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Sammanfattning 

Stressrelaterad ohälsa har under en tid varit ett ökande problem i det svenska samhället och 

står för majoriteten av orsaker för sjukfrånvaro idag. Syftet med denna uppsats är att studera 

om det finns ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och den förvärvsarbetandes 

psykiska ohälsa som huvudsakligen kopplas till stress. Ett delsyfte är att undersöka huruvida 

stöd från arbetskamrater kan lindra den upplevda psykiska ohälsan. Karasek och Theorells 

(1990) krav- och kontrollmodell har använts som teoretisk utgångspunkt, och är basen för de 

valda faktorer som ska förklara den psykosociala arbetsmiljön. Studien kontrollerar även för 

stressorer i vardagen utanför arbetet eftersom dessa kan tänkas påverka det studerade 

sambandet. Data hämtas från Levnadsnivåundersökningen 2010 med fokus på ett urval av 

1242 yrkesverksamma tjänstemän mellan 20 och 60 års ålder. 

 

Sambanden har testats med huvudsaklig hjälp av en linjär regressionsanalys, även en logistisk 

regressionsanalys för att ta hänsyn till vardera metoders brister. Resultaten stämmer med 

hypoteserna om att dålig psykosocial arbetsmiljö påverkar den förvärvsarbetandes psykiska 

hälsa negativt, samt att stöd från arbetskamrater lindrar den negativa effekten på hälsan som 

orsakas av den psykosociala arbetsmiljön. Genom att presentera resultaten med hjälp av båda 

metoderna påvisas att sambanden inte är en konsekvens av brister i metod eller den beroende 

variabeln då resultatet kvarstår när hänsyn tagits till dessa. 
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1. Inledning 

Sedan mitten av 1990-talet har stress och psykisk hälsa varit aktuellt i samhällsdebatten 

(Hallsten et al., 2004). För närvarande är stressrelaterad ohälsa ett ökande problem för 

individer och samhället i Sverige, och det är det vanligaste skälet för sjukfrånvaro på 

arbetsplatsen idag (Försäkringskassan, 2017). Sverige må vara ett av de friskaste länderna när 

det kommer till hög medellivslängd och låg spädbarnsdödlighet (Skantze, 2006), men trots det 

har antalet startade sjukfall relaterat till stress ökat med 57 000, eller 59 procent, mellan 2010 

och 2015 (Försäkringskassan, 2016). Psykisk hälsa kan påverkas av olika faktorer och vissa 

grupper, såsom kvinnor och ungdomar, är mer drabbade än andra (Ekstam et al., 2001).   

  

Forskningen inom detta område pekar ofta på arbetsrelaterade förhållanden som avgörande 

för denna situation (Eriksson, 2016). Där kommer vi in på forskningen om något som kallas 

psykosocial arbetsmiljö. Psykosociala aspekter av arbetsmiljön definieras som de aspekter av 

strukturen och förvaltningen av arbete, och dess sociala och organisatoriska kontexter, som 

har potential att orsaka psykisk eller fysisk skada (Toivanen, 2007). En lösning för att 

motverka den ökade sjukfrånvaron (Skantze, 2006) på grund av obalans i arbetsmiljön, är att 

alla parter har kunskap om hur vi blir påverkade av stress och utmattning, samt vad som krävs 

för att skapa psykosocial balans i människors liv, menar Ekstam med flera (2001). Att bidra 

till denna kunskap är en stark motivation för denna studie. 

 

Denna studie kommer beröra arbetsrelaterad psykisk ohälsa för tjänstemän. Det som specifikt 

kommer tas hänsyn till är hur stöd från arbetskamrater påverkar den upplevda psykiska 

ohälsan orsakad av ansträngande arbete. Som mätning av psykisk ohälsa har tillstånd som är 

kopplade till stress valts ut som indikatorer, detta då tidigare forskning visar att 

stressreaktioner är centrala förekommande symptom av ofördelaktiga arbetsmiljöer och 

arbetssätt (Petterson, 1995). Stress antas vara en faktor som ligger bakom sambandet mellan 

en negativ psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. Precis som i tidigare forskning 

