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En analys av arbetsinnehållet under tre
decennier

Carl le Grand, Ryszard Szulkin och Michael Tåhlin

3.1

Inledning1

Den offentliga diskussionen om utvecklingen av arbetets karaktär
har länge varit intensiv. Vid varje given tidpunkt tycks det för
många bedömare vara frestande att se just den nuvarande perioden
som en dramatisk omvälvningstid. I den samtida debatten brukar
tre typer av förändringar ofta nämnas, och inte sällan tas för givna.
För det första hävdas det att arbetets genomsnittliga kvalifikationsnivå har stigit påtagligt, så att arbetsgivarnas efterfrågan på
kvalifikationer överstiger vad arbetskraften har att erbjuda. Därför
anses lågutbildade personer ha svårt att få fäste på arbetsmarknaden
och lönepremien till kvalificerad arbetskraft stiger av samma förmodade orsak. För det andra antas intensiteten och den mentala
anspänningen i arbetet ha tilltagit, med stressrelaterade symptom
som följd bland många arbetstagare särskilt inom kvinnodominerade serviceyrken, företrädesvis i den offentliga sektorn. För det
tredje sägs banden mellan arbetsgivare och anställda ha försvagats,
så att lösa förbindelser kommit att dominera i arbetslivet på
bekostnad av gårdagens långsiktiga anställningsrelationer.
I det här kapitlet ger vi först en bakgrund till diskussionen om
arbetets utveckling under senare år. Därefter genomför vi empiriska analyser för att undersöka riktigheten i de föreställningar som
vi kort berörde ovan. Vi börjar med att studera kvalifikationskravens förändring, övergår sedan till att analysera samspelet mellan
mentala arbetskrav och beslutsutrymme, och avslutar med en analys av anställningsstabilitetens utveckling. Undersökningsperioden
sträcker sig bakåt i tiden till 1968 eller 1974, men vi koncentrerar
oss på den senare tidens utveckling, i synnerhet 1990-talet.
1 Tack till Christofer Edling, Walter Korpi, Henrik Tham och bokens redaktörer för
värdefulla kommentarer på en tidigare version av kapitlet.
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Kvalifikationsnivå och arbetsintensitet

Ekonomiska och teknologiska faktorer, i samspel med arbetsmarknadens institutionella egenskaper, tenderar att driva utvecklingen
av såväl arbetsinnehåll som löner (se t.ex. National Research Council 1999). Efterfrågan på arbetskraft uppstår till följd av efterfrågan
på de varor och tjänster som arbetskraften producerar. För att förstå hur arbetets karaktär förändras blir det därför viktigt att ta hänsyn till hur produktmarknaderna förändras. Arbetets karaktär är
vidare intimt sammankopplad med teknologi. Arbete är de processer genom vilka människor omvandlar insatta resurser till utfall
(varor eller tjänster). Teknologi är de medel som utnyttjas i denna
omvandling. Historiskt har därför teknologiska framsteg haft
genomgripande effekter på arbetsplatsers organisation och på hur
arbetet utförs.
Teknologisk utveckling och förändringar av efterfrågan på varor
och tjänster kan ha två typer av effekter på arbetets karaktär. För
det första kan nya yrken och branscher uppstå eller expandera
medan vissa existerande yrken och branscher kan minska i utbredning eller försvinna. Vid sidan av denna strukturella omvandling
kan, för det andra, kvalifikationskraven inom befintliga yrken och
branscher förändras. En del av denna förändring kan beskrivas som
uppgradering eller nedgradering av kvalifikationskraven, medan en
annan del snarare kan ses som omkvalificering utan någon tydlig
nivåförändring.
Under efterkrigstidens första decennier var de flesta bedömare
överens om att arbetet tenderade att bli alltmer kvalificerat över
tiden, till stor del som en konsekvens av ekonomisk tillväxt och
teknologiska framsteg. Denna s.k. uppgraderingstes drevs t.ex. av
ekonomen Clark Kerr och hans medarbetare i den mycket inflytelserika boken Industrialism and Industrial Man (Kerr m.fl. 1960).
Liknande tankar framfördes vid samma tid av bland andra sociologen Talcott Parsons (se t.ex. Parsons 1960). Perspektivet kulminerade i början av 1970-talet, just före den första oljekrisen, med
sociologen Daniel Bells vision av det kommande post-industriella
samhället (Bell 1973).
Som en skarp reaktion på de dominerande föreställningarna om
en trendmässig uppgradering formulerade Harry Braverman (1974)
en närmast motsatt tes i en analys som kom att få stor betydelse för
senare forskning och debatt om arbetslivets förändring. I anslutning till det perspektiv på den fortgående arbetsdelningen under
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kapitalismen som Marx hade skisserat ett sekel tidigare, hävdade
han att arbetets kvalifikationsnivå uppvisat en sjunkande tendens
ända in i våra dagar, och även fortsättningsvis kommer att göra så.
Empiriskt vilade dock Bravermans tes på lös grund, vilket så småningom bidrog till att försvaga denna forskningsriktning. Under
1980-talet fick i stället tankarna om en höjning av arbetets kvalifikationsnivå förnyad kraft, särskilt genom analyser som tycktes påvisa att industriarbetet befann sig i omvandling från rutinarbete till
mer intellektuellt krävande uppgifter. Detta var temat i två betydelsefulla böcker från decenniets mitt, The Second Industrial Divide
(1984) av Michael Piore och Charles Sabel och Das Ende der
Arbeitsteilung? (1984) av Horst Kern och Michael Schumann.
I den nyare forskningslitteraturen råder det i stort sett enighet
om vilka ekonomiska och teknologiska faktorer av betydelse för
arbetsliv och arbetsmarknad som har förändrats på ett påtagligt sätt
under 1980- och 1990-talen (se t.ex. översikterna i Gallie m.fl. 1998
och National Research Council 1999). Vad gäller ekonomiska faktorer är det framför allt tre trender som är viktiga att fästa avseende
vid. För det första har den internationella handeln med varor,
tjänster och kapital ökat, dvs. vi bevittnar vad som brukar kallas
globalisering. En viktig innebörd av globaliseringen för arbetsmarknadens vidkommande är att efterfrågan på okvalificerad
arbetskraft i de västliga industriländerna har fallit, eftersom sådan
arbetskraft och därmed de varor den producerar kan köpas billigare
utanför de rika ländernas krets. En annan konsekvens av globaliseringen är att tidshorisonten för ekonomisk utvärdering av många
verksamheter har krympt till följd av hårdnande konkurrens och
flyktigare investeringskapital. För det andra antas ofta att preferenserna hos västvärldens konsumenter har förändrats, i riktning mot
mer diversifierade varor och tjänster anpassade till enskilda kunders
eller klienters individuella önskemål. Detta brukar beskrivas som
att marknaden för massproducerade varor och tjänster har försvagats till förmån för mer sofistikerade produkter. För det tredje
antas också preferenserna hos löntagarna i de rikare länderna ha
utvecklats. Färre människor än tidigare är beredda att acceptera
monotona eller fysiskt riskabla arbeten. Många kräver mer av eget
inflytande i arbetet, eller större sociala kontaktytor. En gemensam
bakgrund till förändringen i önskemål och intressen hos konsumenter och löntagare är att de yngre generationer som vuxit upp
under senare decennier är mer välutbildade än de flesta av sina
föregångare. De är också på vissa sätt mer erfarna, t.ex. av interna81
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tionella och digitala miljöer. På grund av sitt större humankapital
tenderar yngre människor att ställa högre krav än tidigare generationer, både i sina val av varor och service och i sina val av yrke och
arbetsuppgifter (konsumenter och löntagare är naturligtvis i stor
utsträckning samma personer).
Den viktigaste teknologiska utvecklingen under senare år är de
förändringar och nya möjligheter som spridningen av avancerad
informationsteknik har inneburit. Det är långtifrån bara en fråga
om att fler personer än tidigare använder datorer under en stor del
av sin arbetstid, och kanske på grund av detta blir mer produktiva.
Mer fundamentalt är att informationsteknologiska framsteg möjliggör stora arbetsorganisatoriska förändringar. Många enkla
arbetsuppgifter, inom såväl tillverkning som service, kan helt eller
delvis automatiseras med hjälp av datorer. Vidare kan många
arbetsprocesser effektiviseras via datoranvändning. Ett omtalat
exempel är övergången till s.k. just-in-time-produktion inom delar
av tillverkningsindustrin. Denna produktion kännetecknas av att
lager och buffertar minimeras till omfattningen, dels för att frigöra
kapital och dels för att blottlägga ineffektiva länkar i produktionskedjan. Ett sådant system ställer mycket höga krav på informationshantering, och skulle knappast vara möjligt att använda i
större skala utan omfattande datorstöd. Genom att just-in-timesystemet utformas i syfte att på ett effektivare sätt kunna stampa ut
luftfickor ur organisationen, kan också arbetets intensitet antas
öka.
I en ekonomisk studie av omvandlingen från tayloristisk arbetsdelning till ett mera holistiskt perspektiv på arbetsprocessen, knyter Lindbeck och Snower (2000) samman trådarna från tidigare
forskning och analyserar betydelsen av arbetsgivarnas incitament
för ett visst produktionskoncept. Enligt författarna har förskjutningar i incitamentsstrukturer skett under senare år, så att den
ekonomiska avkastningen från specialisering minskar, medan
avkastningen för jobbutvidgning och mångkunnighet ökar. Bland
drivkrafterna bakom denna process nämns teknologiska framsteg,
förändringar i anställdas humankapital och preferenser. IT-revolutionen, införandet av programmerbara maskiner med breda
användningsområden samt höjda utbildningsnivåer hos personalen
medför att arbetsgivarnas avkastning från nya organisationslösningar ökar. Det moderna fysiska och mänskliga kapitalet är mest
produktivt om det används i flexibla organisationsformer som
ersätter hierarkisk arbetsdelning med självstyrande arbetsgrupper
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vars ansvar sträcker sig över vitt definierade arbetsområden med en
mångfald självständiga, kvalificerade arbetsuppgifter.
En alternativ strömning inom arbetslivsforskningen härrör ur
den kritiska tradition som etablerades i kölvattnet av Bravermans
(1974) analys av arbetets degradering. Denna strömning lever
vidare som en motpol till flexibiliseringsoptimisternas positiva syn
på arbetslivets utveckling (Smith 1997 ger en översikt av denna
litteratur). Kritikerna förnekar inte att marknaderna internationaliseras och att teknologierna utvecklas, men menar att det ökade
omvandlingstrycket främst leder till nedskärningar av produktionskostnaderna. Produktivitetsvinster uppnås inte genom att uppgradera de anställdas kvalifikationer, utan genom att med hjälp av
tekniska och organisatoriska innovationer höja arbetsintensiteten.
Jobbutvidgning, en av de centrala förändringar som flexibiliseringsentusiasterna förespråkar, innebär i många fall just att arbetet
intensifieras. I en värld av globaliserad konkurrens där arbetsgivare
jagar konkurrensfördelar genom kostnadssänkningar, tvingas allt
färre anställda göra allt mer med krympande resurser (Smith 1997).
Bland ekonomer myntades under 1990-talet uttrycket ”skillbiased technological change” (se t.ex. Machin 1994) för att beskriva
hur teknologisk utveckling bidrar till en förändring av kvalifikationskraven i arbetslivet. Detta uttryck kan generaliseras. För det
första är det, som vi sett, inte bara teknologiska utan även ekonomiska faktorer som kan tänkas påverka arbetets kvalifikationsnivå.
För det andra är det inte bara kvalifikationskraven som påverkas av
ekonomiska och teknologiska faktorer, utan även prestationskraven i övrigt, särskilt arbetets intensitet. Green (2000) använder
termen ”effort-biased technological change” för att uttrycka en
liknande tanke. Flertalet av de drivkrafter bakom en höjning av
arbetets kvalifikationsnivå som vi urskilt ovan, kan även antas driva
upp såväl takten i arbetet som möjligheterna för enskilda arbetstagare att påverka arbetstakten. Detta skulle tendera att öka den
mentala anspänningen i arbetet, eller med andra ord den negativa
stressen, i enlighet med den modell av krav och kontroll i arbetet
som utvecklats av Robert Karasek (1979; se även Karasek och
Theorell 1990). Hårdnande konkurrens, krympande ekonomiska
verksamhetsramar och kortsiktigare utvärderingar av arbetets
resultat, liksom en ökad användning av informationsteknik, kan alla
vara betydelsefulla faktorer i detta avseende. En ökad arbetsintensitet kan också bli följden av en flexibilisering av anställningskontraktet, ett fenomen som vi diskuterar i nästa avsnitt.
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Anställningskontraktets karaktär och varaktighet

