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The subject of this study was to research whether or not the effect of job insecurity on self 

reported health differs between good and bad times in the economic climate. Two different 

years of a national health survey from the Swedish institute of health (FHI) served as data, 

with 2007 representing good economic climate and 2009 doing the opposite. Both years 

consisted of data from a national health survey distributed to 20 000 random individuals in 

Sweden, where 2007 had 5738 valid cases and 2009 had 10 373. A quantitative method was 

used to determine the difference, consisting of a three variable cross tabulation with chi2-

analysis as well as a model of binary logistic regression for each of the two years.   

 

The cross tabulation found a significant difference between the two years, with those 

reporting job insecurity having less of a chance to report bad health during the year 

representing bad economic climate. While the logistic regression showed the same tendency, 

the two years could not be significantly differed from each other in that part of the analyzes. 

With this in mind, the conclusion from the whole test was that no significant difference could 

be found between the years regarding the health effect of job insecurity. 
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1. Inledning 

Efter ett antal ekonomiskt gynsamma år vände konjunkturkurvan nedåt mot slutet av 2007, 

och när sedan vad som i folkmun kallats för ”finanskrisen” var ett faktum kunde vi genast 

prata om en lågkonjunktur av större mått. En nedgång i ekonomin innebär i regel alltid 

sjunkande sysselsättningstal (ökad arbetslöshet), och likaså finns det en tydlig hälsopåverkan 

inlandad (Brenner, 1987). Omfattande forskning på dessa samband har bedrivits inom såväl 

olika typer av samhällsvetenskap som inom den medicinska diton (Bambra, 2010). Detta 

understryker tydligt det faktum att en ekonomisk nedgång är ett fenomen som sträcker sig 

betydligt längre än den ekonomiska disciplinens gränser. Nämnda medicinska forskning rör 

de hälsoeffekter som fenomenet i fråga orsakar, och där folkhälsa visar sig vara en faktor 

kommer också sociologin in i bilden. Detta då det sociologiska tankesättet  i vissa fall har 

definierats som ”ett sätt att förstå den mänskliga världen” (Bauman, 2001:16), och spontant 

tänkt så känns det svårt att skapa denna typ av förståelse utan att ta hänsyn till en för 

människan så pass grundläggande faktor som hälsa.  

 

På det stora hela är det ingen långdragen slutsats att den ekonomiska tillvaron i världen 

påverkar människan i en relativt stor utsträckning, både på individ och samhällsnivå, varför 

det bör vara av intresse att forska på ämnet ur alla de synvinklar som rör människan. 

Däribland givetvis all form av samhällsvetenskap.  

 

År 2007 inrättade den svenska regeringen det så kallade globaliseringsrådet, vars syfte i enkla 

termer var att undersöka hur Sverige som nation skulle kunna befästa en bra internationell 

position i en värld präglad av just denna globalisering (www.regeringen.se). 

Globaliseringen i fråga är ett fenomen som av Anthony Giddens förklarar som att vi 

(samhällena världen över) i en allt större utsträckning lever ”i en enda värld”, och en tänkbar 

förklaring är det faktum att information numera kan flöda i en helt annan hastighet och över 

mycket större avstånd under kortare tid (Giddens, 2007). Nämnda globaliseringsråd 

publicerade sin slutrapport i Maj 2009, och trots att den ekonomiska krisen ursprungligen inte 

hade någon egentlig koppling till varför rådet i fråga tillsattes eller syftet med publikationen 

så skulle denna komma att anta namnet: ”Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige”. 

Rådet motiverar denna titel med att understryka hur den ekonomiska kris som uppstått under 

arbetet också har gjort detta ännu viktigare, främst eftersom denna tydligt visar på att 
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förändringar i dagsläget kan komma i hög takt och att möjlighet till snabb 

omställning/flexibilitet därför blir ett måste för att överleva i rådande internationella klimat. 

Arbetsrättsliga frågor är en viktig del av den aktuella utredningen, och då kanske främst 

reglerna kring turordning (Globaliseringsrådet, 2009). 

 

Globaliseringen får också effekter på andra delar av svenskt arbetsliv, och då kanske främst 

tillämpningen av olika anställningsformer. Om den globala ekonomin nu har uppvisat en 

nedåtgående kurva först under senare år, så är förändringar avseende anställningsformer något 

som pågått under desto längre tid. En marknad som är allt mer globalt inriktad ställer större 

krav på flexibilitet hos företagen, och detta påverkar i sin tur de arbetstagare som ryms inom 

dessa på ett många gånger negativt vis (Castells, 2000). Konsekvenserna av detta varierar, 

men ett sätt att tackla ökade flexibilitetskrav från nämnda globala marknad kan vara en reform 

avseende anställningsformer. I Sverige ökade antalet tidsbegränsade anställningar under  

90-talet, på bekostnad av den traditionella tillsvidareanställningen (Näringsdepartementet, 

2003). Under tidigare uppsatsarbete från undertecknad hittades ett samband mellan 

anställningsform och hälsa, och den faktor som i störst grad kunde förklara effekten i fråga 

var just otrygghet avseende anställning (Hemmingsson & Andersen, 2009). 

 

Detta kan helt klart upplevas som en oroande utveckling om vi betänker dessa två fenomen i 

förhållande till varandra. Vid en titt tillbaka till exempelvis den ekonomiska nedgång som 

skedde under 90-talets början så var situationen alltså annorlunda, eftersom detta rörde sig om 

tiden innan utvecklingen mot minskad andel tillsvidareanställningar (återige: en förlängd 

globaliseringskonsekvens). Om fallet är sådant att de förändringar som skett avseende 

anställningsformer faktiskt har fått som konsekvens att Sverige som land är sämre rustat för 

ekonomiska nedgångar i dagsläget så är detta något som givetvis bör komma till kännedom, 

så att problemet i fråga blir föremål för analys och upplägg av nödvändiga strategier för att 

hantera detta.  

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Problemformulering: I en tid då anställningsoryggheten tenderar att öka skulle en ekonomisk 

nedgång kunna antas ha en annan typ av hälsopåverkan i dagsläget, gentemot tidigare 

lågkonjunkturer i den moderna historien. Detta kan potentiellt innebära att de 

samhällsåtgärder som bör vidtas i syfte att förhindra hälsoproblem som konsekvens av en 

lågkonjunktur bör se annorlunda ut idag jämfört med tidigare sådana. 
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Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida anställningsotrygghetens påverkan på hälsa skiljer 

sig åt mellan hög respektive lågkonjunktur.  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Konjunkturer 

Det svenska konjunkturinstitutet är en given källa då det gäller att överblicka hur den 

ekonomiska utvecklingen ser ut, både för närvarande och historiskt sett. Prognoser för 

framtiden tillhör också uppdraget. I deras så kallade barometerindikator, som står för en 

sammanlagd bild av de ekonomiska förväntningarna hos hushåll och företag, kan vi observera 

hur konjunkturen månadsvis förändras(www.konj.se). April år 2007 visar toppnoteringen 

115,2 medan motsvarande siffra två år senare har sjunkit till 72,3.  

I denna variant av indikator betraktas medelvärdet 100 som det normala, vilket innebär att 

nämnda 115,2 motsvarar högre ekonomiska förväntningar medan 72,3 då givetvis motsvarar 

lägre ställda sådana (www.konj.se). 