(exempelvis Karasek, 1979; Petterson, 1995) mäts stress inte direkt i denna uppsats utan 

fokus ligger på att studera den psykosociala arbetsmiljön och psykiska ohälsan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera ifall det finns ett samband mellan psykosocial 

arbetsmiljö och den förvärvsarbetandes psykiska ohälsa. Vi har valt att specifikt se på 

relationen mellan psykiskt ansträngande arbete och psykisk ohälsa samt hur stöd från 

arbetskamrater spelar in. Vi anser att detta kan bidra med kunskap, främst för involverade på 

arbetsplatsen, inom problematiken att stressrelaterade psykiska besvär utgör majoriteten av 

sjukfrånvaron.  

 

För att uppnå syftet med undersökningen kommer följande frågeställningar att utgöra 

utgångspunkten för uppsatsen. 

1. Finns det ett samband mellan psykiskt ansträngande arbete och den förvärvsarbetandes 

psykiska hälsa? 

2. Hur kan socialt stöd från arbetskamrater spela in i ett sådant samband? 

Denna studie avser endast behandla yrkesverksamma tjänstemän mellan 20 och 60 års ålder, 

en avgränsning som diskuteras närmare i avsnitt urval och avgränsningar. 

  

1.2 Disposition 

Denna uppsats inleds med en redovisning av teoretisk bakgrund och teoretisk och empirisk 

tidigare forskning inom området, hypoteser inkluderas även i avsnittet. Därefter följer avsnitt 

metod och data med en presentation av datamaterial, urval och avgränsningar, variabler, 

dataöverblick, analysmetod, och slutligen en metoddiskussion. Därefter följer studiens resultat 

som huvudsakligen presenteras genom linjär regressionsanalys, men även logistisk 

regressionsanalys. Dessa presenteras i vardera tabell som innehåller en bivariat- samt fyra 

multivariata regressionsanalyser. Diskussionen följer därefter, där resultaten diskuteras och 

tolkas med hjälp av teori och tidigare forskning som föregående detta presenteras i uppsatsen. 

Därefter följer en kritisk reflektion angående problematik med studien. Uppsatsen avslutas 

med förslag till framtida forskning. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Robert Karaseks (1979) krav- och kontrollmodell har varit mycket användbar när det kommer 

till studier angående psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Modellen skapades 1979 och handlar 

om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och stressrelaterad arbetsmiljö (Karasek, 1979). 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer innefattar psykologiska krav och kontroll på arbetet, samt 

socialt stöd på arbetsplatsen. Faktorerna presenteras mer i kommande delar. Senare har 

Karasek och Theorell (1990) vidare demonstrerat hur modellen baserade på psykologiska 

krav på arbete, kompetensanvändning och kontroll över arbetsuppgifter kan predicera 

konsekvenser av arbetsstruktur på hälsa och beteende. Enligt Karasek är psykologiska krav en 

variabel som mäter stresskällor (stressorer), såsom arbetsbelastning. Han förklarar att 

psykologiska krav är relaterat till stress men i hans forskning mäts stress indirekt och fokus 

ligger på stresskällor (Karasek, 1979). Karasek och Theorell (1990) visar att det andra 

begreppet, kontroll, mäter hur stort beslutsutrymme yrkesverksamma har över sina 

arbetsuppgifter eller informella aktiviteter, och även möjligheten att bestämma vilken 

kompetens de ska använda (Karasek & Theorell, 1990).  

  

I modellen har fyra olika typer av jobb definierats baserat på en interaktion av hög och låg 

nivå av psykologiska krav och kontroll. De fyra typerna är jobb med hög ansträngning, aktiva 

jobb, passiva jobb och jobb med låg ansträngning. Dessa presenteras i Figur 1. 