Ett centralt tema i forskningen om arbetslivets förändring är att en
uppluckring av traditionella arbetskontrakt antas ha skett under
trycket av en hårdnande konkurrens och alltmer kortsiktiga ekonomiska förutsättningar. Enligt detta perspektiv försöker arbetsgivarna, för att anpassa sig till nya ekonomiska villkor, skapa mer
flexibla anställningsformer. Relationen mellan ledning och anställda
blir av mer tillfällig karaktär, så att arbete byts mot lön utan att
långsiktiga och ömsesidiga beroendeförhållanden mellan aktörerna
behöver uppstå. De interna arbetsmarknadernas stabila och
avskärmade anställningssystem, som under lång tid präglade
arbetslivet för en stor andel av alla löntagare, ersätts gradvis av
öppna, konkurrensutsatta positioner (Sørensen 2000). Därmed
kommer arbetsmarknaden alltmer att likna de auktionsmarknader
som analyseras i konventionell neoklassisk ekonomisk teori, där
långsiktiga kontrakt utgör undantag snarare än regel.
Denna förändring uppfattas av många som entydigt negativ för
löntagarna. Flexibiliteten introduceras på arbetsgivarnas villkor,
inte på de anställdas (Rubin 1995). Även om hypotesen att stabila
anställningskontrakt håller på att ersättas av mer öppna anställningsrelationer stämmer, är det inte givet vad en sådan förändring
innebär för olika kategorier av anställda. För vissa grupper av välutbildade anställda, med kunskap och erfarenhet som efterfrågas på
den externa arbetsmarknaden, kan relativt täta arbetsgivarbyten
utgöra ett led i en strategi för uppåtriktad karriärrörlighet. I stället
för att välja en karriärutveckling genom att gradvis ackumulera
kunskaper inom samma arbetsorganisation, kan strategin vara att
systematiskt samla erfarenheter hos olika arbetsgivare, dvs. att
”positionera sig inom ett nätverk av möjligheter snarare än att
paralysera sig inom ett visst jobb” (citatet är Bill Gates motto återgivet i Sennett 1998:62). Stabila arbetskontrakt behöver inte utgöra
en nödvändig förutsättning för en arbetslivskarriär. Det finns
empirisk forskning som tyder på att vissa grupper av anställda
vinner lönemässigt på relativt täta arbetsgivarbyten, även om de
flesta löntagare tenderar att tjäna mest på en karriärutveckling hos
en enda arbetsgivare (le Grand och Tåhlin 1998). En eventuell uppluckring av anställningskontrakten, med en förskjutning från
interna arbetsmarknaders relativt slutna anställningssystem till mer
öppna och oreglerade relationer, kan således antas leda till en pola-
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risering av chanser mellan olika grupper av arbetstagare snarare än
till en entydig försämring för alla anställda.

3.4

Tidigare empiriska studier

Det är ingen överdrift att påstå att det finns ett underskott av
systematiska empiriska studier av arbetets utveckling i relation till
den stora mängden analyser av mer resonerande karaktär. I en av de
sällsynta empiriska analyserna under senare år som baseras på ett
riksrepresentativt datamaterial, kommer Duncan Gallie och hans
medarbetare (1998) fram till en i huvudsak optimistisk slutsats vad
gäller förändringar i arbetets kvalifikationsgrad och anställdas
autonomi i Storbritannien. Enligt författarna tycks arbetsgivare ha
svarat på teknologiska förändringar och intensifierad konkurrens
genom att uppgradera och utvidga jobbens innehåll samt genom att
delegera mer ansvar vad gäller utformning av arbetsuppgifter till de
anställda. Denna tydligt positiva trend var dock inte uniform för
alla yrkeskategorier. Snarare har det skett en polarisering av arbetets kvalifikationsgrad mellan okvalificerade arbetare och andra
yrkesgrupper. Könsskillnader har minskat vad gäller vissa aspekter
av arbetet, men har förblivit oförändrat stora beträffande andra.
Undersökningen tyder även på att uppgraderingen av arbetets
innehåll har medfört en tydlig intensifiering av de anställdas
arbetsinsatser samt att den selektiva delegeringen av ansvar för
arbetsuppgifter sker inom ramen för ett oförändrat och ibland
utvidgat kontrollsystem.
En mycket omfattande genomgång av amerikanska studier på
området (National Research Council 1999) ger en långt ifrån entydig bild av utvecklingstrenderna. Forskarteamet som utarbetat
rapporten understryker att slutsatserna om förändringar i arbetets
karaktär över tid måste omgärdas med stora reservationer. Avsaknaden av longitudinella och representativa data om jobbens innehåll
gör att den kunskapsbas som finns är fragmentarisk, bygger på
olika metodologiska ansatser och lämnar kunskapsluckor som kan
vara svåra att fylla igen. Bland de mer tillförlitliga resultat som kan
generaliseras nämner forskarna att snäva, specialiserade jobb tenderar att lämna plats för bredare arbetsbeskrivningar och att den
gamla rigida arbetsdelningen åtminstone delvis har lösts upp. Detta
är särskilt tydligt för arbetaryrken inom industrin som tycks erbjuda innehavarna allt större autonomi, omfatta fler arbetsmoment
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samt kräva mer av analytisk och social kompetens. Bland de faktorer som inverkat positivt på arbetsinnehållet nämns att arbetsgrupper med gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna har blivit
vanligare samt att datorstödda tekniker används i stor skala. Denna
trend omfattar dock långtifrån alla branscher och yrkesgrupper.
Utvecklingen är exempelvis väldigt ojämn inom tjänstesektorn. En
betydande del av jobben inom tjänstesektorn genomgår enligt forskargruppen en process av standardisering. Den moderna informationstekniken används för att centralisera och öka kontrollen över
arbetsprocessen, vilket kan leda till autonomiförluster för de
anställda. Denna brist på enhetliga trender gör det svårt att ge en
entydig generalisering om förändringar i arbetets karaktär för hela
den amerikanska arbetsmarknaden.
Slutligen vill vi referera några slutsatser som den svenska forskningen på området har lett fram till. I en egen studie av arbetens
kvalifikationsgrad under perioden 1974–1991 (Szulkin och Tåhlin
1994) visade vi att det under de undersökta åren har inträffat
strukturförändringar som har medfört en höjning av arbetets kvalifikationsnivå. De samhällsklasser och branscher där jobbens kvalifikationsnivå är förhållandevis hög har vuxit relativt sett. Vid sidan
av denna strukturomvandling tycks dock kvalifikationsinnehållet i
arbetet ha varit nära nog oförändrat. Enligt senare års forskning
tycks den strukturella trenden mot en minskad andel okvalificerade
befattningar ha fortsatt under 1990-talet (Fritzell och Lundberg
2000; Wikman 2000) och andelen jobb som ger möjligheter till
utveckling ha ökat (Åberg 2001). Samtidigt visar bearbetningar av
Arbetsmiljöundersökningarna (Wikman, Andersson och Bastin
1998; Bäckman och Edling 2000) att det har skett en allmän försämring av den psykosociala arbetsmiljön under 1990-talet samt att
andelen anställda som har bristande kontroll över arbetstakten och
arbetets uppläggning har ökat under perioden.
Enligt den empiriska forskningen om anställningskontraktens
karaktär och varaktighet är det långtifrån klart att de stabila kontraktens tid verkligen är förbi. Svenska studier visar förvisso att
tidsbegränsade anställningar har blivit betydligt vanligare under
1990-talet (se t.ex. Fritzell och Lundberg 2000), men det är inte
uppenbart att denna trend sammanhänger med en långsiktig förändring i arbetsmarknadens sätt att fungera. Ökningen av antalet
tillfälliga anställningar kan till stor del, möjligen helt och hållet,
vara konjunkturellt betingad (Holmlund 1995). I en nyligen publicerad studie (Vejsiu 2001) redovisas resultat som tyder på att
86

SOU 2001:53

Har jobben blivit bättre?

anställningsstabiliteten på den svenska arbetsmarknaden inte alls
genomgått några dramatiska förändringar under perioden 1968–
1991. Under 1990-talet tycks variationer i anställningsstabiliteten
vara nära relaterade till den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Arbetsgivarbyten är relativt sällsynta under krisåren, men anställningsstabiliteten minskar något under andra hälften av årtiondet.2
Således ger såväl internationell som svensk forskning om förändringar i arbetets innehåll och arbetskontraktets karaktär en betydligt mer mångfasetterad bild av verkligheten än många av de ovan
refererade teoretiska perspektiven.

3.5

Strukturomvandling eller förändring av befintliga
arbeten?

Sammanfattningsvis antas arbetets karaktär under senare år ha
präglats av tre viktiga förändringar. För det första höjs den genomsnittliga kvalifikationsnivån, dels via en strukturell omvandling där
yrken och branscher med höga kvalifikationskrav expanderar
medan enklare verksamheter minskar i utbredning, dels genom att
kvalifikationskraven ökar inom existerande yrken och branscher.
För det andra ökar arbetsintensiteten, dvs. arbetstakten drivs upp.
Prestationskraven på de anställda tenderar alltså på flera sätt att
öka. För det tredje ökar rörligheten mellan olika arbetsgivare genom en flexibilisering av anställningsrelationerna. Dessa tre tendenser antas till stor del ha gemensamma orsaker, främst i form av
ekonomiska och teknologiska förändringar.
I den empiriska analysen kommer vi inte att försöka fastställa
orsakerna bakom den utveckling som skett, vilket vore en gigantisk
uppgift, utan begränsar oss till att undersöka i vilken mån som
arbetet har förändrats i linje med de tre tendenser som vi just redogjort för. Genomgående använder vi dock en analytisk distinktion
mellan sådana förändringar av arbetet som sammanhänger med
strukturomvandling – dvs. att vissa yrkesklasser och branscher
växer i storlek medan andra verksamheter krymper i omfattning –
och sådana förändringar av arbetet som sker inom givna klasser och
branscher. För att förstå arbetets utveckling är det viktigt att göra
Vejsius (2001) undersökning är baserad på Levnadsnivåundersökningarna 1968, 1974, 1981
och 1991 samt på Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för 1990-talet. Fördelen med vår
analys är att vi kan analysera data från Levnadsnivåundersökningen 2000 och därmed
använda samma definition på anställningskontraktets varaktighet under hela perioden 1968–
2000.
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denna åtskillnad. De olika perspektiv på arbetslivets förändring
som vi diskuterat tidigare kan i viss utsträckning sorteras efter var
tonvikten i resonemanget ligger: (a) på strukturell omvandling,
varvid gamla jobb ersätts av nya, eller (b) på förändringar av
arbetsinnehållet inom en existerande uppsättning jobb. Vissa av
perspektiven utgår från ekonomisk tillväxt och teknologisk
utveckling som drivkrafter bakom en omfördelning av arbetskraften från produktionsarbete till tjänstearbete och, inom dessa båda
sektorer, från mindre till mer kvalificerade branscher och yrken.
Denna tonvikt på strukturomvandling är tydligast i den äldre litteraturen, t.ex. i diskussionen om övergången mellan industrisamhället och det post-industriella samhället. En parallell i den nyare
litteraturen är resonemangen om globalisering, där ett viktigt moment utgörs av förflyttningen av okvalificerade jobb från etablerade
industriländer i väst till nyligen industrialiserade länder i andra
delar av världen, och framväxten av nya, kvalificerade arbeten i väst.
En annan sentida parallell är datoriseringens inverkan på jobbstrukturen, i den mån den ger upphov till att vissa yrkeskategorier
försvinner genom automatisering medan andra, nya yrkeskategorier
tillkommer.
I den nyare forskningslitteraturen som analyserar konsekvenserna av såväl informationsteknikens spridning som av nya, ”holistiska” organisationsprinciper, tenderar dock tonvikten att ligga på
omvandlingen av de befintliga jobben. Att exempelvis datorn blir
ett redskap i arbetet för allt fler personer innebär normalt inte att
de byter yrke eller bransch, utan snarare att deras befintliga arbete
förändras till karaktären i större eller mindre omfattning och att
arbetsorganisationen runt dem också kan komma att omvandlas.
Inte heller innebär en förändring i riktning mot plattare organisationer, dvs. att antalet chefsnivåer på en arbetsplats minskar, att
personalen byter yrke eller bransch. Bortsett från att vissa chefspositioner elimineras kommer de flesta anställda att vara kvar i sina
vanliga arbeten efter en sådan omorganisation, om än med mer eller
mindre förändrade auktoritetsrelationer till arbetskamrater och
chefer. Vidare handlar teserna om en ökad intensitet i arbetet och
en minskad anställningsstabilitet knappast alls om en omvandling
av strukturell art. Här ligger tonvikten helt klart på en förändring
inom ramen för befintliga arbeten.
Därmed övergår vi till den empiriska analysen. I kapitlets sista
avsnitt återkommer vi till en diskussion av tänkbara orsaksförlopp
bakom den utveckling som vi nu skall redogöra för.
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Samhällsklasser i förändring