 

Större delen av den sociologiska forskning som existerar inom fenomenet 

konjuktursvängningar behandlar just hur denna kan påverka hälsa, och hur det i sin tur går att 

betrakta detta på två olika sätt: till att börja med så kan konjuktursvägningen betraktas som en 

kausal förklaring till ekonomiska problem för människor, och den hälsopåverkan detta sedan 

får är då av intresse att studera. Den andra synvinkeln går istället ut på att studera 

konjunkturen i sin helhet och hur de faktorer som en sådan innebär påverkar människan, både 

på individ och samhällsnivå. Beträffande den förstnämnda så råder det ingen större tvekan om 

sambandets existens. Sveriges specifika fall har man kunnat konstatera ett negativt samband 

mellan ekonomisk tillväxt och dödlighetstal allt sedan andra världskrigets slut. Noterbart är 

också att sambandet/effekten i fråga kvarstår även vid kontroll för variablerna ålder respektive 

kön (Brenner, 1987). Huruvida det intresset för det aktuella ämnet är (och bör bli) större som 

en följd av sambandets oberoende (av nämnda två kontrollvariabler) är svårt att dra en enkel 

slutsats om, men att det faktum att effekten faktiskt förenklat sett verkar påverka alla bör 

rimligen betraktas som intressant ur ett sociologiskt perspektiv. Den senare av de två tidigare 

nämnda aspekterna har i dagsläget aktualiserats genom den så kallade finanskris som tog sin 

början under 2007, och denna är också att betrakta som ett hot mot just folkhälsan (Nilsson, 

2008) antingen direkt eller indirekt, och detta främst genom de samhällsomvälvande effekter 
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denna får. Jämförelse kan göras med hur folkhälsan i Ryssland påverkades av 90-talets 

ekonomiska förändringar. En annan aspekt är också den påverkan som finanskrisen har på 

läkemedelsbranschen, och hur denna riskerar att  minska kvantiteterna av hälsofrämjande 

forskning (Nilsson, 2008). 

 

2.2 Arbetslöshetsbegreppet 

Då ämnet sysselsättning studeras så bör man som forskare lämpligen understryka det faktum 

att begreppet inte ska förenklas så pass mycket att det i slutändan handlar om ett enkelt binärt 

förhållande i stil med ”sysselsatt”, med dess motpart: ”ej sysselsatt” (Smith, 1985). Detta är 

av vikt främst med tanke på de konsekvenser som detta medför, vilka faktiskt kan vara rejält 

åtskilda mellan olika grupper (som då riskerar att ”förenklas bort”). Till att börja med så bör 

man rimligen urskilja de individer som faktiskt är i ett läge då de så att säga befinner sig 

”mellan två jobb” , så att inte dessa felaktigt sorteras in i samma ”fack” som de som har varit 

arbetslösa under flera år och kanske inte ser någon form av lösning på problemet inom en 

överskådlig framtid (termen långtidsarbetslöshet eller ”long term unemployment” avhandlas 

något mer ingående senare i avsnittet). Vidare är det givetvis brukligt att ha i åtanke huruvida 

det rör sig om t ex. en ensamstående förälder kontra en ensamstående människa med bara sig 

själv att ta hänsyn till, gammal och ung, frisk eller sjuk och så vidare. Många faktorer spelar 

alltså in (Smith, 1985). 

 

Vad gäller forskning på sysselsättning kontra hälsa, depressionstendenser och dylikt så 

förekommer det också olika sätt att kvantifiera själva sysselsättningsvariabeln, vilket är 

lämpligt att kortare exemplifiera. Begreppet sysselsättning i sig har ibland en tendens att 

förenklas en aning, trots att det i grunden är ett väldigt mångfacetterat sådant. Ett sätt att 

komma bort från detta är att förändra dikotomin från anställd kontra icke-anställd till 

”tillräcklig anställning” kontra otillräcklig dito, där den senare tillhörigheten för en individ 

avgörs av om denne t ex. innehar ett deltidsarbete mot sin vilja eller arbetar för vad som 

bedöms som otillräcklig ersättning (Dooley mfl, 2000). I andra lägen används emellertid den 

redan nämnda förenklade varianten, där de som innehar arbete hamnar på en sida och de som 

inte har det landar på en annan, exempel på detta hittar vi i en kinesisk studie från 2010 av 

Luo mfl, (2010). 
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2.3 Arbetslöshet och hälsa 

Det faktum att en betydande del av den samhällsvetenskapliga forskningen på ämnet 

arbetslöshet rör hur detta påverkar hälsa är redan nämnt, så hur förhåller det sig då egentligen 

på den punkten? För det första så finns det en variation i de olika metoder som används i syfte 

att mäta variabeln ”hälsa”. Till att börja med så har vi vad som kort och gott kan beskrivas 

som objektiva hälsomått och dessa kan handla om exempelvis blodtryck, kolestrolvärde och 

annat som enligt medicinsk forskning är releveant för ändamålet i fråga.  Det andra 

huvudspåret handlar om självskattad hälsa, där individen själv bedömer sitt allmänna 

hälsotillstånd. Detta är den typ av hälsomått som kommer att användas i denna uppsats. 

Den allmänna uppfattningen om hälsa då den självskattas förefaller stämma bra överens med 

WHO:s definitioner kring begreppet (Carlsson, 2000) (mer om denna variant kommer i 

metodavsnittet).   

 

Själva förlusten av arbete, alltså det tillfälle då en individ går från att vara sysselsatt till att 

vara arbetslös har uppvisat resultat då det gäller effekter på övergripande hälsa respektive 

depressionsrelaterade symptom (Burgard mfl, 2007). Kvalitativa studier har sammankopplat 

detta fenomen med att individen ofta använder sitt arbete för att befästa någon form av 

personlig identitet snarare än bara i egenskap av inkomstkälla, och i ett sådant läge kan 

givetvis inte ekonomisk kompensation lösa hela problemet (Joelsson mfl, 1987). De 

ekonomiska bekymmer som arbetslöshet i regel innebär bör alltså inte ensamma användas 

som förklaring då det gäller hälsorelaterade bekymmer, utan sysselsättningen i egenskap av 

identitet så väl som annan form av självförverkligande är heller inte att förkasta. Denna 

diskussion rör till stor del ämnet arbetsmotivation, vilket inte behandlas vidare i den här 

uppsatsen. 

 

En annan intressant faktor är också den aktuella kontext inom vilken förlusten av arbete sker. 

Exempel: för den individ som är bosatt i ett område eller en stad där den allmänna 

arbetslösheten uppvisar höga siffror så bör detta givetvis finnas i åtanke då ämnet i fråga ska 

studeras (Turner, 1995). 

 

2.4 Anställningsotrygghet/Job insecurity 

Allt sedan 70-talet både journalister och forskare hävdat att den så kallade 

anställningstryggheten har fått göra eftergifter, och då kanske allra främst i de 

industrialiserade länderna. Från att tidigare i många fall ha funnits möjligheter till en livslång 
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anställning har den globaliserade ekonomin (med medföljande flexibilitetskrav) skapat en 

motsatt kultur, där otrygghet råder (Giddens, 2007). De hälsoförsämringar som nämndes i 

förra stycket går också att knyta till ett fenomen som vi hittar något längre bak på den aktuella 

tidslinjen. Begreppet ”job insecurity” beskriver ett tillstånd där en individ upplever oro över 

att förlora sitt arbete, med allt vad detta leder till. En hög nivå av detta tillstånd leder också till 

sämre hälsa (Burgard mfl, 2009). För att ”bryta ner” det hela lite så rör detta främst 

mental/psykisk hälsa snarare än den fysiska motsvarigheten (Hellgren mfl, 2003). En skillnad 

av denna typ är av uppenbara skäl svår att indentifiera med hjälp av tidigare nämnda 

självskattade hälsomått, utan kräver istället mer objektiva mått på det hela. ”Job insecurity” är 

att betrakta som ett dagsaktuellt fenomen, mycket p.g.a de ekonomiska nedgångar som det 

oftast fokuseras på avseende denna. Rationaliseringar och andra typer av förändringar i 

industrins strukturer går också att koppla till detta,  med bland annat högteknologiska 

förändringar/framsteg som en förklaring (Greenhalg mfl, 1984).  

 

2.5 Långvarig arbetslöshet 

Nästa naturliga steg blir rimligen att observera hur det förhåller sig om detta tillstånd blir 

bestående, vilket i många fall benämns som ”long term unemployment”. 

Termen i fråga kan på en signifikant grund kopplas samman med en ökad risk för ohälsa, 

varför  just långtidsarbetslösa rimligen kan tillskrivas en relativt högre status som s k 

riskgrupp (Moulin mfl, 2009). Är risken för att drabbas av ohälsa vid långtidsarbetslöshet då 

lika hög för alla? Nej, inom riskgruppen i fråga återfinns ytterligare ”mindre riskgrupper”. 