Jobb med hög ansträngning. Ansträngning på arbetet kännetecknas av höga krav och låg 

kontroll, och ger senare upphov till stress. Psykologisk ansträngning kan leda till trötthet, oro, 

depression och fysisk sjukdom. Enligt Karasek finns det en hög risk för att uppleva 

psykologisk ansträngning och fysisk sjukdom när det psykologiska kravet på jobbet är hög, 

kombinerat med att kontrollen är låg (Karasek & Theorell, 1990). Man kan uppleva mycket 

mer psykologisk ansträngning som ett resultat av en kombination av höga krav med låg 

kontroll, än man kan med bara höga psykologiska krav. Den här typen av psykologisk 

ansträngning är långtidsverkande jämfört med andra reaktioner. Arbete med hög ansträngning 

är den sämsta psykosociala idealtypen i modellen, och är den som skapar mest stress och 

därigenom psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Aktiva jobb kännetecknas genom höga psykologiska krav med hög kontroll. Det höga kravet 

utmanar förvärvsarbetare, och de har i detta fall stort handlingsutrymme inom sina jobb och 
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har frihet att använda sina kompetenser samt välja olika strategier för att hantera stress. 

Gruppen som har aktiva jobb är de mest aktiva i aktiviteter utanför jobbet. Trots att 

arbetskraven är höga, anses inte aktiva arbeten generera långvarig stress, utan kravet 

omvandlas till handlingar genom effektiva problemlösningar. Karasek och Theorell (1990) 

predicerar att aktiva arbeten kan ge arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och utveckling, 

vilket i sin tur ger en lärande och utvecklande arbetsmiljö och en ökad produktivitet. 

Passiva jobb har låga psykologiska arbetskrav och låg kontroll. Karasek och Theorell (1990) 

anser att passiva jobb är näst sämsta psykosociala alternativet i modellen. Trots att krav är 

låga, ger låg grad av kontroll lite handlingsutrymme för problemlösning och utmaningar. På 

det sättet kan denna grupp, i motsats till de med aktiva jobb, förlora sina kompetenser och 

handlingsförmåga. Denna grupp kan bli inaktiv och deras färdigheter och kunskaper kan 

gradvis minska. Dessutom förhindrar detta den förvärvsarbetande från att testa egna idéer för 

en bättre arbetsprocess. Konsekvenser för detta blir en minskning av arbetsmotivation och 

produktivitet (Karasek & Theorell, 1990). 

Jobb med låg ansträngning har låga psykologiska krav och hög grad av kontroll på arbetet. 

Karasek och Theorell predicerar att negativ stress och risk för arbetsrelaterade sjukdomar är 

mindre för jobb med låg ansträngning i modellen än den genomsnittliga nivån. Detta för att 

det finns färre utmaningar inom arbetet, och den höga kontrollen tillåter arbetaren att ha 

optimal framgång i de utmaningar som framkommer. Jobb med låg ansträngning är ett 

avslappnat psykosocialt alternativ i modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

  

Karasek sammanfattar att risken för stressrelaterad ohälsa inte kan förklaras av enstaka 

komponenter, alltså bara höga krav eller låg kontroll utan den förklaras genom en 

kombination av dessa komponenter (Karasek, 1979). Däremot har Johnson och Hall (1988) 

påpekat att Karaseks krav-och kontrollmodell huvudsakligen fokuserar på kontroll på arbetet 

som en potential psykosocial resurs utan att ta hänsyn till socialt stöd på arbetet. Socialt stöd 

på arbetet är enligt Johnson och Hall lika viktigt som kontroll på arbetet och fungerar som en 

buffert mot ansträngning på arbete. De har därmed utvecklat modellen genom att lägga till 

socialt stöd på arbetet. Deras forskning har visat att bristande socialt stöd på arbetet skapar 

större risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar när man konstanthåller ansträngningsnivå. 