En första bild av jobbstrukturens förändringar under perioden
1968–2000 ges i Tabell 1, där förändringar av samhällsklassernas
relativa storlek redovisas.3 Det är ett tydligt (och till huvuddelen
tidigare känt) mönster som framträder i tabellen. Andelen högre
tjänstemän och tjänstemän på mellannivå, dvs. de klasskategorier
vars jobb kännetecknas av relativt höga kvalifikationskrav, ökar
påtagligt under perioden medan andelen tjänstemän på lägre nivå
minskar något. Andelen okvalificerade arbetare minskar trendmässigt och tydligt från 1974 och framåt, under 1990-talet i accelererande takt. Andelen kvalificerade arbetare uppvisar en mycket svagt
sjunkande trend under hela perioden. En strukturell förändring har
således skett, vars huvudsakliga innebörd är att den totala kvalifikationsnivån hos arbetskraften har stigit väsentligt under de
senaste decennierna.
Tabell 1. Klasstruktur. Olika klassers relativa storlek bland
anställda 1968 till 2000. Procent
Högre tjänstemän
Tjänstemän, mellannivå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvalificerade arbetare

1968
7
14
21
21
37

1974
9
16
19
20
37

1981
10
18
20
19
33

1991
14
19
18
19
29

2000
17
24
17
18
23

Totalt
N

100
2 779

100
2 964

100
3 266

100
3 317

100
3 066

För samtliga analyser i detta kapitel gäller att den studerade populationen omfattar
anställda personer mellan 19 och 65 år med en arbetstid på minst 10 timmar per vecka. Vid
konstruktion av klassvariabeln används Statistiska centralbyråns SEI-koder (se Andersson,
Erikson och Wärneryd 1981). I samtliga tabeller har företagare och bönder uteslutits. Detta
beror på att kvalifikationsdebatten handlar om de anställdas villkor. Det bör noteras att
individens klassposition är direkt avhängig arbetets kvalifikationsnivå, eftersom de
utbildningskrav som normalt ställs på jobbinnehavaren används som ett väsentligt kriterium
vid bestämningen av klasspositioner. För arbetarbefattningar gäller att de yrken där det
normalt krävs minst tvåårig utbildning utöver grundskolan placeras i kategorin kvalificerade
arbetare. I högre tjänstemannabefattningar krävs det minst sexårig utbildning utöver
grundskolan och i tjänstemannabefattningar på mellannivå mer än tre men mindre än sex års
utbildning.

3
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Denna trend mot en gradvis numerär ökning av de samhällsklasser
vars arbeten kännetecknas av relativt höga kvalifikationskrav återfinns både inom privat och offentlig sektor samt såväl inom tillverkning som service. En separat analys av klasstrukturens förändringar för män och kvinnor tyder vidare på att den ökning av andelen högre tjänstemän som kunnat noteras under 1990-talet i huvudsak gäller enbart kvinnliga anställda. För manliga anställda ökar
andelen med kvalificerade tjänstemannabefattningar endast marginellt under den senaste undersökningsperioden (dessa resultat
redovisas ej i tabellform). Detta är naturligtvis av stort intresse och
kan ges olika tolkningar. En ökning av andelen kvinnor i kvalificerade befattningar kan bero på att allt fler kvinnor träder in i traditionella manliga yrken med höga kvalifikationskrav. En annan möjlighet är att kvinnligt dominerade yrken med höga kvalifikationskrav har expanderat i jämförelse med andra yrken. Ökningen av
andelen kvinnor i kvalificerade positioner är större i den privata än i
den offentliga sektorn, vilket indikerar att den första tolkningen
kan vara mer relevant. Bland offentligt anställda är en viktig orsak
till uppgraderingen att antalet biträdespositioner minskat markant
inom vården, vilket har lett till en påtaglig ökning av andelen (men
inte antalet) kvalificerade positioner i denna sektor. En grundlig
analys av sambandet mellan kön och klasstrukturens uppgradering
är angelägen, men ligger utanför ramen för detta kapitel. Vi återkommer dock kortfattat till frågan i den avslutande diskussionen.
För att närmare studera hur utvecklingen mot högre kvalifikationsnivåer på en aggregerad nivå inverkar på individuella yrkeskarriärer, har ett antal rörlighetsanalyser genomförts. I dessa analyser undersöker vi om den ovan redovisade trenden beror på att de
individer som träder ut på arbetsmarknaden i allt större utsträckning hamnat i kvalificerade yrken eller om det snarare är så att de
redan etablerade har rört sig uppåt i klasstrukturen. I analyserna,
presenterade i Tabell 2, studerar vi klasstabiliteten respektive klassrörligheten mellan 1968–1974, 1974–1981, 1981–1991 samt
1991–2000. Vi utnyttjar här med andra ord levnadsnivåundersökningarnas panelansats, dvs. att samma individer tillfrågats
vid flera undersökningstillfällen. I analysen ingår de respondenter
som vid två successiva intervjutillfällen varit anställda. I modell 1, 3
och 5 studeras betydelsen av undersökningsperiod för sannolikheten att stanna kvar i samma klasskategori, respektive röra sig
uppåt eller neråt i klasstrukturen. Utöver variabler som anger
vilken undersökningsperiod som studeras används även individens
90

SOU 2001:53

Har jobben blivit bättre?

ursprungsklass, arbetslivserfarenhet, utbildning och kön
(modellerna 2, 4 och 6). Samtliga dessa variabler mäts vid undersökningsperiodens början.
I den första modellen i Tabell 2 studerar vi graden av stabilitet
över tid i klasstrukturen, utan att ta hänsyn till andra faktorer som
kan påverka sannolikheten för klassbyten. Graden av stabilitet mäts
av en dikotom variabel som antar värde ett om en individ behåller
sin ursprungliga klassposition mellan två undersökningstillfällen
och värde noll annars. Som framgår av modell 1 förändras inte
klasstabiliteten över tid i någon nämnvärd grad fram till 1991.
Oddskvoten för att stanna inom samma klasskategori mellan två på
varandra följande undersökningstidpunkter skiljer sig inte signifikant från referenskategorin (perioden 1968–1974) fram till början
av 1990-talet. Under den sista undersökningsperioden minskar däremot klasstabiliteten påtagligt och sannolikheten att stanna kvar
inom samma klasskategori mellan åren 1991 och 2000 är drygt
80 procent av den ursprungliga sannolikheten för perioden
1968–1974.
I den andra modellen används även individens kön samt utbildningstidens längd, arbetslivserfarenhet och klassposition vid periodens början som prediktorer. Därmed konstanthåller vi för förändringar av arbetskraftens sammansättning avseende dessa faktorer
som är relevanta för sannolikheten att byta klass. Periodeffekterna
förändras något men huvudslutsatsen blir densamma, dvs. att
sannolikheten att stanna i samma klasskategori i stort sett är oförändrad fram till 1991 för att sedan minska under 1990-talet. Andra
resultat av intresse är att högre tjänstemän byter klass mer sällan än
andra anställda samt att kvinnor tenderar att stanna i samma kategori i större utsträckning än män.
I modell 3 analyserar vi den uppåtgående klassrörligheten. Rörligheten mäts i det här fallet av en variabel som får värde ett om
individen byter klassposition till en ”högre” klass mellan undersökningsåren.4 Alla andra individer, oavsett om de stannar kvar i
samma klassposition eller rör sig neråt i klasstrukturen, tilldelas
värdet noll. Resultaten som framkommer i denna modell tyder på
4 Det bör påpekas att analyserna i modellerna 3–6 utgår ifrån att de studerade
klasspositionerna kan rangordnas på en hierarkisk skala. Detta antagande är dock inte helt
oproblematiskt. Lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare låter sig nämligen inte
rangordnas på en skala efter sådana dimensioner som arbetets kvalifikationsgrad eller lön.
Detta problem hanteras i analysen genom att rörlighet mellan dessa två kategorier behandlas
som lateral, dvs. individer som rör sig mellan dessa två klasspositioner betraktas som stabila i
termer av klassrörlighet.
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att den uppåtriktade klassrörligheten gradvis har blivit vanligare
under 1980- och 1990-talen. När hänsyn tagits till individens kön,
arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och klassposition förändras
emellertid denna bild påtagligt. Resultaten i modell 4 tyder inte
längre på någon ökning av den uppåtriktade klassmobiliteten under
de studerade åren. I stället visar koefficienterna för de olika undersökningsperioderna att uppåtriktade klassbyten var något vanligare
mellan 1968 och 1974 jämfört med senare perioder (men skillnaden
är statistiskt signifikant endast gentemot perioden 1974–1981). Att
den bild som förmedlas av modell 3 skiljer sig avsevärt från bilden i
modell 4 beror främst på att arbetskraftens utbildningsnivå har
stigit under de studerade åren (vilket inte framgår av tabellen).
Utbildning har en stark positiv effekt på sannolikheten att byta
klass uppåt, och våra resultat tyder på att den stigande utbildningsnivån bland anställda är en huvudorsak bakom ökningen av den
uppåtriktade rörligheten. När hänsyn har tagits till effekterna av
utbildningsexpansionen under senare decennier blir därför omfattningen av uppåtriktad klassrörlighet i det närmaste oförändrad över
tiden.
I de två sista modellerna (5 och 6) studeras den nedåtgående
klassrörligheten. Personer som har rört sig nedåt i klasstrukturen
mellan de studerade åren får värde ett på den undersökta variabeln
och övriga värde noll. Som framgår av modell 5 minskar sannolikheten att byta klass nedåt under 1980-talet, jämfört med perioden
innan, för att sedan öka under 1990-talet. Återigen, när hänsyn har
tagits till individens kön, utbildning, klassposition och arbetslivserfarenhet förändras bilden avsevärt. Sannolikheten för nedåtriktade klassbyten är ungefär 28 procent högre under perioden
1974–1981 jämfört med perioden 1968–1974. Den nedåtgående
rörligheten minskar därefter under 1980-talet för att sedan kraftigt
öka under 1990-talet.
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Tabell 2. Individuell klassrörlighet mellan undersökningstillfällen
1968–1974, 1974–1981, 1981–1991 samt 1991–2000. Logistisk
regression, oddskvoter, referenskategori = 1,00

1968-1974
1974-1981
1981-1991
1991-2000

Stabilitet
Modell 1 Modell 2
OddsOddskvot
kvot
1,00
1,00
0,99
0,96
1,03
0,96
0,82*
0,72*

Rörlighet uppåt
Modell 3 Modell 4
OddsOddskvot
kvot
1,00
1,00
0,96
0,82*
1,22*
0,95
1,33*
0,96

Rörlighet nedåt
Modell 5 Modell 6
OddsOddskvot
kvot
1,00
1,00
1,05
1,28*
0,65*
0,95
0,94
1,56*

Utbildning
0,99
1,23*
Erfarenhet
1,05*
0,97*
2
1,00*
1,00
Erfarenhet
Kön (kvinna=1)
1,86*
0,45*
Högre tjänstemän
2,06*
Tjm mellannivå
0,90
0,20*
Lägre tjm
0,73*
0,56*
1,14
0,17*
Kvalificerade
arbetare
1,00
1,00
Okvalificerade
arbetare
N
7 924
7 911
7 066
7 055
5 505
Not: * = signifikant avvikelse från referenskategorin (signifikansnivå 95 %).