Dessa grupper kan delas in i fyra: yngre människor tillsammans med de som befinner sig i 

medelåldern, migrerande människor, handikappade, samt slutligen den delen av människorna 

som tillhör det manliga könet (Brenner, 1987). Dessa grupper bildar då alltså en form av 

undergrupper, vilket givetvis innebär ett läge där risken för ohälsa är extra stor. 

 

2.6 Specifika studier 

De studier som hittills nämnt är av relativt allmän/övergripande karaktär avseende 

forskningsområdet i fråga, men liksom inom de flesta sådana områden så finns det även mer 

specifika studier gjorda. Vad gäller manlig befolkning så har studier exempelvis visat att 

arbetslöshet under just den tidiga delen av den arbetsföra åldern kan påverka både hälsa och 

allmänna socioekonomiska förutsättningar ganska långt in på livet (Wadsworth mfl, 1999). 

Detta kan då potentiellt utmynna i slutsatser som tyder på att det finns kritiska perioder i livet 

då de konsekvenser som bristande sysselsättning medför stegras beträffande effektstorlek 



7 
 

(åldersspannet som brukas i den aktuella studien är 16-27).Vidare botanisering bland mer 

specifika studier ger bland annat en sådan som rör arbetslöshet hos medelålders män (Cook 

mfl, 1982). I den typen av specifika studier förefaller forskarna ofta fokusera på mer specifika 

hälsotal, vilket också är fallet i nyssnämnda studie där skillnader avseende hjärta, lungor, 

rökning och andra typer av hälsoindikatorer undersöks. En motsvarande studie bland den 

kvinnliga delen av populationen pekar på  att arbetslöshet som sträcker sig över en längre tid 

påverkar främst den psykiska hälsoaspekten (Brenner, 1987). Studien i fråga understryker 

dock att vårt ganska unika väldfärdssystem (studien ifråga är utförd i Sverige) eventuellt kan 

tänkas ha en påverkan på eventuella fysiska aspekter av det hela.  

 

2.7 Forskningskritik och reflektioner 

Brist på forskning inom det aktuella ämnet sysselsättning (och kanske främst dess 

hälsopåverkan) föreligger som synes inte, men viss kritik mot vad som kan betraktas som det 

generella studieupplägget existerar. Då folkhälsan studerats under en period av hög 

arbetslöshet på samhällsnivå (i det här specifika fallet mellan åren 1987 och 1992) 

uppkommer t ex. en slutsats som säger att de forskningsresultat som framkommit under 

tidsperioder präglade av låga arbetslöshetstal riskerar att överskatta arbetslöshetens faktiska 

hälsopåverkan. Studier där en försvagad effekt av variabeln i fråga går att identifiera då den 

generella arbetslösheten i omgivningen/samhället är hög existerar nämligen (Martikainen mfl, 

1996). Då fokus i det här läget främst ligger på fenomenet konjuktursvängningar så är denna 

infallsvinkel och reslutatet i fråga givetvis intressant. Givet att sambandet faktiskt blir svagare 

inom en sådan kontext så kan detta potentiellt matta av den allmänna hälsoeffekt som en 

ekonomisk nedgång har. Det bör dock noteras att nämnda studie rör begreppet arbetslöshet 

snarare än fenomenet ”job insecurity” eller anställningsotrygghet, som den här studien avser 

att undersöka.  

 

Sociologiska studier av arbetslöshet på individnivå existerar inte i samma utsträckning som 

dess motsvarighet på samhällsnivå, men vissa exemepl finns ändå att ta del av. Som exempel 

så har mindre bra socioekonomiska förutsättningar under barndomen visats leda till en ökad 

risk för att drabbas av detta, tillsammans med ”bristande kvalifikationer”, som på förhand 

känns som ganska given i sammanhanget (Montgomery mfl, 1996).Den kontext som studien 

är utförd i är värd att beakta även i det här fallet Storbrittanien). Möjligheterna att göra en s k 

”klassresan”, d.v.s ta steget från en lägre klass till en hög varierar i olika länder och kontexter.  
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I Sverige är befolkningen exempelvis premierade med kostnadsfri universitetsutbildning, 

vilket säkerligen låter väldigt främmande i många andra delar av världen.  

 

Avslutningsvis så bör det nämnas att större delen av den forskning som finns att hitta 

beträffande ämnet arbetslöshet rör även ekonomiskt goda tider, men som tidigare nämnt så 

finns det alltså all anledning att förvänta sig en ökning avseende kvantitet då ekonomin 

vänder nedåt.  
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3. Teoretisk ram 

Emile Durkheim tillhörde den funktionalistiska skolan inom sociologin, d.v.s de som 

förespråkade en syn på samhället där en samverkan mellan alla olika delar skapar en form av 

samförstånd som är oumbärligt för dess fortlevnad. Lämpligast för att åskådliggöra 

teoriramen för denna uppsats blir faktiskt dennes klassiska verk ”självmordet”. Även om 

självmord och bra/mindre bra hälsa knappast är att betrakta som synonymt med varandra så är 

Durkheims teorier kring självmord ur ett sociologiskt perspektiv en intressant utgångspunkt. 

Begreppet ”anomi” är centralt i Durkheims teorier kring självmordet ur en sociologisk 

synvinkel, och betyder enligt dennes egna definition någonting i stil med ”avsaknad av 

normer” (Durkheim, 2004). Detta tillstånd uppstår en individ (kanske p.g.a av 

samhällsförändringar i högt tempo) upplever en känsla av förlust/hopplöshet beträffande 

normer och begär. Självmord där förklaringen ligger i ”anomi” är en av tre varianter som 

Durkheim identifierat i egenskap av sociala bakgrundsfaktorer (de övriga är egoistiskt 

respektive alturistiskt självmord). Just ekonomiska kriser spelar en central roll i tankarna 

kring anomi, och Durkheim framlägger det faktum att ekonomiska kriser också ofta följs av 

ökande självmordstal (Durkheim, 2004). De exempel som denne använder har förvisso en hel 

del år på nacken (påståendet ovan styrks genom självmordsstatistik från den ekonomiska 

krisen i Wien, som varade mellan 1873 och 74 och själva skriften publicerades ursprungligen 

1897), men det faktum att just en större ekonomisk svängning på övergripande samhällsnivå 

sammanhänger med ökade självmordstal torde vara intressant även under moderna tider.  För 

att knyta Durkheim till dagens ekonomiska kris kan vi titta djupare på just de tankar om att 

den ekonomiska sammhällssfären leder till nämnda anomi. 

Det mänskliga tillstånd som kallas för ”ekonomisk anomi” riskerar att uppstå då den 

ekonomiska sfären inte reguleras på lämpligt vis, antingen av staten eller annan betydande 

aktör (Smelser och Swedberg, 2005). Den globala finanskris vi nu har fått bevittna på nära 

håll understryker behovet av en slags ”reglerings-reform” för bank och finansvärlden/den 

ekonomiska sektorn, även om riskerna givetvis aldrig fullständigt kan regleras bort (Lo, 

2009). Finanskrisen möjliggjordes alltså till stor del av ett regleringssystem som gav de 

inblandade parterna allt för ”fria tyglar”, och för att förebygga detta i framtiden måste 

regleringen styras åt det andra hållet helt enkelt för att skydda alla som berörs av detta (vilket 

ju i princip kan antas vara hela världens befolkning). Precis det som Durkheim varnade för 

gällande ”ekonomisk anomi”, d.v.s allt för stora avregleringar av den ekonomiska sfären kan 
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alltså betraktas som något som faktiskt har inträffat, och det ledde mycket riktigt till 

otrevligheter (även om vi inte pratar om själmordsstatistik i just detta specifika fall). 

 

Durkheims varningar för dylika konsekvenser har bla. tagits upp i studier av självmordstalens 

förändringar i de länder som drabbades då det forna kommunistblocket kollapsade under 90-

talets början (Brainerd, 2001). En sådan studie kan utgöra typexempel på hur just snabba 

ekonomiska förändringar utgör en hälsorisk, då de aktuella samhällena ju tvingades skifta från 

ett ekonomiskt system till ett annat under väldigt snabba former och exempelvis Ryssland 

faktiskt drabbades av vad som beskrivs som en självmordsepedemi under 90-talet (de ryska 

självmordstalen steg från strax under 40 per 100 000 invånare år 1990 till över 70 år 1996 i 

standardiserad form) (Brainerd, 2001).  