Kombinationen av låg grad av socialt stöd och låg grad av kontroll associerar med större risk 

för att utveckla sjukdomarna även om psykologiska krav på jobbet är låga (Johnson & Hall, 

1988).  
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Senare har Karasek och Theorell (1990) fortsatt sin forskning om socialt stöd på 

arbetsplatsen, vilket är en annan faktor av psykosocial arbetsmiljö. Forskningen fokuserar på 

betydelsen av socialt stöd på arbetsplatsen för arbetsrelaterat psykosocial hälsa. De hävdar att 

socialt stöd från arbetsplatsen innebär hjälpsamma sociala interaktioner mellan medarbetare, 

gällande både kamrater och ledning. Olika nivåer av goda och hjälpsamma sociala relationer 

och interaktioner mellan medarbetare kan skapa en gynnsam psykosocial arbetsmiljö genom 

att fungera som en buffert mot relationen mellan psykologiska stressorer på arbetsplatsen och 

medarbetares välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990). Det vill säga att socialt stöd på 

arbetsplatsen kan minska den stress som har negativa effekter på medarbetarnas psykiska 

hälsa. Relationen mellan socialt stöd och psykisk hälsa kommer presenteras mer i avsnitt 

tidigare forskning.     

  Krav 

Låg  hög                     

                                                                      Lärande, Motivation 

för utveckling 

 

           Hög 

 

Kontroll 

 

            Låg 

             

 

Risk för psykologisk 

ansträngning och fysisk 

sjukdom 

 

Figur 1. Karaseks krav- och kontrollmodell; Källa: Karasek &Theorell (1990). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar teoretisk samt empirisk tidigare forskning utöver det som redan 

nämnts i den teoretiska bakgrunden. I denna studie presenteras en mängd breda begrepp 

såsom psykisk hälsa (och ohälsa), psykosocial arbetsmiljö, stress samt socialt stöd. I detta 
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avsnitt förklaras innebörden av dessa begrepp samt hur de i denna studie har begränsats för att 

så effektivt som möjligt samla endast relevant data och material. 

  

2.2.1 Psykosocial arbetsmiljö, stress och psykisk hälsa 

Psykosocial arbetsmiljö är ett välanvänt begrepp när det kommer till att förklara sambandet 

mellan stress och ohälsa. Begreppet infördes av psykoanalytikern Erik H. Eriksson år 1959 

(Abrahamsson & Johansson, 2003) och skrevs in i den svenska arbetsmiljölagen år 1977 (SFS 

1997 :1160). Thylefors (2008) menar att Psykosocial arbetsmiljö handlar om människors 

samspel med arbetsmiljön som vi befinner oss i. Det kan gälla hur människor påverkas av 

arbetsmiljön och hur människor utvecklas av och utvecklar arbetsmiljön. Det omfattar 

individens interaktion med alla delar av arbetssituationen (Thylefors, 2008). Människor möter 

alltid en helhet av arbetsmiljön, inte bara en typ av arbetsmiljö såsom fysisk arbetsmiljö eller 

psykisk arbetsmiljö. Det finns inte en speciell del av arbetsmiljön som är psykosocial 

(Abrahamsson & Johansson, 2003). Detta är det psykosociala helhetsperspektivet (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Termen psykosocial används för att beteckna förhållanden i 

omgivningen, i detta fall arbetsplatsen. Den används för att beskriva sambandet mellan 

individ och miljö (Lenéer et al., 2005).  

 

Å ena sidan sammanfattar Abrahamsson och Johansson (2003) att lokaler och utrustning 

anpassade till fysiska och psykiska förutsättningar bara är en del av en god psykosocial 

arbetsmiljö. En god psykosocial arbetsmiljö innebär även att de anställda har egenkontroll, 

delaktighet och inflytande i både stort och smått. Dessutom ska en god psykosocial 

arbetsmiljö även innehålla möjligheten att påverka arbetsfördelning, arbetstakt samt arbetssätt 

i relation till de andra anställda och tekniska system. En god psykosocial arbetsmiljö är 

lärande, utvecklande och kan ge arbetet fysisk, intellektuell och kulturell stimulans. Där ska 

det finnas en bra balans mellan fysiska och psykiska arbetsbelastningar, samt mellan krav och 

utmaningar (Abrahamsson & Johansson, 2003). Enlig Karasek och Theorell (1990) innefattar 

en god psykosocial arbetsmiljö även stöd på arbetsplatsen. 