0,74*
0,95*
1,00
1,21*
1,00
0,31*
0,08*
0,15*

5 497

Den kanske mest intressanta slutsatsen från analyserna presenterade i Tabell 2 är att individers klassrörlighet har ökat påtagligt
under 1990-talet. Denna ökning beror framför allt på att den nedåtgående klassrörligheten har ökat markant under decenniet jämfört
med perioden innan. Resultaten från en tilläggsanalys (som inte
redovisas i tabellform) tyder också på att individuella resurser i
form av hög utbildning var ett betydligt starkare skydd mot nedåtgående klassrörlighet vid undersökningsperiodens början än vid
dess slut (1991–2000). Den ökade sannolikheten att byta klass
uppåt sammanhänger nästan helt med arbetskraftens stigande
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utbildningsnivå. När hänsyn har tagits till utbildningsexpansionen
har omfattningen av den uppåtriktade klassrörligheten varit i det
närmaste konstant över tiden.
En möjlig förklaring till att nedåtriktade klassbyten har blivit
vanligare sedan 1991 är att risken att drabbas av arbetslöshet var
mycket större under 1990-talet än tidigare. I en analys (som inte
redovisas i tabellform) har vi studerat betydelsen av arbetslöshetserfarenhet under en viss period för klassrörligheten under samma
period. Resultatet av analysen tyder på att arbetslöshet visserligen
påtagligt förhöjer individens sannolikhet att röra sig nedåt i
klasstrukturen, men att periodeffekterna bara minskar något när
arbetslöshetsrisken beaktas i modellen. Huvudresultatet från Tabell
2, att nedåtriktade klassbyten har ökat påtagligt under 1990–talet
jämfört med tidigare perioder, kvarstår alltså.5

3.7

Kvalifikationsutvecklingen i Sverige under tre
decennier

Även om det i den omfattande litteraturen om kvalifikationsnivåns
förändringar knappast föreligger någon enighet om hur kvalifikationsbegreppet bör definieras, är det vanligt att urskilja två dimensioner: arbetets svårighetsgrad och autonomi (utrymme för egna
beslut). Ett arbete som kännetecknas av en relativt hög svårighetsgrad och av att innehavaren har stor autonomi vid utförandet av
sina arbetsuppgifter är således kvalificerat. Det omvända gäller för
relativt enkla jobb där innehavaren saknar kontroll över arbetet. I
analyserna i det här avsnittet koncentrerar vi oss inledningsvis på
den första av kvalifikationsbegreppets två dimensioner, arbetets
svårighetsgrad. Den andra aspekten av kvalifikation, autonomi,
behandlas mer ingående längre fram i texten.
Som redan nämnts kan man tänka sig olika förklaringar till att
kvalifikationsnivån hos arbetskraften förändras. För det första kan
graden av kvalifikation i de befintliga jobben förändras. För det
andra kan en strukturell omvandling av ekonomin leda till att vissa
jobbtyper, som hör till vissa samhällsklasser eller branscher, ökar i
En annan form av rörlighet som inte berörts i våra analyser är utträde från arbetsmarknaden. Givet de sjunkande sysselsättningsnivåerna under 1990-talet är det rimligt att
förvänta sig att relativt många individer som varit anställda 1991 befinner sig utanför
arbetskraften år 2000. Om utträdet ur arbetsmarknaden definieras som nedåtriktad mobilitet
kommer en ökning av utträden att förstärka vår slutsats gällande den nedåtriktade rörlighetens omfattning under 1990-talet.
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omfattning på bekostnad av andra utan att arbetsinnehållet i själva
jobben förändras. För det tredje kan båda förändringarna inträffa
samtidigt. Undersökningsperioden i nedanstående analyser är i
huvudsak 1974 till 2000. För vissa analyser kan emellertid perioden
utsträckas bakåt till att även omfatta undersökningstillfället 1968.
Syftet är dels att fastställa om det har inträffat någon förändring av
kvalifikationsnivån, dels att kunna förklara vad den eventuella förändringen beror på.
De mått på arbetets svårighetsgrad som används i fortsättningen
är uppbyggda av ett antal olika variabler. Den första av dessa är ett
ofta använt mått, nämligen de normala utbildningskraven (enligt
intervjupersonen själv) till det jobb individen har. Det är naturligtvis rimligt att anta att arbeten som kräver längre utbildning i
genomsnitt är svårare att utföra än arbeten som kräver kortare
utbildning eller ingen utbildning alls utöver grundskola eller motsvarande. Samtidigt är det uppenbart att utbildningskraven inte
bara avspeglar innehållet i arbetet, utan även i viss mån andra saker
som i princip är oberoende av arbetsinnehållet. I synnerhet torde
egenskaper hos utbildningssystemet inverka på omfattningen av de
utbildningskrav som ställs i arbetslivet. Till jobb som fordrar
yrkesinriktad gymnasieutbildning t.ex. kan kraven uttryckta i antal
utbildningsår variera över tiden beroende på längden av dessa
utbildningar som den fastställs genom politiska beslut. Dessa politiska beslut bygger självfallet delvis på föreställningar om hur
arbetslivet förändras, men överensstämmelsen mellan utbildningsreformernas innehåll och arbetslivets behov är långtifrån fullkomlig. Vidare kan utbildningskraven variera beroende på hur svårt det
är för arbetsgivarna att rekrytera arbetskraft. Allt annat lika kan
kraven antas bli högre ju fler sökande till en viss typ av arbete som
arbetsgivarna kan räkna med, dvs. utbildningskraven tenderar att
bli högre när arbetslösheten är hög och vice versa.
På grund av dessa problem med utbildningskrav som mått på
arbetets kvalifikationsgrad är det viktigt att komplettera analysen
med andra typer av indikatorer, samtliga baserade på intervjusvar
från de anställda själva. Den första av dessa alternativa indikatorer
är en kombination av två enkla dikotomier som visar om ett visst
arbete är enformigt eller omväxlande respektive om det innebär
psykisk ansträngning eller ej. Tanken är att dessa variabler tillsammans återspeglar arbetets svårighetsgrad (Åberg 1984). Det är rimligt att anta att ett arbete som är enformigt saknar något bredare
eller djupare intellektuellt innehåll. Jobbet blir rutinmässigt och ger
95

Har jobben blivit bättre?

SOU 2001:53

knappast något utrymme för inlärning av nya saker eller aktivering
av existerande kunskap. Ett omväxlande men psykiskt ej påfrestande jobb antas ha ett större kvalifikationsinnehåll. Det mest kvalificerade arbetet är dock både omväxlande och psykiskt ansträngande. Antagandet är att kvalificerade arbetsuppgifter fordrar en viss
ansträngning och aktivering av en intellektuell potential.6 I Tabell 3
redovisas jobbstrukturen bland anställda i Sverige enligt detta
kvalifikationsmått, samt förändringar under perioden 1968 till
2000.
Tabell 3. Variation och psykisk ansträngning i arbetet bland
anställda 1968–2000. Procent
Enformigt arbete
Omväxlande men inte
psykiskt ansträngande
Omväxlande och
psykiskt ansträngande
Totalt
N

1968
20

1974
19

1981
18

1991
18

2000
19

52

47

45

39

37

28
100
2 826

34
100
2 999

37
100
3 275

42
100
3 325

44
100
3 076

Som framgår av tabellen har andelen arbeten som är både omväxlande och fordrar psykisk ansträngning stigit under den studerade
perioden, medan andelen arbeten som varken är enformiga eller
krävande har minskat. Arbeten med den lägsta kvalifikationsnivån
har däremot varit i stort sett konstanta till andelen. Resultaten i
tabellen tyder således på att det har inträffat en viss, i stort sett
kontinuerlig uppgradering av arbetsinnehållet för anställda under
de senaste tre decennierna. Detta är i överensstämmelse med den
bild som framträdde via förändringen av klassernas relativa storlek.
Förändringen under 1990-talet framstår dock som ganska liten i
jämförelse med utvecklingen tidigare under perioden.
I Tabell 4 (se kolumnerna längst till vänster) redovisas förändringar i de utbildningskrav som normalt ställs på jobbinnehavaren.
Det mest kvalificerade jobbet, enligt ovanstående definition, behöver inte vara liktydigt
med det mest trivsamma. Det finns säkert många människor som, åtminstone på kort sikt,
föredrar omväxlande arbeten som inte ställer några större krav på innehavaren. För en vidare
diskussion av individers preferenser vad gäller arbetets mentala karakteristika, se t.ex. Elster
(1986).
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Undersökningsperioden omfattar åren 1974 till 2000 eftersom
jämförbara uppgifter om utbildningskraven saknas för 1968. För
alla anställda i genomsnitt har utbildningskraven stigit något under
den analyserade perioden, så att nivån för år 2000 är signifikant
(dvs. med minst 95 procent sannolikhet) högre än vid alla tidigare
undersökningsår. Till viss del sammanhänger denna utveckling med
att de klasser som omfattar yrken med höga kvalifikationskrav har
vuxit i storlek medan andelen anställda i klasser med enklare
arbetsuppgifter har minskat. Även arbetsmarknadens branschstruktur omvandlas kontinuerligt, dvs. vissa branscher expanderar
medan andra går tillbaka. Eftersom kvalifikationskraven skiljer sig
åt inte bara mellan klasser utan även mellan branscher bör man,
som vi framhöll i kapitlets inledning, ta hänsyn till denna strukturomvandling vid bedömningar av kvalifikationskravens utveckling
över tiden. I raden under totalsiffrorna för utbildningskravens förändring visas hur utvecklingen ser ut när vi konstanthåller klassoch branschstrukturen mellan undersökningsåren. Talen för 1974,
1981 och 1991 är de genomsnittliga utbildningskrav som skulle ha
ställts under dessa år om klassernas och branschernas storlek hade
varit identisk med deras storlek år 2000. Fortfarande visar sig
utbildningskraven vara signifikant högre år 2000 än tidigare år, men
en stor del av skillnaden mellan åren förklaras alltså av en förändrad
klass- och branschsammansättning på arbetsmarknaden. Det är
notabelt att utbildningskraven knappast förändrades alls från 1974
till 1991 medan en tydlig ökning skedde under 1990-talet. Vi skall
strax återkomma till frågan huruvida denna ökning avspeglar faktiska förändringar av arbetets kvalifikationsinnehåll eller ej. Låt oss
först notera att utvecklingen i viss mån skiljer sig åt mellan olika
klasser (vi har här konstanthållit för förändringar av branschsammansättningen under perioden inom respektive klass). Utbildningskraven för högre tjänstemän har inte förändrats alls; i genomsnitt sex år efter grundskolan krävs vid samtliga fyra tidpunkter (år
2000 uppgår genomsnittskraven till något under sex år, men detta
är ingen signifikant skillnad gentemot tidigare år). Tjänstemän på
mellannivå och kvalificerade arbetare uppvisar en trend som är
identisk med den som gäller alla anställda sammantagna, dvs. i stort
sett konstanta utbildningskrav från 1974 till 1991 och därefter en
markerad nivåhöjning. För lägre tjänstemän och okvalificerade
arbetare, dvs. klasserna med de minst kvalificerade jobben, inträffade en höjning av kraven redan under 1980-talet och denna
utveckling fortsatte sedan under 1990-talet. Bland branscherna vi
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urskiljer är det knappt hälften som uppvisar en signifikant höjning
av de genomsnittliga utbildningskraven (givet förändringar av
klassammansättningen inom respektive bransch) under 1990-talet,
bl.a. tillverkningsindustrin och vård- och omsorgssektorn.
Som vi nyss nämnde är utbildningskrav som mått på arbetets
kvalifikationsinnehåll problematiskt, eftersom det i viss mån kan
antas avspegla faktorer som har med annat än arbetets karaktär att
göra. När utvecklingen under perioden 1974 till 2000 i stället
indikeras av måttet på omväxling och psykisk ansträngning i
arbetet framträder en på viktiga punkter annorlunda bild (se de fyra
kolumnerna under rubriken “Variation och psykisk ansträngning” i
Tabell 4). Konstanthållet för strukturell omvandling efter klass och
bransch har kvalifikationsnivån, enligt detta mått, faktiskt sjunkit
något under 1990-talet efter att ha varit i stort sett helt stabil under
perioden dessförinnan. Förändringen tycks vara ungefär lika stor i
samtliga klasser och branscher (men med något undantag är det
bara den sammantagna förändringen som är signifikant). Dessa
resultat tyder på att de signifikant höjda utbildningskraven under
1990-talet beror på förändringar i utbildningssystemet eller på
andra externa faktorer snarare än på någon märkbar förändring av
arbetets innehåll. Det är t.ex. troligt att den förlängning av större
delen av den yrkesinriktade gymnasieutbildningen från två till tre år
som genomfördes under 1990-talet spelar en viktig roll här.
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1991
2,4*
2,7*
6,0
3,6*
1,9*
1,9*
0,5*
2,4*
1,9*
2,5
1,9
1,7
1,5
3,5*
3,6
3,4*
1,6
3 301