 

För att återkomma till det faktum att självmord och ohälsa knappast är att betrakta som 

synonyma ord så blir det hela lite av en paradox då kopplingen ska göras i det här specifika 

fallet. Att ohälsa och självmord hänger ihop är givetvis ingen långdragen slutsats. Det 

självrapporterade begreppet ”olycka” (motsatsen till att känna sig lycklig) korrelerar med 

självmordstal, och ett signifikant samband föreligger också mellan hälsa och självskattad 

lycka (Koivumaa-Honkanen, 2003). Paradoxen i fråga blir istället det faktum att Durkheims 

tankar om att fenomenet självmord kan förklaras utifrån ett socialt perspektivt snarare än 

individuella faktorer, och då det likställs med hälsa hamnar vi ur teorisynpunkt återigen nere 

på just denna individuella nivå som kanske bör undvikas då Durkheims teser utgör en 

teoretisk forskningsram.  

 

Det hela bör istället betraktas utifrån en mer helhetsbetonad synpunkt, där Durkheims tankar 

kring att stora ekonomiska omvälvningar faktiskt leder till problem för samhällets individer 

blir en viktig utgångspunkt för denna uppsats. Nämnda anomi är alltså ett fenomen på 

samhällsnivå, som givetvis får effekter på individnivå och detta gestaltar sig enligt följande i 

denna uppsats: Lågkonjunktur (anomi, samhällsnivå), konsekvenser på job insecurity 

(individnivå) vilket leder till hälsopåverkan.  

 

Sedan upplevs det givetvis som att själva fenomenet självmord, oavsett vilket vetenskaplig 

kontext denna betraktas utifrån, orimligen går att betrakta som förenat med någon typ av 

ohälsa.  
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Kvantitativ metod förefaller vara huvudregeln inom liknande studier, vilket är en tradition 

som kommer att följas. Grundtanken med denna approach är i regel att kunna generalisera 

gentemot en vidare population (Bryman, 2004), vilket bedöms passa denna studie alldeles 

utmärkt mot syftets bakgrund. Måtten av olika variablers samband möjliggörs dessutom, 

vilket är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras med önskat resultat.  

 

4.2 Material 

Folkhälsoinstitutets nationella enkät ”hälsa och livsvilkor i Sverige” står för datamaterialet till 

studien. För att kunna urskilja skillnader mellan låg respektive högkonjunktur har två av dessa 

utnyttjats, nämligen 2007 respektive 2009 års upplagor. Valet är baserat på tidigare nämnda 

barometerindikator från konjunkturinstitutet (www.konj.se), där 2007 får representera ett 

tillfälle som betraktas som övergripande gott ur ekonomisk synvinkel och 2009 står för 

motsatsen. Enkäterna i fråga innehåller totalt dryga 75  frågor. Det rör sig om övergripande 

hälsoinriktade sådana så väl som diton inriktade mot ekonomiska sociala och arbetsinriktade 

förhållanden. Enkäten finns att ta del av i sin helhet på www.fhi.se. Den aktuella 

undersökningen är i grunden resultatet av ett till FHI utgivet riksdagsuppdrag som klubbades 

igenom år 2003, och detta har därefter genomförts på årlig basis sedan 2004. Tanken var att 

denna skulle bli ett verktyg för uppföljning av de hälsoinriktningar där det grundläggande 

målet löd: samma hälsovillkor för sveriges befolkning (Boström, 2004).  

 

4.3 Urval 

De två studier som används är genomförda på ett i stort sett identiskt vis: med hjälp av en 

enkät som skickades ut till 20 000 slumpmässigt utvalda individer mellan 16 och 84 år. 

 2007 var första året som möjligheten att svara på enkäten i fråga via nätet fanns, och denna 

har givetvis kvarstått sedan dess. 2007 års undersökning hade en svarsfrekvens på 5738 

individer, vilket ger ett bortfall på 14 262 (71,3%). Motsvarande siffra 2009 var 10 373 

(51,8%), vilket ger ett betydligt lägre bortfall på 9627 (orsaken till den stora skillnaden 

beträffande bortfall åren emellan är för närvarande okänd). Det totala antalet individer för 

datamaterialet i sin helhet bli alltså 16111 individer. Den population som studien avser att 

generalisera till definieras som ”Sveriges yrkesverksamma befolkning”. Detta främst då 
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unyttjandet av frågan ”Är du orolig över att förlora ditt arbete den närmaste tiden?” som en 

avgörande variabel omöjliggör generaliserande till Sveriges befolkning i sin helhet, då långt 

ifrån hela befolkningen har något arbete att förlora överhuvudtaget och således inte heller kan 

svara på frågan.  

 

4.4 Procedur 

Proceduren för enkätens hanterande har skötts av Statistiska Centralbyrån (SCB), utan 

inblandning för egen del. Personlig tillgång till enkäten fick jag via kontakt mellan handledare 

och FHI. 

 

4.5 Forskningsetik 

De svar som framkommer genom den nationella folkhälsoenkäten är skyddade med stöd av 

den så kallade sekretesslagen, samt även genom personuppgiftslagen. Samtliga inblandade är 

belagda med lagstadgad sekretess, och de svar som i efterhand finns redovisade är framställda 

på så vis att ingen enskild individ kan identifieras (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

I etiska frågor rörande forskning är de så kallade vetenskapsrådet en viktig källa.  

Detta är en svensk statlig myndighet vars uppgift är att säkerställa och främja hög kvalitét 

avseende forskning. 1990 tog myndigheten i fråga fram ett antal forskningsetiska principer, 

som främst består av fyra så kallade huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2009): 

 

-Informationskravet, vilket understryker vikten av att forskaren på ett etiskt riktigt sätt 

informerar en respondent om vilka villkor som gäller för studien(exempelvis rätten att när 

som helst avbryta sin medverkan). Exakt hur det gått till i det här fallet är svårt att uttala sig 

om (då jag inte samlat in datan personligen), men med en kompetent organisation som FHI i 

förgrunden känns det inte långsökt att anta detta.  

 

-Samtyckeskravet, som reglerar det faktum att en respondents deltagande ska vara frivilligt.  

I en enkätundersökning bör detta i regel inte utgöra något problem, då en respondent som ej 

önskar deltaga helt enkelt kan låta bli att besvara denna.  

 

-Konfidentialitetskravet, som säkerställer att datan ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga 

ej kan identifiera individer och deras svar. Efter att ha fått tillgång till datamaterialet i fråga 

kan jag snabbt konstatera att det för mig vore omöjligt att identifiera någon form av individ 
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utifrån detta. Likväl hanterar dock givetvis även jag materialet i fråga med lämplig 

försiktighet och låter ingen obehörig ta del av det.  

 

-Nyttjandekravet, som ger direktiv angående hur insamlat material får användas. Kortfattat 

kan man säga att det ska brukas endast i forskningssyfte, vilket ju också är fallet den här 

gången. Aktuell kopia av materialet kommer att raderas då studien är avslutad, och kommer 

således inte att kunna utnyttjas för annat ändamål därefter.  

 

Sammanfattningsvis så bedöms studien i sin helhet uppfylla de allmänt vedertagna krav som 

bör ställas på en sådan. Samarbete med en statlig organisation i stil med FHI bör också 

innebära en etisk kvalitetssäkring då man använder data som är insamlad av tredjepart. 

 

4.6 Val och definition av beroende variabel 

Den beroende variabeln antar i studien benämningen ”hälsa”, och är ett självskattat mått på 

det allmänna hälsotillståndet. Frågan i enkäten som ligger till grund för denna lyder: ”Hur 

bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, där svarsalternativen lyder: 1.Mycket bra, 2.Bra, 3. 

Någorlunda, 4.Dåligt, 5. Mycket dåligt. För att möjliggöra lämpliga statistiska tester bör den 

beroende variabeln i detta sammanhang vara dikotom (endast kunna anta två olika värden). 

