12.  

 
                                                B                   SE B             ß               R2             ∆R2 

 
 
Steg 1 
   Kön                                        3.43             .77             .30***            .09***       .09*** 
 
Steg 2 
   Kön                                        3.46             .75             .30***             
   Anställningsbarhet              - 1.53             .47            -.21**              .13**         .04** 
 
Steg 3 
   Kön                                        3.46             .75              .30***            
   Anställningsbarhet              - 1.06             .68            - .14 
   Kön × Anst.                         -  .72              .75            - .09             .14           .00 
 

**p<.01; ***p<.001. 
N = 200. 
 
För att undersöka om resultatet kunde förklaras i termer av en interaktionseffekt mellan 
kön och anställningsbarhet lades interaktionstermen (produkten) in i Steg 3. Analysen 
visade på ingen interaktionseffekt mellan kön och anställningsbarhet (p >.05). 
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Sammanlagt förklarade den slutgiltiga regressionsmodellen (Steg 2) 13 % av den totala 
variationen i psykisk hälsa. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan universitetsstudenters 
upplevelse av anställningsbarhet och psykiska hälsa. I linje med Berntson och 
Marklund (2007) och De Cuyper et al. (2008) visade resultaten att det fanns ett positivt 
samband mellan upplevelsen av anställningsbarhet och psykisk hälsa. Personer som 
upplevde hög anställningsbarhet rapporterade också generellt bättre psykisk hälsa. 
Anställningsbarhet stod dock bara för en mycket liten del av den förklarade variansen, 
vilket även var fallet i de tidigare studierna (Berntson & Marklund, 2007; De Cuyper et 
al., 2008). En tänkbar förklaring till den svaga effekten är att psykisk hälsa påverkas av 
många faktorer som inte kontrollerats för i denna studie. Resultaten bör därför tolkas 
med försiktighet. 

 
Resultaten stödjer det resonemang som fördes i inledningen. I enlighet med Lazarus 
och Folkman (1984) gör de studenter som upplever sig själva som anställningsbara en 
positiv primär bedömning av sina framtida arbetsliv, eftersom de tror att de kommer att 
ha få eller inga svårigheter att skaffa sig ett önskvärt arbete efter studiernas avslutande. 
En sådan bedömning är förknippad med positiva känsloreaktioner till skillnad från om 
situationen skulle bedömas som stressande. Vidare kan anställningsbarhet även 
förmodas påverka den sekundära bedömningen om det framtida arbetslivet upplevs 
som stressande. Anställningsbarhet kan upplevas som en form av kontroll över det egna 
arbetslivet, eftersom individen bedömer sina möjligheter att skaffa sig ett arbete som 
stora. Därmed är det troligt att anställningsbara studenter bedömer sig kapabla att 
hantera potentiella svårigheter i arbetslivet. Eftersom de upplever att de själva kan 
påverka sin situation är det mindre troligt att de bedömer en stressande situation som ett 
hot, och har därför mindre risk att utsättas för psykisk påfrestning. Genom att se det 
framtida yrkeslivet som en utmaning istället för ett hot kan anställningsbara studenter 
således uppleva högre psykisk hälsa än mindre anställningsbara studenter. Det är 
därutöver troligt att upplevelsen av att ha möjlighet att påverka sin situation kan ge 
upphov till mer effektiva strategier (coping) för att hantera arbetsrelaterade problem, 
vilket enligt Lazarus och Folkman (1984) leder till bättre psykisk hälsa. 
Anställningsbara studenter kan möjligtvis vara mer aktiva exempelvis när det gäller 
arbetssökande och att tillgodogöra sig information om arbetsmarknaden. Sådana 
strategier, där individen försöker förändra själva orsaken till problemet, har tidigare 
visat sig kunna dämpa de psykiska hälsokonsekvenserna av anställningsotrygghet 
(Roskies, Louis-Guerin, & Fournier, 1993). Anställningsbarhet kan således vara av 
betydelse för psykisk hälsa dels genom att påverka individens upplevelser av situationer 
och dels genom att påverka valet av strategier för att hantera upplevda krav i tillvaron. 
 
Begränsningar och förslag till vidare forskning 
 
Studien har några begränsningar som bör uppmärksammas. En av begränsningarna är 
att studiens tvärsnittsdesign inte tillåter några säkra slutsatser om kausalitet. Till 
exempel kan upplevelsen av anställningsbarhet påverkas av personens psykiska hälsa. 
En longitudinell studie hade kunnat bidra till mer kunskap om orsaksförhållandet 
mellan variablerna. Förhållandet mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa har dock 
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tidigare undersökts över tid (Berntson & Marklund, 2007), vilket stödjer slutsatsen att 
anställningsbarhet kan predicera psykisk hälsa. Föreliggande studie kan även betraktas 
som en värdefull inledande studie som inspirera till longitudinella studier om hur 
anställningsbarhet förhåller sig till psykisk hälsa bland universitetsstudenter (Spector, 
1994). 
 