1981
2,1*
2,6*
6,0
3,5*
1,5*
1,9*
0,2*
2,4*
1,8*
2,8
1,1*
1,7
1,3*
3,3*
3,4*
3,0*
1,8
3 172

5,9
4,4
2,2
2,4
0,8
3,1
2,3
2,8
1,8
1,7
1,7
3,9
3,9
3,9
2,0
3 046

2000
3,1
3,1
1,62
1,61*
1,23
1,17
0,90*
1,15
1,11*
1,20*
0,91
1,23*
1,23
1,35
1,32
1,48
1,09
2 999

1974
1,15*
1,29*
1,66
1,56
1,19
1,17
0,88
1,13
1,02
1,17
1,01
1,21*
1,14
1,47*
1,29
1,49
1,11
3 275

1981
1,19*
1,28
1,65
1,56
1,25
1,16
0,87
1,12
1,01
1,09
0,96
1,22*
1,13
1,39
1,41
1,55
1,07
3 325

1991
1,24
1,29*
1,59
1,52
1,22
1,13
0,83
1,07
0,97
1,07
0,86
1,08
1,10
1,34
1,39
1,52
1,12
3 076

2000
1,25
1,25

Variation och psykisk ansträngning
(skala 0-2)

23,5*
17,2
10,4
15,2
5,3
15,9
13,3
23,2
16,6
11,3
11,8
17,8*
17,8
11,6
13,3
3 313

21,6
16,5
10,5
14,8
5,5
14,6
13,4
21,5
14,1
11,1
10,2
14,9
17,6
12,1
14,5
3 055

Inskolningstid
till arbetet
(månader)
1991
2000
13,1
13,4
13,9
13,4
81,3*
74,4
63,9
63,2
49,2
60,8
56,4
64,1
57,5
65,5*
57,0
71,4
70,2
71,7*
60,9
3 308

77,7
73,0
63,6
61,4
49,8
61,8
56,0
64,3
59,2
60,5
57,9
69,7
66,8
70,1
64,5
3 050

Mental utmaning och
utrymme för egna
beslut (skala 0-100)
1991
2000
64,1
64,8
66,0* 64,8

Not: * = signifikant avvikelse från motsvarande värde år 2000 (signifikansnivå 95 %). Storleksförändringar av branscher konstanthållna inom klasser och
storleksförändringar av klasser konstanthållna inom branscher.
Not ** = Konstanthållet för storleksförändringar av klasser och branscher.

1974
Totalt
1,8*
Totalt givet struktur2,5*
omvandling**
Högre tjänstemän
6,0
Tjänstemän, mellannivå
3,5*
Lägre tjänstemän
1,4*
Kvalificerade arbetare
1,9*
Okvalificerade arbetare
0,2*
Verkstadsindustri
2,3*
Annan tillverkning
1,7*
Byggnadsindustri
2,4*
Primärnäringar
1,2*
Handel, hotell, restaurang
1,6
Transport, kommunikation
1,4
Bank, finans, försäkring
2,8*
Statlig verksamhet
3,2*
Vård, omsorg, utbildning
3,2*
Annan service
1,6*
N
2 954

Utbildningskrav
(år efter grundskola )

Tabell 4. Kvalifikationsnivåns förändringar 1974–2000, totalt (samtliga anställda) samt efter klass och bransch

37
38

24
27
9
15
12

Handel
Försäljare
Affärsbiträden
Totalt

18
24
22

39

31
39
53
35
42

23
29
38
20
27
32

2000

1991

Utbildning
Lektorer,
ämneslärare
Klasslärare,
förskollärare
Totalt

Vård, omsorg
Läkare, tandläkare
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Vårdbiträden
Totalt

Kvinnor

7
14
11

21

27

19

41
9
34
15
26

1991

10
25
16

23

35

16

56
30
46
21
39

2000

Män

8
14
12

25

25

25

32
26
37
20
27

1991

14
24
19

32

36

27

43
38
52
33
41

2000

Totalt

102
148
249

212

98

114

50
160
171
271
653

110
123
233

219

113

106

51
169
166
158
544

Antal
intervjuade
1991 2000

60
71
66

59

80

42

51
87
88
93
87

1991

45
67
57

60

72

48

51
86
92
88
85

2000

Andel kvinnor

Tabell 7. Negativ stress i olika yrkesklasser inom vård och omsorg, utbildning, samt handel, hotell och restaurang 1991
och 2000. Procent
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Självfallet är dock det enkla måttet på omväxling och psykisk
ansträngning, som bygger enbart på två frågor som kan besvaras
med ja eller nej av intervjupersonerna, en trubbig indikator. Därför
bör analysen kompletteras med mer detaljerad information, vilket
vi kan göra för perioden mellan 1991 och 2000. I den tredje delen
av beskrivningen i Tabell 4 visas hur inskolningstiden till arbetet
har utvecklats under 1990-talet. Denna indikator anger hur lång tid
det tar (efter nyanställning) att lära sig utföra arbetsuppgifterna
någorlunda väl. Om teserna om ökande kvalifikationskrav är riktiga
i Sveriges fall, så borde detta avspeglas i en märkbar förlängning av
de genomsnittliga inskolningstiderna till arbetet under 1990-talet.
Som synes kan emellertid ingen sådan utveckling beläggas. Genomsnittstiden har ökat med litet mer än en vecka, från något över 13
till knappt 13 ½ månad, vilket inte är en signifikant förändring. Om
hänsyn tas till den strukturomvandling efter klass och bransch som
har ägt rum sedan 1990-talets början ser den genomsnittliga
inskolningstiden i stället ut att ha minskat något mellan åren, men
inte heller denna förändring är statistiskt säkerställd. Kvalifikationsinnehållet i arbetet enligt denna indikator har dock minskat
signifikant bland högre tjänstemän, medan situationen för övriga
klasser har varit stabil. Bland branscherna, där en signifikant höjning av utbildningskraven kan noteras för fyra av tio urskilda
näringsgrenar, är det bara en som uppvisar en signifikant förändring av inskolningstiderna, nämligen bank- och försäkringssektorn,
där kvalifikationsnivån sjunkit. Inom tillverkningsindustrin har
upplärningstiderna efter nyanställning varit konstanta mellan åren
1991 och 2000.
Slutligen studerar vi utvecklingen av kvalifikationsnivån under
1990-talet genom ett detaljerat index av indikatorer (se kolumnerna
längst till höger i Tabell 4). Indexet har fyra komponenter: för det
första huruvida arbetet är omväxlande och psykiskt ansträngande
(dvs. det mått som vi använde tidigare för att beskriva utvecklingen
sedan 1968); för det andra i vilken grad arbetet kräver att innehavaren är kreativ (påhittig, uppfinningsrik); för det tredje i vilken grad
innehavaren har möjlighet att lära sig nya saker i arbetet; och för
det fjärde i vilken grad den anställde kan påverka sitt dagliga arbete
genom självständiga val av arbetsuppgifter eller arbetsmetoder.
Detta index kan anta värden mellan 0 och 100. Medelvärdet har
ökat med något över en halv enhet (från drygt 64 till knappt 65)
sedan 1991, men har minskat med litet mer än en enhet om hänsyn
tas till storleksförändringar av klasser och branscher. Av dessa två
100
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små förändringar är minskningen signifikant, men inte ökningen.
Bland klasserna är mönstret detsamma som för inskolningstiderna
till arbetet: de högre tjänstemännens kvalifikationskrav har sjunkit,
medan kraven inom övriga klasser är stabila. Med ett par undantag
(sjunkande krav inom handel, hotell- och restaurangverksamhet
och en svag men signifikant minskning av kraven inom vården) är
den genomsnittliga kvalifikationsnivån, enligt detta mått, oförändrad inom samtliga urskilda branscher.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera två framträdande tendenser vad beträffar kvalifikationskravens utveckling i svenskt arbetsliv
under de tre senaste decennierna. För det första har det skett en
fortlöpande genomsnittlig uppgradering av jobben. Denna uppgradering yttrar sig främst i att klasser med höga kvalifikationskrav har
ökat i storlek, medan klasser med låga kvalifikationskrav har minskat, och att de genomsnittliga utbildningskraven bland alla
anställda sammantagna därför har ökat kontinuerligt. För det andra
har förändringarna inom klasser och branscher varit mycket små
eller obefintliga. När hänsyn har tagits till strukturomvandlingen
efter klass och bransch är en viss höjning av utbildningskraven
under 1990-talet i stort sett det enda som tyder på en uppgradering.
Ingen annan indikator pekar mot någon signifikant uppgradering
av arbetets kvalifikationsinnehåll under 1990-talet. Enligt ett par av
indikatorerna har kvalifikationsnivån, givet strukturomvandlingen,
i stället sjunkit något.