För att uppnpå detta kodas variabeln om till kategorierna ”mindre bra” respektive ”bra”, där 

”mycket dåligt”, ”dåligt” och ”någorlunda” utgör den förstnämnda och de två kvarvarande 

istället benämns som ”bra”. Motiveringen för att använda den mittersta under kategorin 

”mindre bra” består i att variabeln i fråga bör betraktas utifrån ett relativt perspektiv, 

befolkningsmässigt sett. Eftersom begreppet ”någorlunda” placerar en respondent på den 

nedre halvan av en nationell ”hälsoskala”, där dryga 70% skattar sig själva med ”bra” eller 

”mycket bra” så blir ”någorlunda” alltså i relativa termer en ”mindre bra”-position beträffande 

hälsomått (frekvenser för variabeln i sin ursprungliga form finns som bilaga). 

FHI stödjer själva denna typ av fördelning avseende variabeln i deras ”bakgrund till 

enkätfrågor”, som finns att ta del av på deras hemsida (www.fhi.se).  

 

4.7 Val och definition av oberoende variabler 

Den huvudsakliga variabeln ”anställningsotrygghet” utgörs av den i enkäten förekommande 

frågan ”Är du orolig över att förlora ditt arbete under det närmaste året?”. Variabeln är 

dikotom i sin ursprungsform, vilket innebär att denna endast kan anta värdena ”nej” 

respektive ”ja”.  
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Kontrollvariabler som används är till att börja med ”kön”, som knappast behöver någon 

ytterligare förklaring beträffande frågeformulering och svarsalternativ. Trots statistikens 

indikationer på att kvinnor besitter en högre medellivslängd så drabbas de i större utsträckning 

av ohälsa i form av sjukdomar, vilket ju är något av en paradox (Östlin, 1996). I vilket fall så 

existerar det uppenbarligen skillnader avseende hälsa könen emellan, varför denna variabel 

också är rimlig att kontrollera för i statistiska tester med en hälsovariabel som beroende.  

 

Ålder är, liksom kön något som det alltid bör kontrolleras för då en studie berör ämnet 

hälsoskillnader. Det är inget långsökt antagande att ålder och hälsa korrelerar starkt med 

varandra, och en snabb titt på tidigare forskning med hälsa som beroende variabel visar att 

ålder i princip undantagslöst används som kontrollvariabel. Liksom tidigare nämnda ”kön” så 

behöver åldersvariabeln ingen närmare presentation i fråga om upplägg, men nämnas bör att 

det rör sig om en kontinuerlig åldersvariabel och inte några indelade grupper.  

 

En inte lika självklar variabel att kontrollera för i det här fallet är det som kommer att kallas 

för ”ekonomiska problem”. Tanken är nämligen att den hälsopåverkan som avses att 

undersökas inte ska vara beroende av den ekonomiska situation som en respondent befinner 

sig inom, d.v.s individuell situation avseende ekonomi. Enkelt förklarat: studien avser att 

undersöka en konjunturs påverkan på samhällsnivå, varför individuella ekonomiska faktorer 

bör kontrolleras för i syfte att främja helhetsbilden. Avsnittet ”tidigare forskning” tar upp de 

två huvudaspekterna på konjunkturers människopåverkan, varav den som behandlar 

konjunkturen i sin helhet åskådliggörs genom att använda denna form av kontrollvariabel. 

Det hela begränsas dock till att kontrollera för faktiska ekonomiska problem, snarare än 

ekonomi i allmänhet (i form av inkomst, etc). För att kontrollera för detta kommer frågan 

”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande 

utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?” Ursprungsvariabeln kan anta tre värden, i 

ordningen: ”Nej”, ”Ja, vid ett tillfälle” eller ”Ja, vid flera tillfällen”. Av praktiska skäl (i 

statistisk mening) kodas den i detta sammanhang dock om till att istället vara dikotom, och 

därigenom endast innehålla motsatsvärdena ”nej” respektive ”ja”.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska bedömas ha god reliabilitet så ska denna vara möjlig att replikera, 

och samma resultat ska då kunna uppnås. Vad gäller validitet så uppnås denna då en studie 
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faktiskt mäter det som avses (Thurén, 1991:22). Vad gäller den beroende variabeln ”hälsa”, så 

är ju denna som redan nämnt ett självskattat mått på densamma. Trots att en sådan omöjligen 

kan ge lika exakta mått som objektiva indikatorer (exempelvis:blodtryck, kolestrolvärden och 

andra mer ”laboratoriebetonade” mått) så bedöms denna besitta hög validitet i egenskap av 

mått på individens övergripande hälsotillstånd, trots att den är just självskattad. Måttet i fråga 

avspeglar också både den fysiska och mentala aspekten av hälsobegreppet (Manderbacka, 

1998). Självskattad hälsa är frekvent använt i flertalet studier, både inom sociologi och andra 

vetenskapliga discipliner. Frågornas validitet har på förhand undersökts av SCB genom 

laboratorietester med testpersoner. Dessa har fått ge synpunkter på hur frågorna uppfattats och 

vad uppgivna svar faktiskt betyder för någonting. Vissa frågor kom också att modifieras 

utifrån dessa tester (Boström, 2004), vilket givetvis bedöms påverka frågornas reliabilitet i en 

positiv inriktning.  

 

4.9 Databehandling 

En korstabellsanalys av variablerna ”anställningsotrygghet”-”hälsa” blir först ut, och 

undersökningarnas årtal får agera kontrollvariabel. Kravet för att detta ska fungera på ett 

betydelsefullt sätt är att samtliga tre inblandade variabler är kvalitativa, d.v.s befinner sig på 

antingen nominal eller ordinalskala (Djurfeldt mfl., 2003). Detta är uppenbarligen också fallet 

här, då samtliga tre är dikotoma. En sådan tabell åskådliggör dels hur hälsa skiljer sig åt 

beroende på huruvida anställningsotrygghet föreligger eller inte, men också hur denna effekt 

skiljer sig åt mellan de två mättillfällena 2007 respektive 2009. Signifikanstest för modellen i 

sin helhet görs med hjälp av beräknat Chi2-värde. För att möjliggöra kontroll för tidigare 

nämnda oberoende variabler är det nödvändigt att vidare tillämpa någon form av multivariat 

analys. Den beroende variabeln är i det här fallet en binär sådan, d.v.s den kan endast anta två 

olika värden. Mot bakgrund av detta så bedöms så kallad logistisk regression vara den 

lämpligaste metoden för testet i fråga (Djufeldt och Barmark, 2009: 125). Genom en dylik 

modell erhålls så kallade oddskvoter, vilka skattar en kvot mellan oddset för att den beroende 

variabeln ska anta värde 1 (i det här fallet ”bra” hälsa) då aktuell oberoende variabel förflyttas 

ett steg på sin x-axel, och det läge då den senare hålls konstant. Två logistiska 

regressionsmodeller kommer att konstrueras, där den ena visar oddskvoter för året 2007 och 

den andra för 2009. Därefter kommer oddskvoterna beträffande variabeln 

”anställningsotrygghet” att jämföras åren emellan för att identifiera eventuella skillnader. 

Signifikanstest mellan de olika åren kommer att ske med hjälp av ett så kallat 

konfidensintervall, vilket i korthet kommer att bestå i ett sifferintervall där man med 95% (i 
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det här fallet) säkerhet kan säga att populationens oddskvot finns. Intervallen i fråga kommer 

sedan att jämföras mellan åren, för att se om de överlappar varandra. Om så ej sker, kommer 

oddskvoterna i fråga att betraktas som signifikant åtskilda. Programmet SPSS (Statistical 

package for social sciences), version 15 kommer att användas vid samtliga statistiska 

analyser.  

 

4.10 Metoddiskussion 

Datamaterialet för 2007 hade ett bortfall på hela 71,3%, jämfört med endast 51,8% två år 

senare. Vad detta beror på är, som redan nämnt svårt att uttala sig om utan att ha varit 

involverad i insamlingsprocessen. Däremot är det av vikt att resonera kring hur detta kan 

påverka testerna i sig och materialets förmåga att vara representativt. Bortfall i sig är 

problematiskt främst i de lägen då det är systematiskt, d.v.s en särskild grupp av individer 

väljer att inte besvara enkäten (Djurfeldt, 2003). I dagsläget finns heller inga lämpliga 

metoder för att hantera ett större bortfall (Djurfeldt, 2003). Betänkas i det här fallet bör 

emellertid att det trots bortfallet i fråga rör sig om en relativt stor grupp individer i statistiska 

sammanhang. 5738 respondenter bör göra en undersökning mindre känslig för bortfall än 

exempelvis en dylik med endast ett par hundra sådana. Datan i fråga består också vid båda 

mättillfällena av slumpmässigt utvalda individer, och grundantagandet får i brist på 

information bli att även bortfallet är slumpmässigt. En snabb korstabulation med Chi2-värde 

visar exempelvis att det inte finns någon signifikant skillnad åren emellan vad gäller 

könsfördelning.  