  

Å andra sidan pekar arbetsmiljöverket ut att psykosociala riskkällor kan vara hög 

arbetsbelastning, tidspress och övertid samt brist av stöd på arbetsplatsen. Dessa kombinerade 

med små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen, kan ge konsekvenser i hälsa och 

bidra till sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2002). Dessa riskkällor tillhör jobb med hög 

ansträngning i krav- och kontrollmodellen, som enligt Karasek beskriver den sämsta 
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psykosociala arbetsmiljön i modellen. Människor med sådana jobb har högst risk att uppleva 

psykologisk ansträngning (trötthet, oro, depression) och fysiska sjukdomar (Karasek, 1979; 

Karasek & Theorell, 1990). Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 1948) 

definierar hälsa som ett fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, därmed en 

hälsomodell som inte enbart innebär avsaknad av sjukdom. Vår studie fokuserar på psykiskt 

ansträngande arbete och stöd från arbetskamrater och hur det kan påverka den 

förvärvsarbetandes psykiska hälsa.  

 

Som tidigare nämnt är stress relaterat till både ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. 

Enligt Ljungblad och Näswall (2009) kan stress ses som en konsekvens av obalans mellan 

upplevda krav samt individens resurser att möta dessa krav. Ändå är stress en naturlig och 

även nödvändig del av livet. Människor är utrustade för att hantera stress, dock i den mån där 

vi har tillgång till återhämtning. När stressfaktorer ökar och blir långvariga, utan att våra 

resurser för att hantera detta ökar, leder det ofta till psykisk ohälsa (Ljungblad & Näswall, 

2009). Långvarig stress kan drabba en vid exempelvis ständigt pressande arbete, eller 

outhärdliga livssituationer i ens privatliv. Så småningom drabbar detta kroppens 

återuppbyggande funktioner. Detta för att kroppen prioriterar och medför ett så starkt flöde av 

energi för hanteringen av stressituationen, på bekostnad av funktionerna. Därmed blir kroppen 

mer sårbar för yttre påverkan och drabbas lättare av mindre, men även kroniska sjukdomar 

(Ekstam et al., 2001). Kroppens hantering av stress och hormonerna som skapas, leder även 

till sömnbesvär, som kan ses som en ond cirkel då sömnbrist kan förstärka ens 

stressreaktioner (Theorell, 2003). Till slut uppfattas situationen och den kognitiva påverkan 

som övermäktig, och kan leda till utveckling av depression men även andra symptom och 

sjukdomar (Ekman & Arnetz, 2002). 

  

Utmattning, eller utmattningssyndrom, är en konsekvens av långvarig intellektuell och mental 

överbelastning, som innebär en gradvis eller plötslig förlust av energi, livsglädje och 

företagsamhet (Ekstam et al., 2001). Utmattningen presenterar sig oftast i sex olika steg. Det 

första stora tecknet brukar vara en förlamande fysisk trötthet. Sedan följer en intellektuell 

trötthet, som kan innebära att man exempelvis glömmer viktiga möten och har svårt att 

koncentrera sig. Därefter följer en social trötthet, detta kan innebära att man föredrar 

ensamhet och inte längre orkar eller har lust för sociala kontakter på fritiden. Efter det följer 

beteendeförändringar då de psykosociala försvaren börjar minska. Detta kan uttrycka sig i att 

man blir arrogant, cynisk och förlorar medkänsla för andra. På detta sätt står man inte att 
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kännas igen. Följaktligen uppstår meningslöshetskänslor, man ifrågasätter meningen med 

livet och upplever besvikelse över ens liv. Sist kommer det slutliga sammanbrottet där 

individen på många sätt ger upp på sin situation, och känslorna av den förlamande tröttheten 

och inre tomhet av depressiv karaktär kan ta över (Ekstam et al., 2001), (Socialstyrelsen, 

2003). Nervösa besvär såsom ångest kan hamna i något av de senare stegen (Theorell, 2003). 