3.8

Samspelet mellan psykiska krav och
beslutsutrymme

Som redan framhållits består arbetets kvalifikationsinnehåll av två
relaterade men trots allt olika dimensioner, nämligen arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det beslutsutrymme som ges i arbetet.
I det här avsnittet tar vi upp den senare av dessa. Närmare bestämt
studerar vi hur samspelet mellan beslutsutrymme och psykiska krav
i arbetet varierar mellan olika kategorier av anställda och vilka förändringar som skett mellan 1981 och 2000.7
Vi kombinerar autonomi (utrymme för egna beslut) med psykiska arbetskrav enligt den välkända och mycket spridda modell
som utvecklats av Karasek (1979). Två indikatorer på arbetets krav
7 Att tidsperioden begränsas till 1980- och 1990-talen beror på att måttet på beslutsutrymme
inte är tillgängligt förrän i 1981 års Levnadsnivåundersökning.
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respektive autonomi utnyttjas enligt följande: Om arbetet är både
psykiskt ansträngande och jäktigt, definieras arbetskraven som
höga och annars som låga. Om arbetet både är omväxlande (ej
enformigt) och tillåter den anställde att själv bestämma sin arbetstakt, definieras autonomin som stor och annars som liten. Fyra
olika typer av jobb erhålls då dessa dimensioner kombineras.
Aktiva arbeten kännetecknas av höga krav och stort beslutsutrymme, medan passiva arbeten innebär låga krav och liten autonomi. I stressfyllda arbeten är kraven höga men beslutsutrymmet
litet, medan arbeten av det motsatta slaget (med låga krav och stor
autonomi) kan kallas lågstressarbeten. Utvecklingen av andelen
med aktivt arbete är mycket snarlik det förlopp som vi redovisat
ovan i analysen av kvalifikationsnivåns förändringar, vilket inte är
överraskande eftersom aktiva och kvalificerade arbeten tenderar att
väsentligen överlappa varandra. Således kan vi notera att det aktiva
arbetets utbredning inte har förändrats under 1990-talet. Med den
definition vi använder här ligger andelen stabilt på drygt 20 procent
av alla anställda. Fortsättningsvis lämnar vi de aktiva arbetena därhän och fokuserar i stället på utvecklingen av negativ stress i arbetet.
På grundval av levnadsnivåundersökningarna har vi tidigare visat
att andelen löntagare med stressfyllt arbete ökade markant under
1980-talet (Szulkin och Tåhlin 1994). Bakom denna ökning låg en
höjning av de mentala kraven i arbetet, medan beslutsutrymmet
knappast förändrades alls under perioden mellan 1981 och 1991.
Den negativa stressen ökade i synnerhet inom kvinnodominerade
yrken och branscher. Senare studier har visat att ökningen av
stressfyllt arbete har fortsatt under 1990-talet. Dessa studier utgår
ifrån samma teoretiska modell som vi använder här, men baseras på
något olika empiriska definitioner (operationaliseringar) beroende
på vilket datamaterial som utnyttjas. Enligt Eklund (1999), som
bygger på SCB:s Arbetsmiljöundersökningar, har signifikanta försämringar skett mellan 1991 och 1997 för flera kategorier, främst
inom vård och utbildning men även inom handel och delar av
tillverkningsindustrin (se också Bäckman 2001). Fritzell och
Lundberg (2000) finner på basis av SCB:s ULF-undersökningar att
den negativa stressen ökade påtagligt mellan 1986/87 och 1994/95,
varefter en viss förbättring tycks ha inträffat fram till 1997/98.
I Tabell 5 visar vi utvecklingen fram till år 2000 som den avspeglas i Levnadsnivåundersökningarna. Vi kan först notera att det
stressfyllda arbetet, som förväntat, har ökat i utbredning under
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1990-talet. Till skillnad från 1980-talets utveckling beror dock
ökningen inte bara på att de psykiska arbetskraven har höjts, utan
även på en minskning av de anställdas beslutsutrymme. Stressen har
ökat i alla klasser, utom bland okvalificerade arbetare (för vilka
förändringen sedan 1991 inte är signifikant). Bland branscherna är
ökningen under 1990-talet mest påtaglig inom vård och utbildning
samt inom handel, vilket överensstämmer med Eklunds (1999)
studie. I själva verket är förändringen sedan 1991 av andelen i
stressarbete inte signifikant utanför dessa verksamheter.8
Minskningen av beslutsutrymmet är anmärkningsvärd och är
spridd över hela klasstrukturen. I likhet med kravens höjning är
dock förändringen signifikant endast inom vård, utbildning och
handel (samt inom den lilla sektorn primärnäringar). Tendensen är
som sagt ny jämfört med 1980-talet, då graden av autonomi för de
anställda var i det närmaste konstant. Dock är det viktigt att framhålla att det bara är i relation till arbetstempot som beslutsutrymmet har beskurits. Ingen förändring tycks däremot ha skett mellan
1991 och 2000 vad gäller andra viktiga aspekter av autonomi i
arbetet. Närmare bestämt har andelen anställda som uppger att de
inte själva kan bestämma sin arbetstakt ökat, men inflytandet över
val av arbetsuppgifter och arbetsmetoder har varit konstant (detta
framgår ej av tabellen).

Genomsnittsåldern bland de anställda har ökat under 1990-talet, särskilt inom vård och
utbildning (där andelen anställda över 50 år, t.ex. har stigit från 23 till 32 procent). Detta kan
ha påverkat upplevelsen av negativ stress i arbetet. Resultaten i Tabell 5 blir dock desamma
även om man tar hänsyn till åldersförändringar i analysen.

8
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Tabell 5. Mentala arbetskrav, utrymme för egna beslut och negativ
stress bland anställda 1981–2000 efter klass och bransch. Procent.
(Storleksförändringar av branscher konstanthållna inom klasser
och storleksförändringar av klasser konstanthållna inom branscher.
N: 1981=3 272, 1991=3 320, 2000=3 069)
Höga mentala krav
1981

1991

2000

Litet beslutsutrymme
1981

1991

2000

Negativ stress
1981

1991

2000

Totalt
32 * 38*
43
39 * 39 *
44 13 * 17 *
Totalt givet
strukturomvandling**
35 * 40*
43
36 * 37 *
44 13 * 17 *
Högre tjänstemän
53
56
55
17 * 19 *
27
9 * 13 *
Tjänstemän, mellannivå
48 * 47*
53
28 * 29 *
38 15 * 19 *
Lägre tjänstemän
34 *
40
43
37 * 36 *
43 14 * 16 *
Kvalificerade arbetare
26 *
32
37
38 * 41 *
48 12 * 17 *
Okvalificerade arbetare
22 *
28
30
57 * 56 *
62 14 * 17
Verkstadsindustri
33
32
31
31
31
37
8
10
Annan tillverkning
28
30
30
38 * 43
47 10
11
Byggnadsindustri
25
28
24
30
31
29
7
7
Primärnäringar
25
26
29
29 * 28 *
57 12
15
Handel, hotell,
32 *
38
42
36 * 35 *
49 11* 12 *
restaurang
Transport, kommuni39
42
39
50
49
53 23
24
kation
Bank, finans, försäkring
50
46
46
27
27
32 12
12
Statlig verksamhet
35
42
43
31
27
31 10* 13
Vård, omsorg,
41 * 50*
59
41 * 41*
51 18* 25 *
utbildning
Annan service
26 * 26*
37
33 * 44
47
6*
14
* = signifikant avvikelse från motsvarande värde år 2000 (signifikansnivå 95 %).
** = konstanthållet för storleksförändringar av klasser och branscher.

22
22
19
25
22
23
20
10
14
7
18
21
23
16
18
35
16

Under 1980-talet var ökningen av den negativa stressen som sagt
koncentrerad till kvinnodominerade verksamheter (Szulkin och
Tåhlin 1994). Det är viktigt att undersöka om denna tendens har
fortsatt under 1990-talet, och att därvid skilja mellan individens
könstillhörighet och könsfördelningen inom den typ av arbete som
individen har. Typ av arbete definieras här som klasstillhörighet
inom de branscher som urskilts i analyserna ovan. Vi delar in arbe104
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tets könsfördelning i tre kategorier: kvinnodominerade arbeten är
de jobb där minst tre av fyra anställda är kvinnor, mansdominerade
arbeten är på motsvarande vis de jobb där minst tre av fyra
anställda är män, och könsblandade arbeten där varken män eller
kvinnor dominerar (enligt motsvarande kriterium).
Tabell 6. Negativ stress efter individens kön och arbetets könsfördelning 1981–2000. Logistisk regression, oddskvoter, referenskategori = 1,00. (N: 1981=3 258, 1991=3 300, 2000=3 046)
kol.
1

Kvinnor
Män
Kvinnodominerat arbete
Könsblandat arbete
Mansdominerat arbete

1981
kol.
2

1,49
1,00
2,41
2,00
1,00

kol.
3

kol.
4

1,06
1,00

2,01
1,00

2,30
1,96
1,00

1991
kol.
5

3,28
2,16
1,00

kol.
6

kol.
7

1,41
1,00

2,14
1,00

2,51
1,88
1,00

2000
kol.
8

kol.
9

1,44
1,00
3,94
1,80
1,00

Noter: a) Kvinnodominerat arbete = klass/bransch-kombinationer med minst 75 % kvinnor;
Könsblandat arbete = klass/bransch-kombinationer med 26 till 74 % kvinnor;
Mansdominerat arbete = klass/bransch-kombinationer med minst 75 % män.
b) Alla skillnader utom mellan kvinnor och män 1981, kolumn 3, är signifikanta
(signifikansnivå 95 %).

Av Tabell 6 framgår att den genomsnittliga risken för negativ stress
1981 var cirka 1,5 gånger (eller 50 procent) större för kvinnor än
för män (se den första kolumnen för 1981). Motsvarande skillnad
mellan individer i kvinnodominerade och mansdominerade arbeten
(kolumn 2) var något större, cirka 2,4 gånger. När individens
könstillhörighet och arbetets könsfördelning beaktas samtidigt (se
den tredje kolumnen för 1981) visar det sig att skillnaden i stress
mellan individer med olika typer av arbeten var signifikant, men att
skillnaden i stress mellan individer av olika kön inte var det.
Under 1980-talet tenderade båda slagen av könsskillnader att
vidgas. Andelen kvinnor som utsattes för negativ stress var 1991
dubbelt så stor som andelen män, medan skillnaden mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbeten hade ökat till en faktor
på över 3. Vid denna tidpunkt hade också skillnaden mellan kvinnor och män blivit signifikant även med hänsyn tagen till typen av
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arbete (som vi urskiljer den här), men jobbets könsfördelning var
fortfarande viktigare än individens könstillhörighet.
Utvecklingen under 1990-talet har varit delvis annorlunda. Den
genomsnittliga skillnaden mellan män och kvinnor har inte förändrats nämnvärt mellan 1991 och 2000, medan däremot skillnaden
mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbeten har vuxit
ytterligare under samma period. En mer ingående analys (ej redovisad i tabellform) visar att betydelsen av arbetets könsfördelning för
graden av stress har ökat påtagligt mellan 1991 och 2000 bland såväl
män som kvinnor, men att ökningen är något större för kvinnorna.
Ett illustrativt exempel på samspelet mellan individens kön och
arbetets könsfördelning är att andelen i stressarbete bland kvinnor
år 2000 i kvinnodominerade jobb var hela 36 procent, jämfört med
endast 9 procent bland kvinnor i mansdominerade arbeten. Bland
männen år 2000 låg motsvarande andelar på 24 procent i kvinnodominerade arbeten jämfört med 12 procent i mansdominerade
jobb.9
Till sist i det här avsnittet skall vi se litet närmare på den negativa
stressens utveckling inom de verksamheter där försämringarna
under 1990-talet har varit störst, dvs. inom vård och omsorg,
utbildning, och handel. I Tabell 7 visas andelen anställda med
stressfyllt arbete i dessa branscher, uppdelad efter klass och kön.
Endast de större klasserna inom respektive bransch har tagits med i
denna redovisning och har givits namn efter den yrkesgrupp som
dominerar kategorin i fråga.

1991 var dessa procentandelar bland kvinnor 25 mot 10 och bland män 14 mot 8. 1981 låg
procentandelarna bland kvinnor på 17 mot 8 och bland män på 14 mot 8.

9
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Tabell 7. Negativ stress i olika yrkesklasser inom vård och omsorg,
utbildning, samt handel, hotell och restaurang 1991 och 2000.
Procent
Kvinnor
Vård, omsorg
Läkare, tandläkare

Sjuksköterskor
Undersköterskor
Vårdbiträden
Totalt
Utbildning
Lektorer,
ämneslärare
Klasslärare,
förskollärare
Totalt
Handel
Försäljare
Affärsbiträden
Totalt

Män

Totalt

Antal
intervjuade
1991 2000

1991

2000

1991

2000

1991

2000

23

31

41

56

32

43

50

29
38
20
27

39
53
35
42

9
34
15
26

30
46
21
39

26
37
20
27

38
52
33
41

32

39

19

16

25

24

37

27

35

27

38

21

9
15
12

18
24
22

7
14
11

Andel kvinnor
1991

2000

51

51

51

160
171
271
652

169
166
158
544

87
88
93
87

86
92
88
85

27

114

106

42

48

25

36

98

113

80

72

23

25

32

212

219

59

60

10
25
16

8
14
12

14
24
19

102
148
250

110
123
233

60
71
66

45
67
57

Not: Tabellen visar tal inom vård och omsorg för högre tjänstemän på mellannivå,
kvalificerade arbetare resp. okvalificerde arbetare; inom utbildning för högre tjänstemän
resp. tjänstemän på mellannivå; samt inom handel, hotell och resturangverksamhet för lägre
tjänstemän resp. okvalificerade arbetare. Dessa grupper har i tabellen givits namn efter den
yrkeskategori som dominerar inom respektive grupp.