 

Data från två olika tidsmässiga tillfällen används i denna studie, och respondenterna i dessa är 

inte samma individer. Detta kan skapa frågetecken gällande huruvida det faktiskt går att uttala 

sig angående skillander mellan de olika åren. Tanken bakom det hela gäller det faktum att 

man kan betrakta de två åren som olika undersökningar, med möjlighet att generalisera till 

aktuell population i sin helhet. Eftersom undersökningarna i fråga består av samma frågor 

antas det sedan vara möjligt att observera skillnader avseende population genom jämförelser 

mellan dessa.  
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5. Resultat 

I tabell 1,2,3 och 4 presenteras deskriptiv statistik avseende de oberoende variablerna ålder, 

kön, anställningsotrygghet och ekonomiska problem.  
 

 

Tabell 1 

  N Min.värde Max.värde Medelvärde St.avvikelse 

Ålder 16111 16  84  50,31  18,033  

  
Tabell 2      Tabell 3 
                

 

Kön    Frekvens Procent 

Man  7173 44,5 

Kvinna  8938 55,5 

Summa  16111 100,0 

 

 
Tabell 4 

Ekonomiska problem Frekvens Procent 

Nej  13574 84,3 

Ja  2384 14,8 

Totalt  15958 99,1 

Bortfall  153 ,9 

Summa 16111 100,0 

 
    

   

    

Det totala antalet repsondenter för båda åren var 16111 stycken, med en medelålder på dryga 

50 år. 44.5% av dessa var män. Av individerna i fråga rapporterade 12,3% 

anställningsotrygghet, medan 65,8% gjorde motsatsen (bortfall:21,9%). 14,8% uppgav 

ekonomiska problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsotrygghet Frekvens Procent 

Ja  1977 12,3 

Nej  10608 65,8 

Totalt  12585 78,1 

Bortfall  3526 21,9 

Summa 16111 100,0 
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I tabell 5 åskåliggörs fördelningen av den beroende variabeln hälsa gentemot 

anställningsotrygghet vid respektive mättillfälle (2007 och 2009). 

Tabell 5     Anställningsotrygghet  

Mätningsår      Hälsa   Ja Nej Totalt 

2007  Mindre bra Antal 220 931 1151 

      Procent 41,3% 23,8% 25,9% 

    Bra Antal 313 2977 3290 

      Procent 58,7% 76,2% 74,1% 

        Totalt 533 3908 4441 

     100,0% 100,0% 100,0% 

2009  Mindre bra Antal 458 1558 2016 

      Procent 32,3% 23,7% 25,2% 

    Bra Antal 960 5018 5978 

      Procent 67,7% 76,3% 74,8% 

        Totalt 1418 6576 7994 

     100,0% 100,0% 100,0% 

Modellen är i sin helhet signifikant på 0,001-nivå (Chi2=105,053). 

 

Det kan i ovanstående tabell observeras att de som inte upplever anställningsotrygghet 

fördelar sig i princip likadant vid de båda mättillfällena avseende den beroende variabeln 

hälsa. Bland de som rapporterat en upplevd sådan finns det dock skillnader mellan åren. År 

2007 har 41,3% av de som upplever anställningsotrygghet rapporterat en mindre bra hälsa, 

och 2009 har motsvarande siffra sjunkit med 9% till 32,3%. Utifrån detta kan man alltså dra 

slutsatsen att sannolikheten för att rapportera en bra hälsa trots upplevd anställningsotrygghet 

är större under lågkonjunktur.  
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Tabell 6 

 
 

(2007)Oddskvot K.I(95%) (2009)Oddskvot K.I(95%) 

Ålder 0,968 0,963-0,972 0,966 0,963-0,970 
(Signifikans) (***)  (***)  
     
Kön     
Man 1,00  1,00  
Kvinna 0,732 0,634-0,844 0,926 0,834-1,030 
(Signifikans) (***)  (ej signifikant)  
     
Ekonomiska problem     
Nej 1,00  1,00  
Ja  0,347 0,289-0,416 0,367 0,319-0,421 
(Signifikans) (***)  (***)  
     
Anställningsotrygghet     
Nej 1,00  1,00  
Ja 2,217 1,814-2,711 1,705 1,490-1,951 
(Signifikans) (***)  (***)  
     
***=Signifikant på 99,9%-nivå (p<0,001) 

De oberoende variablerna är kontrollerade för multikolinaritet, som ej föreligger. 

 

Tabell 6 åskådliggör de två regressionsmodellerna med oddskvoter, konfidensintervall och 

signifikansnivå. Oddskvoten för respektive variabel bygger på att effekten från samtliga av de 

övriga i modellen hålls konstans. Oddskvoten ökar i positiv riktning både för 2007 och 2009, 

då steget från Nej till Ja beträffande anställningsotrygghet tas. Ökningen är dock 76% större 

år 2007 (faktisk skillnad åren emellan: 0,512). Tabellens konfidensintervall åskådliggör det 

intervall där vi med 5% risk för att ha fel kan säga att populationens sanna oddskvot finns. 

Utifrån detta kan man i princip dra samma slutsats som i Tabell 5, d.v.s en större sannolikhet 

att rapportera bra hälsa vid upplevd anställningsotrygghet år 2009 (som ju i det här fallet 

representerar lågkonjunktur).  

Konfidensintervallen beträffande testvariabeln anställningsotrygghet överlappar emellertid 

varandra med 0,137, vilket innebär att de båda oddskvoterna inte kan betraktas som 

signifikant åtskilda. Den skillnad avseende hälsa för de som rapporterar upplevd 

anställningsotrygghet är med andra ord inte signifikant. Tester med samtliga möjliga 

kombinationer avseende kontrollvariablerna visar att oddskvoterna blir signifikant åtskilda så 

länge åldersvariabeln inte blandas in, varför vi kan dra slutsatsen att ålder är den variabel som 

förklarar varför signifikans uppnås i tabell 5 men ej i tabell 6 (ytterligare modeller av den 

logistiska regressionen, med olika kombinationer av kontrollvariablerna, finns redovisade 

under bilagor). Kön och ekonomiska problem var för sig eller tillsammans tar alltså inte bort 
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den signifikanta skillnaden avseende oddskvot.  Univariat logistisk regression (med 

anställningsotrygghet som beroende variabel) visar också mycket riktigt att äldre människor 

har en större sannolikhet för att rapportera en mindre bra hälsa.  

 

5.1 Uppsatsens sammanfattade resultat 

Korstabellsanalys med tre variabler uppvisar en signifikant skillnad mellan låg och 

högkonjunktur, där chansen att rapportera bra hälsa för de som upplever anställningsotrygghet 

är större under den förstnämnda. Logistiska regressionsmodeller (med hänsyn till tidigare 

definierade kontrollvariabler) för respektive år visar samma tendens, men skillnaden i fråga är 

då inte längre signifikant.  
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6. Analys och diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida den hälsopåverkan som 

anställningsotrygghet har skiljer sig åt mellan låg respektive högkonjunktur. Vid inledande 

korstabulering verkade en sådan skillnad föreligga, och det föreföll då handla om en mindre 

omfattande hälsopåverkan under en lågkonjunktur. En spontan koppling att göra då 

sambandet riktar sig på det viset blir en återblick till avsnittet kring forskningskritik, där det 

(trots negativ hälsopåverkan från en ekonomisk nedgång i sin helhet) i vissa resultat har 

kunnat konstateras en avmattad effekt gällande arbetslöshet då den samhällsövergripande 

diton är att betrakta som hög. Som då nämnt gäller studien i fråga faktisk arbetslöshet snarare 

än ”job insecurity”, men den effekt som där kunde identifieras skulle alltså kunna vara en 

tänkbar förklaring till aktuellt resultat sett ur ett helhetsperspektiv. För medan 

arbetslöshetsbegreppet i sig förvisso rör ett faktiskt tillstånd definieras job insecurity istället 

som oron för att hamna i just detta tillstånd,  varför det ur ett övergripande samhällsperspektiv 

då också kan vara rimligt att ta hänsyn till hur den hälsopåverkan som det faktiska tillståndet 

har i aktuellt läge då man resonerar kring en variabel som rör oro för att uppnå just detta. 