  

Att mäta stress är ett ämne många forskare har diskuterat. Stress kan mätas direkt, eller 

indirekt och på tre nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå. En direkt mätning av stress 

innebär en kartläggning av specifika stresshormoner av en kvalificerad läkare (Ekstam et al., 

2001). Direkta effekter av stress kan även visas genom förändring i hjärnan, exempelvis 

skador av nervceller i hippokampus. En indirekt mätning av stress på individnivå görs genom 

att se på effekter som är kognitiva, emotionella, beteendemässiga och så vidare (Ekman & 

Arnetz, 2002). Som nämnt i avsnitt om teoretisk bakgrund, används indirekta mätningar av 

stress i Karaseks forskning. 

  

Annan forskning visar å ena sidan, att faktorer som höga arbetskrav, tidspress, rollkonflikter, 

påverkar individernas hälsa samt välbefinnande negativt. Å andra sidan kan faktorer som 

kontroll över arbete, deltagande i beslutsbefattning och socialt stöd påverka individernas hälsa 

och välbefinnande positivt (Sverke, 2009). Socialt stöd som en central faktor i denna studie 

presenteras mer i nästa del. 

  

2.2.2 Socialt stöd, stress och psykisk ohälsa 

Socialt stöd är en form av social resurs och kan ses som funktioner av våra sociala relationer 

(Uchino, 2004). Studier visar att denna resurs ska kunna hjälpa individer hantera situationer 

som följer av stress, och även lindra stressen i sig (Ljungblad & Näswall, 2009). Socialt stöd 

kan även skydda individen mot utveckling av utmattningssymptom (Etzion, 1984). 

Ömsesidighet av upplevd socialt stöd bör leda till gynnsamma resultat (Eisenberger et al., 

1987) så som större tillfredsställelse på arbetet, kvarhållande av anställda (Rhoades & 

Eisenberger, 2002) samt arbetsprestation (Shanock & Eisenberger, 2006). 

  

LaRocco med flera (1980) och även Karasek och Theorell (1990) påvisade att arbetsrelaterat 

stöd var den mest hjälpsamma form av stöd vid arbetsrelaterad stress. LaRocco med flera 

(1980) visade även i sin studie att det var främst stöd från kollegor som fungerade som en 

modererande faktor för depression och oro. Denna uppsats kommer att behandla socialt stöd 
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av arbetskamrater, dock visar inte LNU 2010 en definition av vad som menas med “stöd”. För 

denna anledning är det möjligt att olika typer av stöd från arbetskamrater mäts. I Hedins 

studie (1994) dras slutsatsen att det finns tre olika dimensioner på definitionen av stöd på 

arbetsplatsen. Dessa dimensioner är relationer och sociala band, resurser som utbyts i en 

interaktion och som mottagaren (den förvärvsarbetande) behöver, samt genom något som ger 

upplevelse och känsla hos mottagaren (den förvärvsarbetande). 

  

Hedin använder sig av sex olika former när hon analyserar stödets utseende på arbetsplatsen. 

Den första formen är konkret och praktisk hjälp, som innebär hjälp med exempelvis uppgifter 

inom arbetet. Avsikten med denna är att underlätta vardagssituationer, och kan innehålla 

materiell hjälp eller lösandet av praktiska problem. Den andra formen är instrumentellt stöd 

och kan gälla både innanför och utanför arbetssituationen. Detta stöd kan innebära förändring 

av arbetsuppgifter, att få byta arbetsenhet och erbjudan om resurser eller att få tala med en 

arbetsledare. Kognitivt stöd är den tredje formen, vilken innebär rådgivning och information 

om handlingsmöjligheter eller vägledning inom arbetssituationen. Den fjärde formen är 

feedback som medför bekräftelse på den förvärvsarbetandes handlingsstrategier, uppförande, 

attityder och uppfattning och situationer. Där ingår även kritik av arbetssätt. Den femte 

formen är emotionellt stöd, och med denna tillkommer för individen att ventilera och uttrycka 

känslor såsom engagemang, omsorg, tröst, sympati, uppmuntran med mera. Den sjätte formen 

är nätverksstöd där möjlighet finns att delta i gemenskap, samvaro och aktiviteter inom 

nätverk. 

 

2.3 Hypoteser 

Dessa följande hypoteser är formulerade utifrån Karaseks teori samt tidigare forskning. 