Som en allmän slutsats kan vi först konstatera att stressens ökning i
dessa verksamheter är spridd över alla nivåer och har skett i snarlik
omfattning bland män och kvinnor. Inom vård- och omsorgssektorn har den negativa stressen ökat klart i alla fyra yrkesgrupperna. År 2000 har drygt hälften av undersköterskorna stressfyllda arbeten, vilket är den högsta enskilda andelen bland de
yrkeskategorier som urskiljs i tabellen. I genomsnitt har utvecklingen bland vårdpersonal varit ungefär lika dålig för män som för
kvinnor. Inom utbildningssektorn finns en tendens till större
ökningar av den negativa stressen bland lärare i grundskolan och i
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förskolan än bland lärare på högre utbildningsnivåer. Manliga lektorer och ämneslärare har den klart lägsta stressnivån av de kategorier vi urskiljer inom skolväsendet och deras situation vad gäller
negativ stress har heller inte försämrats under 1990-talet. Bland
anställda inom handel, hotell och restauranger, slutligen, har andelen med stressarbete ökat på båda de nivåer vi urskiljer och sammantaget mer för kvinnor än för män. Den absoluta ökningen har
varit något större bland biträden än bland tjänstemannapersonal.
Båda grupperna har dock fortfarande en låg stressnivå jämfört med
anställda inom vård och utbildning.

3.9

Rörlighet mellan olika jobbtyper

I detta avsnitt studeras samspelet mellan arbetskrav och beslutsutrymme genom att fokusera på individers rörlighet mellan olika
typer av arbeten som definierats ovan i enlighet med Karaseks
modell. Vi kartlägger omfattningen av individuell rörlighet mellan
jobb med olikartat innehåll samt om denna rörlighet har tenderat
att öka eller minska under den studerade perioden. Vi analyserar
därvid utflödesmatriser som anger om personer i arbeten med ett
visst innehåll i utgångsläget byter till en annan typ av jobb under en
viss tidsperiod. I likhet med den tidigare analysen av klassrörlighet
bygger alltså den följande analysen på de individer som vid två
successiva intervjutillfällen varit anställda. De olika jobbtyperna
definieras på samma sätt som i analyserna ovan. I Tabell 8 redovisas
övergångar mellan jobb med olika innehåll för åren 1981–1991 och
1991–2000. Tolkningen av våra tidigare resultat påverkas av graden
av individuell rörlighet mellan jobbtyperna. Den tydliga ökningen
av det mest negativa jobbinnehållet, dvs. högstressjobb, är ett
allvarligare problem om rörligheten ut ur denna jobbkategori är
liten. Om vi först tittar på de personer som inte byter jobbtyp, så
kan vi konstatera att cirka 36 procent av de individer som hade
stressfyllda jobb år 1981 har samma typ av jobb även år 1991. Mellan 1991 och 2000 ökar graden av stabilitet i denna jobbkategori
jämfört med tidigare perioder. Omkring hälften av de personer
som hade ett stressfyllt arbete år 1991 hade ett sådant arbete även
år 2000.
För den mest positiva jobbkategorin, dvs. aktiva jobb, kan vi däremot konstatera att graden av stabilitet har minskat något. Under
den första perioden stannade ungefär hälften av de personer som
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hade aktiva jobb kvar i samma typ av arbete. För den andra perioden är motsvarande andel 44 procent.
Tabell 8. Individuell rörlighet mellan olika typer av jobb. Utflödesmatriser för jobbyten mellan 1981 och 1991 samt mellan 1991 och
2000. Procent (radvis). (N = 2 007 respektive 1 993)
Jobbtyp
1981

A

A Passiv
B Lågstress
C Aktiv
D Högstress

32
14
8
17

Jobbtyp
1991

A

A Passiv
B Lågstress
C Aktiv
D Högstress

39
16
9
18

Jobbtyp 1991
B
33
57
30
23
Jobbtyp 2000
B
26
53
27
14

C

D

13
21
49
24

22
8
13
36

C

D

10
19
44
18

25
11
20
50

Rörlighetsmönstret ut ur de respektive jobbtyperna tyder på att det
har blivit vanligare att byta från ett positivt jobbinnehåll till ett
negativt och mera ovanligt att röra sig i den motsatta riktningen.
Mellan 1981 och 1991 var det omkring 13 procent som rörde sig
från aktiva arbeten till högstressjobb. Motsvarande andel för 1990talet är 20 procent. Rörlighetsmönstret ut ur stressfyllda jobb tyder
på att jobbyten med en för individen positiv innebörd har blivit
mindre vanliga. Under perioden 1981 till 1991 bytte ungefär var
fjärde person från ett stressfyllt arbetsinnehåll till ett aktivt arbete.
Mellan 1991 och 2000 är motsvarande andel 18 procent.
Slutsatsen är att den förändring av rörlighetsmönstret som skett
under de studerade åren har en tämligen entydigt negativ innebörd
för de anställda. Graden av stabilitet i jobb med ett negativt innehåll ökar väsentligt, samtidigt som jobbyten med en negativ innebörd har blivit vanligare.
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Att stanna hos samma arbetsgivare

Anställningskontraktens karaktär och varaktighet studeras vanligen
(a) genom uppgifter om huruvida anställningen är fast (”tillsvidare”) eller tidsbegränsad, eller (b) genom information om
anställningens varaktighet. I den följande analysen koncentrerar vi
oss på den senare aspekten. Vi redovisar tre mått på förändringar av
anställningsstabiliteten under perioden 1968 till 2000. Det första
måttet relaterar antalet år som en anställd har tillbringat hos sin
nuvarande arbetsgivare till det totala antalet år personen har
förvärvsarbetat. Värdet noll indikerar att individen är nyanställd
och värdet 100 att individen tillbringat hela sitt yrkesaktiva liv hos
den nuvarande arbetsgivaren. Det andra måttet anger andelen
anställda som tillbringat minst tio år hos sin nuvarande arbetsgivare. Slutligen redovisar vi även andelen anställda som har nyanställts under det aktuella undersökningsåret. Sammanlagt torde
dessa tre mått ge en relativt ingående bild av anställningsstabiliteten
och dess förändringar över tid. Vi redovisar våra resultat för samtliga anställda samt för tjänstemän och arbetare i den privata
respektive offentliga sektorn.
I den översta tablån i Tabell 9 redovisas först medianvärden för
antal år hos nuvarande arbetsgivare dividerat med antal år den
anställde arbetat totalt för åren 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000. På
så vis får vi ett mått på hur stor andel av den totala
förvärvsarbetstiden som de anställda tillbringat hos sin nuvarande
arbetsgivare.Som framgår ökade anställningsstabiliteten tydligt
fram till år 1991 för att därefter minska år 2000 enligt detta mått.
Medianen för anställningsstabiliteten ligger år 2000 på ungefär
samma nivå som år 1981. En analys av det andra måttet, andelen
som varit anställda hos samma arbetsgivare i minst 10 år, tyder på
en gradvis ökning av anställningsstabiliteten. Det är framförallt
under perioden 1974 till 1991 som denna ökning sker. År 2000 var
andelen individer med långa anställningstider ungefär densamma
som år 1991. Slutligen är andelen nyanställda under undersökningsåret högst vid periodens början och slut. Den minskning av
anställningsstabiliteten som har skett mellan 1991 och 2000 tycks
alltså i första hand bero på att nyanställningarna har ökat. De långa
anställningarna visar ingen tendens till minskning. Resultaten av ett
antal tilläggsanalyser (ej redovisade i tabellform) tyder på att det
har skett en viss polarisering mellan relativt korta och relativt långa
anställningar under 1990-talet. Anställningsstabilitetens utveckling
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över tid påverkas inte när hänsyn tas till förändringar av de
anställdas ålders- och könsfördelning.
I den andra tablån redovisas resultat för tjänstemän inom den
privata sektorn. För denna kategori kan man observera en trend
mot en högre anställningsstabilitet fram till 1981 och därefter en
gradvis minskande stabilitet. Arbetsgivarsenioriteten uttryckt i
procent av den totala arbetslivserfarenheten är år 2000 lägre än vid
något av de tidigare undersökningstillfällena. Andelen med långa
anställningar ligger år 2000 på ungefär samma nivå som år 1974.
För arbetarna i den privata sektorn är anställningsstabilitetens
minskning inte lika stark. Medianvärdet för anställningsstabiliteten
är högst år 1991 för att därefter sjunka. Andelen med långa anställningstider bland privat anställda arbetare är dock ungefär lika stor
vid alla de tre senaste undersökningstillfällena.
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Tabell 9. Anställningstid hos nuvarande arbetsgivare. Medianvärden
för andelen av den totala arbetslivserfarenhet som härstammar från
den nuvarande anställningen, andelar som varit anställda över tio år
hos nuvarande arbetsgivaren samt andelar nyanställda under undersökningsåret (1968–2000)
Alla anställda
Senioritet i procent av total
erfarenhet (medianvärden)
Andel > 10 år
Nyanställda
N
Privat sektor tjänstemän
Senioritet i procent av total
erfarenhet (medianvärden)
Andel > 10 år
Nyanställda
N
Privat sektor arbetare
Senioritet i procent av total
erfarenhet (medianvärden)
Andel > 10 år
Nyanställda
N
Offentlig sektor tjänstemän
Senioritet i procent av total
erfarenhet (medianvärden)
Andel > 10 år
Nyanställda
N
Offentlig sektor arbetare
Senioritet i procent av total
erfarenhet (medianvärden)
Andel > 10 år
Nyanställda
N

1968

1974

1981

1991

2000

40

44

50

55

50

32
10
2 797

31
9
2 942

37
6
3 260

42
5
3 314

43
12
3 013

45

50

56

50

40

35
7
672

36
6
670

43
5
728

40
3
845

37
13
969

33

34

43

50

45

28
12
1 234

28
10
1 147

34
7
1 052

32
7
952

33
15
796

50

60

63

64

60

37
9
481

37
7
601

43
6
815

54
5
833

54
8
774

50

40

44

54

60

33
8
360

27
11
485

30
7
647

42
5
661

57
9
436

I den tredje och fjärde tablån redovisas resultat för anställda inom
den offentliga sektorn. Resultaten för tjänstemän ger ingen entydig
bild. Anställningsstabiliteten beräknad enligt det första måttet
minskar under 1990-talet. Andelen med långa anställningstider är
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dock konstant under samma period. För offentligt anställda arbetare kan vi slutligen observera en tydlig trend mot en allt högre
anställningsstabilitet.
Sammanfattningsvis tyder våra resultat, i likhet med annan ny
forskning inom området (Vejsiu 2001), knappast på att det har
skett någon dramatisk uppluckring av anställningsstabiliteten på
den svenska arbetsmarknaden. Anställningsstabiliteten har ökat
fram till 1981 eller 1991 beroende på vilken kategori av anställda
och vilket mått som studeras. Därefter har anställningsstabiliteten
minskat för privat anställda tjänstemän och ökat för offentligt
anställda arbetare. För arbetare i privat sektor och tjänstemän i
offentlig sektor varierar resultaten beroende på vilket mått på
anställningsstabiliteten som används.