 

Tankarna kring den typen av effekt krockar delvis med Durkheims teser angående så kallad 

”ekonomisk anomi”, där ekonomiskt dåliga tider skulle antas följas av en ökad sådan och 

därigenom också stigande självmordstal. Frågan är om de olika tankarna egentligen handlar 

om samma sak. Ekonomisk anomi i sig beskrivs som ett tillstånd där ekonomin ”springer 

iväg” som en följd av en allt för avreglerad marknad som tillåter detta att inträffa. 

Omvälvningarna i sig främjar då anomi på ett samhällsövergripande plan, men då detta tolkas 

så förefaller det uppenbart att det är de accelererande förändringarna i sig som skapar 

tillståndet i fråga, och inte konsekvenserna av dessa. Värt att fundera över är givetvis också 

hur en ekonomisk kris i dagsläget kan skilja sig från en sådan under den tidsålder då 

Durkheim faktiskt var aktiv, och då även hur det faktum att den aktuella studien i denna 

uppsats är genomförd just i Sverige kan påverka det hela. Med en relativt generös 

välfärdsmodell bör en ekonomisk nedgång i sig inte få liknande hälsoeffekter som i ett läge 

där skyddsnätet i fråga inte är lika omfattande. En förlust av arbetet i Sverige innebär ju inte 

att man som individ blir utslängd på gatan, och att detta kan påverka resultatet är ingen 

långdragen slutsats. Vad man istället bör vara försiktig med att spekulera kring är väl hur 
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effekten i fråga hade sett ut om undersökningen hade genomförts i ett land med ett sämre 

socialt skyddsnät. Hade effekten bara försvunnit, eller hade den t.o.m vänt i andra riktningen? 

Vid resonemang kring att Sverige på så vis skulle vara speciellt avseende 

anställningsotrygghet bör vi emellertid också ta hänsyn till tidigare nämnda tankar kring att 

arbetet inte bara fyller en funktion som inkomstförvärv, utan även stimulerar individens 

självförverkligande och identitietsfrämjande. En sådan infallsvinkel är naturlig att ställa i 

relation till Durkheims tankar kring anomibegreppet, och hur den normlöshet som leder till 

detta är ett själmordsfrämjande fenomen. Begreppet i fråga ställt i relation till job insecurity 

rör knappast bara de ekonomiska konsekvenser som en förlust av arbete eventuellt kan tänkas 

leda till, utan en upplevd förlust av normer hänger snarare samman med mänsklig identitet. 

Sammanfattningsvis så finns det alltså ett flertal faktorer, teorier och tankar att ta i beaktning 

då resonemang förs kring varför korstabellen i fråga fördelade sig på det sätt den gjorde. 

 

Då det genom logistisk regression kontrollerades för ålder, kön och ekonomiska bekymmer 

kunde effekterna av anställningsotrygghet inte betraktas som signifikant åtskilda från 

varandra, vilket innebär att trots den skillnad som kunde identifieras i tidigare analyserade 

korstabell så måste resultatet från uppsatsens statistiska tester i sin helhet betraktas som ”icke-

signifikanta”.  

Vad det hela beror på kan resoneras kring ur olika perspektiv, och inledningsvis bör man då 

lämpligen resonera kring de oberoende variablerna och hur dessa kan tänkas förklara effekter 

kring anställningsotrygghet. Kön respektive ekonomiska problem kunde kontrolleras för utan 

att den signifikanta effekten åren emellan försvann, varför vidare diskussion kring dessa blir 

irelevant. Det som bör nämnas är möjligen det faktum att könsvariabeln saknade signifikans 

år 2009, vilket inte går ihop med tidigare presenterad studie av Brenner mfl., där män beskrivs 

som en form av riskgrupp. Vad detta beror på i aktuellt fall är dock inte aktuellt att gå vidare 

kring p.g.a studiens avgänsningar. Istället var det åldersvariabeln som tog bort de signifikant 

åtskilda oddskvoterna åren emellan, och detta uppmanar till ett resonemang kring vad som 

egentligen ”gömmer sig” inom åldersvariabeln i ett fall som detta. Tidigare studier 

(exempelvis Brenners) har kunnat identifiera skillnader avseende dödlighetstal vid ekonomisk 

nedgång även vid kontroll för ålder, men dödlighetstal är ju ett mer konkret hälsomått än det 

aktuella och avspeglar främst fysisk hälsa. Ålder i sig är givetvis av uppenbara skäl starkt 

knutet till hälsobegreppet, då risken för sjukdomar och annan typ av ohälsa rimligen ökar i 

takt med en stigande sådan. Som tidigare nämnt är självskattad hälsa emellertid en variabel 

som speglar mer än bara den fysiska biten av hälsa, som ju får antas vara det som allra 
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starkast korellerar med ålder. Frågan är om det finns andra åldersrelaterade aspekter som 

spelar in i det här fallet, exempelvis gällande attityd till anställningsotrygghet och annat 

arbetsrelaterat. Anta att en äldre människa har haft samma arbete under i princip hela sitt 

arbetsföra liv och betraktar yrket i fråga som det enda denne faktiskt känner till och är duktig 

på, och jämför sedan det med en människa i nyligen uppnådd arbetsför ålder. Är det då ett 

rimligt antagande att anställningsotryggheten påverkar dessa fiktiva personer annorlunda 

sinsemellan? Det spontana svaret är ja. Tankarna går också till hur det blir allt mindre vanligt 

att faktiskt stanna, inte bara på en och samma arbetsplats hela livet, utan även inom samma 

form av yrke. Detta skulle då återigen kunna innebära att äldre människor hamnar i ett 

tillstånd där deras aktuella arbete är det enda de känner till, i motsats till yngre människor som 

verkar i ett klimat där byte av arbete är vanligt och inställningen eller viljan att syssla med 

samma sak under all överskådlig framtid blir allt mer ovanlig. För att nämna ännu en aspekt 

så kan vi också spekulera lite kring hur den allmänna ekonomiska situationen i kombination 

med familjediton kan tänkas skilja sig åt avseende ålder (den ekonomiska kontrollvariabeln i 

denna studie kontrollerade ju endast för ekonomiska problem, och inte ekonomisk situation i 

allmänhet). Smith beskriver denna typ av av faktorer som en viktig faktor för hur vi betraktar 

arbetslöshet, och då ålder visat sig ha denna typ av effekt blir funderingarna också mer 

motiverade. Allt eftersom åldern går uppåt så kan vi också anta att sannolikheten för att man 

som individ ska vara mer ”etablerad” ökar, och då kanske i form av boende (villa snarare än 

lägenhet), familj, etc. Att effekten av anställningsotrygghet på hälsa kan tänkas skilja sig åt 

mellan en ensamstående människa boende i en hyresrätt i jämförelse med en trebarnsförälder i 

villa med ett flertal lån som tynger ner privatekonomin känns allt annat än otänkbart. Den 

förstnämnde har till att börja med bara sig själv att tänka på, och tidigare nämnda sociala 

skyddsnät bör dessutom räcka gott och väl för att denne inte ska behöva känna samma oro 

som den med utgifter långt utöver vad som kan betraktas som skäligt enligt systemet i fråga.  

Det går att vända och vrida på diverse tänkbara samband mellan ålder och andra 

arbetsrelaterade faktorer i nästintill det oändliga, men den sammanfattade tanken är alltså att 

det hela inte nödvändigtvis  bör förenklas till att ökande ålder innebär större risk för ohälsa i 

den här typen av studie. Åldern kan nämligen antas symbolisera så pass många faktorer att 

det, som sagt, helt enkelt blir för enkelt att komma med ett sådant påstående. 