1. Psykiskt ansträngande arbete påverkar den förvärvsarbetandes psykiska hälsa negativt. 

2. Stöd från arbetskamrater lindrar den negativa effekten på hälsan som orsakas av det 

psykiskt ansträngande arbetet. 

  

3. Metod och data 

Avsnittet beskriver både datamaterialet som använts för studien och analysmetoden. Studien 

genomfördes på ett kvantitativt sätt. Detta baserades på att våra frågeställningar fokuserar på 
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relation mellan psykosocial arbetsmiljö och den förvärvsarbetandes psykiska hälsa, vilket 

avser en stor population. Det blir mer rimligt att generalisera resultatet med en kvantitativ 

analys. Baserade på Karaseks teori om krav- och kontrollmodellen utgår vår studie från ett 

deduktivt angreppssätt. Linjära och även logistiska regressionsanalyser har använts för att 

testa hypoteserna. 

  

3.1 Datamaterial 

Studien är baserad på datamaterial hämtat från Levnadsnivåundersökningen 2010. 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en återkommande surveyundersökning som 

genomförts av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Det är en 

intervjuundersökning som syftar till att undersöka Sveriges befolknings levnadsförhållande 

inom familj, hälsa, utbildning, ekonomi, personlighet och sysselsättning. Undersökningarna 

har genomförts sex gånger från 1968 till 2010 och vi valde den senaste undersökningen för att 

det skulle ge en bättre reflektion av det nuvarande samhället. LNU 2010 har ett 

riksrepresentativt urval av den vuxna svenska befolkningen som är mellan 18 till 75 år 

(Institutet för social forskning, 2017a). Urvalet uppgick till 7253 individer, och 4415 av dessa 

individer genomförde ordinarie intervjuer, vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 61,5 

procent (Institutet för social forskning, 2017b). 

  

3.2 Urval och avgränsningar 

Studien fokuserar på den psykiska hälsan av förvärvsarbetande, därför har de som inte är 

yrkesverksamma exkluderats från materialet. Selektionen har även gjorts snävare genom att 

bara inkludera tjänstemän. Anledningen till detta är att tjänstemän inom olika yrken har 

ganska lika arbetstider och arbetsmiljö. Förvärvsarbetare som exkluderas är då så kallade 

arbetare, som till skillnad från tjänstemän som producerar tjänster, så producerar arbetare 

produkter och utför direkta verksamheter. Dessutom har även arbetsledning och företagare 

exkluderats, eftersom de har mer kontroll över sitt arbete jämfört med de övriga anställda 

förvärvsarbetande. Genom dessa begränsningar har urvalet av förvärvsarbetare i studien mer 

lika förutsättningar, speciellt de när det kommer till den fysiska arbetsmiljön. För att undvika 

att urvalet inkluderar individer som med hög sannolikhet är på väg att träda in i 

arbetsmarknaden, eller ut ur den, har endast individer från 20 till 60 års ålder inkluderats. 

Inom variablerna saknas det ett antal svar från 11 individer och dessa har även exkluderats 

från urvalet. Efter dessa begränsningar gjorts, kvarstår 1242 individer i analysen. 
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3.3 Variabler 

3.3.1 Beroende variabel 

För studien används variabeln Psykisk ohälsa som beroende variabel. Detta är ett index som 

hämtats från LNU 2010 med den ursprungliga benämningen “Olles Psykindex”. Denna 

kombinerar följande variabler; Allmän trötthet, Sömnbesvär, Nervösa besvär (ängslan, oro, 

ångest), Depression (eller djupt nedstämd) och Överansträngning. Allmän trötthet och 

sömnbesvär är enligt tidigare forskning de största och vanligaste symptomen för långvarig 

stress. Forskning visar även på att depression och ångest är symptom som så småningom 

presenteras vid långvarig stress eller utmattning (Ekman & Arnetz, 2002; Theorell, 2003). 

Överansträngning är ett bra sätt att förklara ens förhållning och reaktion till stressfaktorer på 

arbetsplatsen. Karaseks forskning baseras på indirekta mätningar av stress på individnivå. 

Denna studie följer samma logik och mäter stress indirekt genom ovannämnda hälsoeffekter. 