3.11

Avslutande diskussion

Systematiska empiriska studier av arbetsinnehållets förändringar
under senare decennier har varit sällsynta, men tyder på att förändringstakten är betydligt mindre dramatisk än vad teorier om arbetets utveckling (både optimistiska och pessimistiska) implicerar.
Arbetets innehåll tycks förändras mycket långsammare och i
mindre skala än vad man ofta föreställer sig. Utvecklingstrenderna
saknar också den uniforma entydighet som vissa teorier postulerar.
Empirisk forskning pekar i stället mot att vissa aspekter av arbetsförhållanden förbättras samtidigt som andra försämras. Eventuella
förändringar tenderar vidare att omfatta vissa grupper av anställda
samtidigt som andra i huvudsak lämnas oberörda.
Resultaten i det här kapitlet passar väl in i detta empiriska
mönster. I inledningen urskilde vi tre allmänt spridda föreställningar om vilka trender som har präglat arbetslivets utveckling
under senare decennier, inte minst 1990-talet. Vi har funnit att den
första av dessa tre föreställningar, om kvalifikationshöjningen i
arbetet, bara är riktig i en viss bemärkelse. Det sker en långsiktig
nivåhöjning som är strukturellt betingad, i meningen att den drivs
av en strukturomvandling där yrkesklasser och branscher med relativt höga kvalifikationskrav växer, medan andra klasser och branscher går tillbaka. Men inom klasser och branscher är kvalifikationsutvecklingen mycket måttlig, i många fall knappt märkbar.
Detta utesluter naturligtvis inte att vissa jobb på vissa arbetsplatser
kan ha uppgraderats i en snabb takt, eller att jobbens kvalifika113
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tionsnivåer har sjunkit på andra arbetsplatser. Vid sidan av den
strukturomvandling som sker, tycks dock de befintliga jobbens
genomsnittliga kvalifikationsnivåer vara mycket stabila. Vad gäller
föreställningen om arbetskraftens rörlighet och de stabila anställningskontraktens upplösning ger våra resultat, liksom tidigare
forskning, ett tämligen entydigt svar, nämligen att föreställningen
är kraftigt överdriven. Andelen anställda med mycket korta anställningstider i sina pågående arbeten har förvisso ökat, men detta kan
vara en i huvudsak konjunkturmässig företeelse. De långa anställningstidernas utbredning har trendmässigt ökat fram till 1991 och
varit relativt konstant sedan dess. Den enda kategori där anställningsstabiliteten tydligt minskat är privat anställda tjänstemän.
Även för denna kategori är förändringen långtifrån dramatisk och
långsiktiga band mellan anställda och arbetsgivare tycks vara vanligt
förekommande.
Vid sidan av kvalifikationsförändringar och förändringar av
arbetskontraktets varaktighet antas det ofta att det moderna
arbetslivet kännetecknas av en högre arbetsintensitet. För de privata arbetsgivarna har den ekonomiska dynamiken medfört kortare
planeringshorisonter och en press på att söka konkurrensfördelar
genom kostnadssänkningar. Parallellt har inom den offentliga sektorn krympande budgetar medfört besparingar i form av bortrationaliserad personal. Dessa processer kan förväntas leda till att den
kvarvarande personalens arbetsförhållanden förändras i riktning
mot högre arbetskrav. Föreställningen om ökad mental anspänning
i arbetet är empiriskt välgrundad. Den markanta ökning av negativ
stress i arbetet som ägde rum under 1980-talet har fortsatt med
oförminskad styrka under 1990-talet. Arbetsintensitetens utveckling är dock påfallande ojämnt fördelad över olika typer av verksamheter. Den negativa stressen har blivit klart mer utbredd inom
välfärdssektorn, dvs. inom vård, omsorg och utbildning, samt inom
handel, hotell och restauranger. I arbetslivet i övrigt, t.ex. inom
industrin, har däremot ingen signifikant förändring av arbetets
genomsnittliga intensitet skett.
Vissa av de tendenser vi funnit sammanhänger troligen med varandra. Ett sådant samband ser ut att kunna spåras till arbetslivets
kvinnodominerade verksamheter. Två av de viktigaste förändringar
som inträffade under 1990-talet, den strukturella höjningen av
arbetets kvalifikationsnivå och den ökade intensiteten i arbetet, kan
sannolikt delvis kopplas till dessa verksamheters förändrade ekonomiska ramar. Vårdsektorn är härvid ett tydligt exempel. Antalet
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anställda inom vård och omsorg minskade tydligt under 1990-talet
(se t.ex. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
2000). I stort sett hela denna nedgång tycks ha fallit på biträdespersonalen, vars andel av samtliga anställda inom sektorn därmed
minskade påtagligt (se Tabell 7 ovan). Följden har blivit en ganska
dramatisk uppgradering av klasstrukturen inom vård- och
omsorgsverksamheterna, dvs. sektorns genomsnittliga kvalifikationsnivå har stigit påtagligt. Men inom olika yrkesklasser bland
vårdpersonalen har kvalifikationsnivån knappast förändrats alls.
Däremot har arbetsintensiteten ökat avsevärt, så att fler än var
tredje vårdanställd år 2000 utsätts för negativ stress, en andel som
ligger högt över nivån i andra branscher. Det är inte särskilt långsökt att koppla ihop dessa tendenser. När antalet biträden skars ner
övertogs vissa av deras uppgifter förmodligen av andra anställda,
som redan var hårt belastade enligt vad tidigare undersökningar har
visat, medan vissa biträdesuppgifter kanske helt upphörde att utföras. I båda fallen torde arbetsintensiteten för den kvarvarande personalen ha drivits upp.
Den bild som träder fram ur vår empiriska analys av arbetslivets
utveckling under tre decennier är mångfasetterad och låter sig
knappast inordnas i något av de teoretiska perspektiv som skisserades inledningsvis. Den strukturella förändring som skett ligger i
linje med de teorier som betonar dynamiken i de processer i det
moderna samhället som gradvis omskapar arbetsmarknadens sammansättning på jobbnivå i riktning mot allt fler kvalificerade
befattningar. Vissa aspekter av teknologisk utveckling och globalisering kan vara viktiga orsaker till denna förändring. Den strukturella uppgraderingen kan dock även vara en konsekvens av krympande ekonomiska ramar för många verksamheter, t.ex. inom den
offentliga sektorn. När nedskärningar av antalet anställda i huvudsak sker genom att antalet okvalificerade arbeten minskar, som i
vårdexemplet ovan, så ökar andelen kvalificerade befattningar med
automatik utan att antalet kvalificerade jobb förändras. Denna typ
av uppgradering kan även höja arbetsintensiteten och prestationskraven på ett sätt som urholkar individens kontroll över arbetssituationen. Att andelen kvalificerade arbeten ökar kan således inte alltid ges en entydigt positiv tolkning.
Vid sidan av den strukturella omvandlingen kännetecknas arbetets karaktär av en påfallande stabilitet. De teoretiska ansatser som
betonar förändringar av befintliga arbeten, t.ex. via omvandlingar
av arbetsorganisationens karaktär, tycks därmed vara synnerligen
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svagt empiriskt grundade. Arbetslivets utveckling sker uppenbarligen framför allt genom att vissa typer av arbeten blir vanligare
medan andra minskar i utbredning. En viktig utmaning inför framtiden är att närmare analysera såväl orsakerna till som konsekvenserna av denna strukturella förändring. Sådana analyser kan bli viktiga bl.a. som underlag till diskussioner om hur arbetslivet kan
påverkas av politiska reformer.

116

SOU 2001:53

Har jobben blivit bättre?

Referenser
Andersson, L. G., R. Erikson & B Wärneryd, 1981. ”Att beskriva
den sociala strukturen”, Statistisk tidskrift 19:13–36.
Bell, D. 1973. The Coming of Post-industrial Society. New York:
Basic Books.
Braverman, H. 1974. Labor and Monopoly Capital. New York:
Monthly Review Press.
Bäckman, O. 2001. ”Med välfärdsstaten som arbetsgivare. Arbetsmiljön och dess konsekvenser inom välfärdstjänsteområdet på
1990-talet”, i Szebehely, M. (red.), Välfärdstjänster i omvandling,
SOU 2001:52, Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut.
Stockholm: Fritzes.
Bäckman, O. & C. Edling, 2000. “Arbetsmiljö och arbetsrelaterade
besvär under 1990-talet”, i Marklund, S. (red.), Arbetsliv och
Hälsa 2000. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Eklund, I. 1999. Kartläggning av magra organisationer. Seminarierapport, Avdelningen för arbetsmiljöstatistik. Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Elster, J. 1986. ”Self-realization in work and politics”, Social Philosophy and Policy, 3: 97-126. (På svenska i Idéer om Arbete, volym
6 i Tidens idéserie. Stockholm: Tidens förlag.)
Fritzell, J. & O. Lundberg, 2000. Välfärd, ofärd och ojämlikhet.
SOU 2000:41, Betänkande från Kommittén Välfärdsbokslut.
Stockholm: Fritzes.
Gallie, D., M. White, Y. Cheng & M. Tomlinson, 1998. Restructuring the Employment Relationship. Oxford: Clarendon Press.
le Grand, C. & M. Tåhlin, 1998. “Job mobility and earnings
growth”, Working Paper 9/1998. Stockholm: Institutet för social
forskning (SOFI), Stockholms universitet.
Green, F. 2000. ”Why has work effort become more intense?”,
Discussion Paper 00/03, Department of Economics, University
of Kent at Canterbury.
Holmlund, B. 1995. ”Livstidsjobb och korta jobb”, Arbetsmarknad
& Arbetsliv 1:149–155.
Karasek, R.A. 1979. ”Job Demands, Job Decision Latitude, and
Mental Strain: Implications for Job Redesign”, Administrative
Science Quarterly,24: 285–308.
Karasek, R.A. & T. Theorell, 1990. Healthy Work. Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. New York: Basic
Books.
117

Har jobben blivit bättre?

SOU 2001:53

Kern, H. & M. Schumann, 1984. Das Ende der Arbeitsteilung?
Rationalisierung in der industriellen Produktion. Munchen: G.H.
Beck.
Kerr, C., J.T. Dunlop, F. Harbison & C.A. Myers, 1960. Industrialism and Industrial Man. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lindbeck, A. & D.J. Snower, 2000. “Multitask learning and the
reorganization of work: From tayloristic to holistic organization”, Journal of Labor Economics, 18:353–76.
Machin, S. 1994. ”Changes in relative demand for skills in the U.K.
labour market”, i Booth, A.L. & D.J. Snower (red.), Acquiring
Skills: Market Failures, their Symptoms and Policy Responses.
Cambridge: Cambridge University Press.
National Research Council, 1999. The Changing Nature of Work:
Implications for Occupational Analysis. Washington, D.C.:
National Academy Press.
Parsons, T. 1960. Structure and Process in Modern Societies.
Glencoe: Free Press.
Piore, M.J. & C.F. Sabel, 1984. The Second Industrial Divide.
Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books.
Rubin, B.A. 1995. “Flexible accumulation: The decline of contract
and social transformation”, Research in Social Stratification and
Mobility, 14:297–324.
Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: W.W. Norton.
Smith, V. 1997. “New Forms of Work Organization”, Annual
Review of Sociology, 23:315–339.
Szulkin, R. & M. Tåhlin, 1994. ”Arbetets utveckling”, i Fritzell, J.
& O. Lundberg (red.), Vardagens villkor. Levnadsförhållanden i
Sverige under tre decennier. Stockholm: Brombergs förlag.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2000. Fakta
om vård- och omsorgspersonal i kommuner och landsting. Stockholm.
Sørensen, A.B. 2000. “Toward a sounder basis for class analysis”,
American Journal of Sociology, 105:1523–1558
Vejsiu, A. 2001. Essays on Labor Market Dynamics. Uppsala:
Department of Economics, Uppsala University.

118

SOU 2001:53

Har jobben blivit bättre?

Wikman, A., A. Andersson & M. Bastin, 1998. Nya relationer i
arbetslivet – en rapport om tendenser mot flexibla marknadsrelationer i stället för permanenta anställningsrelationer. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet och Statistiska centralbyrån.
Wikman, A. 2000. ”Arbetsmarknadens utveckling i Sverige”, i
Marklund, S. (red.), Arbetsliv och Hälsa 2000. Stockholm:
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet.
Åberg, R. 1984. ”Teorierna om arbetets degradering och arbetsmarknadens dualisering – ett försök till empirisk prövning”,
Sociologisk forskning, 21: 50–68.
Åberg, R. 2001. ”Skill-education mismatch and employment possibilities for the less educated”, opublicerat manuskript. Umeå:
Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

119