I likhet med Berntson och Marklund (2007) och De Cuyper et al., (2008) förlitade sig 
denna studie enbart på självskattad data, vilket skulle kunna öka risken för 
metodeffekter (Spector, 1994). En eventuell effekt av att både anställningsbarhet och 
psykisk hälsa mättes med självskattningsskalor är att negativ eller positiv affekt kan ha 
påverkat den estimerade relationen mellan variablerna. Tidigare studier (Näswall, 
Sverke, & Hellgren, 2005; Roskies et al., 1993) har relaterat negativ affekt till en ökad 
benägenhet att rapportera psykiska hälsobesvär, och en motsatt effekt av positiv affekt. 
På samma sätt kan affekt förmodas påverka upplevelsen av anställningsbarhet, så att 
personer med hög negativ affekt rapporterar lägre anställningsbarhet och personer med 
hög positiv affekt rapporterar högre anställningsbarhet, vilket kan ha resulterat i att 
relationen mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa överskattats. Användandet av 
självskattning kan dock anses berättigad då syftet var att mäta 
undersökningsdeltagarnas subjektiva upplevelser av anställningsbarhet och psykisk 
hälsa. Liknande självskattningsstudier bör dock i framtiden kontrollera för effekten av 
negativ och positiv affekt samt andra personlighetsdrag som kan tänkas påverka 
resultaten. Framtida studier kan även bidra till detta forskningsområde genom att 
inkludera objektiva indikationer på hälsa. 
 
Avslutande reflektioner 
 
Den här studien ger ytterligare stöd för senare års teorier om anställningsbarhetens 
betydelse för psykisk hälsa och välbefinnande (Berntson & Marklund, 2007; De Cuyper 
et al., 2008). Dessutom bygger studien vidare på tidigare forskning genom att visa att 
upplevelsen av anställningsbarhet kan påverka psykisk hälsa även bland 
universitetsstudenter, även om det erhållna sambandet var svagt. Resultaten skulle 
kunna förstås mot bakgrund av de förhållanden på arbetsmarknaden som vuxit fram 
under senare decennier och som beskrivits i inledningen. Personer med akademisk 
utbildning har fått en betydligt svårare situation i takt med att utbudet av högutbildade 
har vuxit snabbare än efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett annat kännetecken av dagens 
arbetsliv är en större flexibilitet, som bland annat tagit sig uttryck i en ökad användning 
av tillfälliga anställningar, omorganisationer och nedskärningar av personalstyrkan. 
Individen kan inte förvänta sig att behålla sin anställning hos samma arbetsgivare under 
större delen av sitt yrkesliv. En förutsättning för att säkra sin framtida försörjning och 
för att kunna avancera i karriären är därför att vara attraktiv på arbetsmarknaden. För att 
ha en chans att hävda sig i konkurrensen och kunna hantera arbetslivets flexibilitet är 
det alltså viktigt att vara anställningsbar. Hur studenter upplever sin anställningsbarhet 
kan därför påverka hur de uppfattar och reagerar på det kommande arbetslivet och 
därav ha betydelse för deras psykiska hälsa. Studenter som är, och känner sig, 
efterfrågade har anledning att känna sig trygga. De kan dra fördel av arbetsmarknadens 
flexibilitet genom att förhandla sig till högre lön och bättre villkor. Arbetslivet ter sig 
för dem som en stimulerande utmaning. För de som inte är efterfrågade kan arbetslivet 
däremot framstå som hotfullt. Dessa studenter riskerar i framtiden att acceptera dåliga 
arbetsvillkor eller arbeten som ligger under dras kompetensnivå, av rädsla för att hamna 
i utanförskap. Även om denna studie inte kan visa på några direkta samband mellan 
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studenters psykiska ohälsa och förhållandena på arbetsmarknaden ger detta 
sammanhang en förståelse för att det kommande arbetslivet kan vara en källa till stress 
för vissa studenter och att upplevelsen av anställningsbarhet då är viktig för studenters 
psykiska hälsa. Genom att förbereda studenter inför arbetslivet, till exempel genom 
arbetsplatsförlagd utbildning, kan universiteten hjälpa till att främja studenternas 
psykiska hälsa. 
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Bilaga 1. Anställningsbarhetsskala för universitetsstudenter 
 
1.  Min kompetens är efterfrågad på arbetsmarkanden. 
 
2.  Jag skulle utan problem kunna få ett nytt jobb efter examen som motsvarar 

min utbildning. 
 
3.  Jag har ett kontaktnät som jag kan använda för att skaffa mig ett arbete som 

motsvarar min kvalifikationsnivå. 
 
4.  Jag känner till företag/organisationer där jag skulle kunna få jobb. 
 
5.  Mina personliga egenskaper gör det lätt för mig att få ett arbete inom mitt 

valda ämnesområde. 
 
6.  Min erfarenhet är efterfrågad på arbetsmarknaden. 
 
Svaren gavs på en femgradig Likertskala som sträckte sig från 1 (Instämmer inte alls) 
till 5 (Instämmer helt). 
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