Möjligen skulle en del av problemet kunnat lösas med fler kontrollvariabler, som t.ex. 

nämnda ”familjesituation”, ”antal år på samma arbete” och dylikt. I denna studier har detta 

inte varit möjligt av praktiska skäl, men med facit i hand hade en större ansträngning 

förmodligen gjorts för att kontrollera för dessa saker. Därigenom skulle åldersvariabeln kunna 
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mångfacetteras allt mer. Eventuellt kan en utbildningsvariabel också vara av intresse att 

kontrollera för, och då kanske lite mer specifikt än vilken nivå av utbildning som föreligger. 

Grundtanken bakom detta är att utbildningens ”bredd” sannolikt spelar roll i sammanhanget, 

för på samma sätt som en invidid med kunskap om endast ett arbete kan tänkas uppleva större 

effekter av anställningsotrygghet så skulle en väldigt snävt inriktad utbildning (som kan 

tänkas ge begränsningar på arbetsmarknaden) också kunna ha en liknande påverkan. 

 

Värt att reflektera över i ett sammanhang i stil med detta är också tidsaspekten av en 

lågkonjunktur, och hur denna kan påverka resultatet i ett test som rör densamma. De faktiska 

ekonomiska indikatorer från konjunkturinstitutet som använts i syfte att hitta lämpliga 

tidpunkter för mätning är i allra högsta grad objektiva ur en rent ekonomisk synpunkt, men 

hur länge tar det innan en effekt av dessa börjar avspegla sig på aktuell befolkning? 

2009 var det senaste material som var praktiskt möjligt att använda, då det krävdes en likadan 

studie som genomförts tidigare under en tid som var att betrakta som ekonomiskt god, men 

skulle det egentligen ha varit av godo för studien att vänta ytterligare? Allt som rör detta 

inskränker sig givetvis till spekulation i dagsläget, men faktum är att effekterna av en 

lågkonjunktur sannolikt inte ”slår till” mot var och en av samhällets alla grenar i en enda 

snabb smäll. Som exempel: en börskrasch eller dylik företeelse kommer inte att avspegla sig 

personligen för den fiktive snickaren Svensson i just det ögonblick den sker, men när de 

företag som hans snickerifirma normalt sett utför arbete åt börjar märka av en minskad 

efterfrågan på produkter eller dylikt (p.g.a försämrad ekonomisk situation hos 

konsumenterna). Vi kan i ett sådant läge alltså prata om en form av fördröjning innan 

lågkonjunkturens effekter når ner på en bredare nivå hos samhällets individer, och detta är vad 

som uppmanar till funderingar kring hur detta kan ha påverkat den aktuella studien. 

Det som talar emot ett sådant resonemang är ju att Svensson kommer att bli upplyst om vad 

som förmodligen komma skall genom media och dylika kommunikationsformer, vilket i så 

fall också skulle kunna göra att den faktiska effekten på individen blir mer direkt ur ett 

tidsperspektiv. Tanken är emellertid värd utrymme i forskning rörande effekterna av en 

konjunktur. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Tankar kring hur kontrollvariabeln ålder skulle kunna ges ett bredare spektrum är redan 

diskuterad. Detta är inte bara en rekomendation för denna i egenskap av kontrollvariabel i 

kommande sammhällsvetenskapliga studier, utan kanske kan rent av en hel studie av 

åldersbegreppets faktiska innehåll och korrelationer i ett hälsoperspektiv ur synvinklar andra 

än den rent medicinska eller fysiska vara av ett allmänintresse. 

Nämnts har också de frågetecken som finns kring tidsaspekterna av konjunkturen, och hur 

dessa har eventuellt kan ha kommit att påverka studien. Detta manar till en uppmaning om att 

studera konjunkturens effekter längre fram, då vi har kommit så pass långt att kurvan faktiskt 

kan överblickas (i motsats till idag, då vi fortfarande befinner oss i den lågkonjunktur som 

aktuell studie berör). Årliga undersökningar i stil med FHI:s möjliggör att sådant sker i 

efterhand. 

 

Under arbetet med denna uppsats har konjunkturen gått från att vara på uppgående igen till ett 

osäkrare läge med anledning av det som i media kallas för ”greklandskrisen”. Det ökade 

allmänintresse som följer, så väl i företagsvärlden som för individen, kommer sannolikt att 

skapa en ökad efterfrågan på forskning från alla inblande vetenskapliga discipliner. Detta kan 

betraktas som ett tillfälle för sociologin att visa framfötterna. 
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Bilaga 1, omkodade variabler i dess ursprungliga form 

  
 
 Fråga 1  Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Mycket bra 3270 20,3 20,6 20,6 

Bra 7782 48,3 49,1 69,7 

Någorlunda 3743 23,2 23,6 93,3 

Dåligt 879 5,5 5,5 98,9 

Mycket dåligt 181 1,1 1,1 100,0 

9 1 ,0 ,0 100,0 

Total 15856 98,4 100,0   

Missing System 255 1,6     

Total 16111 100,0     

 

 

 Fråga 54  Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande 
utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Nej 13574 84,3 85,1 85,1 

Ja, vid ett tillfälle 1039 6,4 6,5 91,6 

Ja, vid flera tillfällen 1345 8,3 8,4 100,0 

Total 15958 99,1 100,0   

Missing System 153 ,9     

Total 16111 100,0     
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Bilaga 2, logistiska regressionsmodeller med olika kontrollvariabler 

 

2007 

Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,810 ,096 71,673 1 ,000 2,248 1,863 2,711 

  Constant ,353 ,088 16,060 1 ,000 1,423     

a  Variable(s) entered on step 1: am020. 
 

Variables in the Equation 

 

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon. 
 

Variables in the Equation 
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,649 ,099 42,901 1 ,000 1,913 1,576 2,323 

  Kon -,219 ,071 9,526 1 ,002 ,803 ,699 ,923 

  Ekonomi -,786 ,088 80,611 1 ,000 ,455 ,384 ,541 

  Constant ,977 ,146 44,572 1 ,000 2,655     

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon, Ekonomi. 
 

Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,796 ,103 60,279 1 ,000 2,217 1,814 2,711 

  Kon -,312 ,073 18,306 1 ,000 ,732 ,634 ,844 

  Ekonomi -1,058 ,093 129,485 1 ,000 ,347 ,289 ,416 

  Alder -,033 ,002 178,718 1 ,000 ,968 ,963 ,972 

  Constant 2,589 ,195 175,671 1 ,000 13,318     

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon, Ekonomi, Alder. 
 

 

 

 

 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst. otrygg. 
,800 ,096 69,725 1 ,000 2,227 1,845 2,687 

  Kon -,264 ,070 14,224 1 ,000 ,768 ,670 ,881 

  Constant ,771 ,142 29,469 1 ,000 2,161     
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2009 

Variables in the Equation 
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,430 ,064 45,380 1 ,000 1,537 1,356 1,741 

  Constant ,740 ,057 169,824 1 ,000 2,096     

a  Variable(s) entered on step 1: am020. 
 

Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,429 ,064 45,322 1 ,000 1,536 1,356 1,741 

  Kon ,006 ,052 ,015 1 ,903 1,006 ,909 1,114 

  Constant ,730 ,097 57,024 1 ,000 2,076     

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon. 
 

Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,311 ,066 22,488 1 ,000 1,365 1,200 1,552 

  Kon ,024 ,052 ,216 1 ,642 1,025 ,925 1,135 

  Ekonomi -,732 ,067 120,174 1 ,000 ,481 ,422 ,548 

  Constant ,925 ,100 86,349 1 ,000 2,521     

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon, Ekonomi. 
 

Variables in the Equation 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

Step 
1(a) 

Anst.otrygg. 
,533 ,069 60,097 1 ,000 1,705 1,490 1,951 

  Kon -,076 ,054 2,012 1 ,156 ,926 ,834 1,030 

  Ekonomi -1,003 ,071 199,944 1 ,000 ,367 ,319 ,421 

  Alder -,034 ,002 336,160 1 ,000 ,966 ,963 ,970 

  Constant 2,619 ,140 350,713 1 ,000 13,727     

a  Variable(s) entered on step 1: am020, Kon, Ekonomi, Alder. 
 

 