  

Variabeln mäter respondenternas subjektiva uppfattning över deras psykiska hälsa genom att 

angående de fem typer av ovannämnda psykiska besvär ställa frågan “Har du under de 

senaste tolv månaderna haft…”.  Svarsalternativen är “Ja, svår” som kodats till 3, “Ja, lätt” 

som har kodats till 1 och “Nej” som har kodats till 0. Skalan för indexet från 0-15 gjordes 

med kombinationer av de olika svarsalternativen från de fem typer av psykiska besvär. På 

skalan menade 0 inga besvär, och 15 menade svåra besvär för alla fem kategorier av psykiska 

reaktioner. Därmed tolkas förekomsten av dessa psykiska reaktioner som belägg för nedsatt 

psykisk hälsa, antingen i grad av de psykiska reaktionerna, antal eller kombinationen av 

dessa. Medan variabeln inte kodas annorlunda för att ingå i den linjära regressionsanalysen, så 

har den kodats till en dikotom variabel för att ingå i den logistiska regressionsanalysen. 0-2 på 

skalan står för “Inga besvär”, “1 lätt besvär”, samt “2 lätta besvär”. Vi anser att det är 

teoretiskt rimligt att säga att man har ohälsa om man upplever minst 1 svårt eller 3 lätta 

besvär (3 på skalan), därför har vi delat upp skalan på så sätt att 1 - 2 innebär god hälsa 

(kodats till 0), och 3 - 15 innebär ohälsa (kodats till 1). 

  

3.3.2 Oberoende variabler 

Hög ansträngning är en variabel som skapas med referens till Karaseks teori om krav och 

kontroll i arbetet. Enligt Karasek är “arbete med hög ansträngning” den sämsta psykosociala 

idealtypen i modellen. Det skapar mest stress och har också högst risk för psykologisk 

ansträngning och fysisk sjukdom.  Syftet är att mäta ansträngningsnivå på arbetet och se 
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specifikt på gruppen som har “hög ansträngning på arbetet”, alltså höga krav och låg kontroll, 

i jämförelse med resterande och vidare analysera relationen mellan ”ansträngning på arbetet” 

och förvärvsarbetares psykiska hälsa. Variabeln hög ansträngning har kombinerats av flera 

variabler: två som mäter psykologiska krav och tre som mäter kontroll över arbetsuppgifter. 

  

Psykologiska krav mäts med två frågor gällande arbetsbelastning och psykisk ansträngning; 

”Hur ofta arbetar du övertid (i ditt nuvarande jobb)? ” och ”Är ditt arbete psykiskt 

ansträngande?”. Svarsalternativen för den första frågan är ”I stort sett aldrig”, ”Några 

gånger per år”, ”Någon gång per månad”, ”Någon gång per vecka” och ”Flera gånger i 

veckan”. De första tre alternativen har kodats till 0 och mäts som icke tung arbetsbelastning, 

därmed lågt krav. De sista två alternativen har kodats till 1 (tung arbetsbelastning, därmed 

höga krav). Svaren för den andra frågan anges som ”Ja” som har kodats till 1 (psykiskt 

ansträngande, därmed höga krav) och ”Nej” som har kodats till 0 (inte psykiskt ansträngande, 

därmed låga krav). Det vill säga att 1 representerar höga krav och 0 representerar låga krav. 

Det är ganska ansträngande på arbetet om individerna har höga psykologiska krav på en av de 

frågorna. Därför kodade vi respondenterna som har värde 0 till båda frågorna vidare till 0 och 

resten till 1. 

  

Kontroll har behandlats på samma sätt. Det innefattar följande tre frågor som mäter hur 

mycket kontroll förvärvsarbetare har över sina arbetsuppgifter: ”I vilken grad har du 

inflytande över vilka arbetsuppgifter du skall utföra?”, ” I vilken grad har du inflytande över 

på vilket sätt du skall utföra arbetsuppgifterna?” och ” Kan du själv bestämma din 

arbetstakt?”. De första två frågorna har samma svarsalternativ som är ”I mycket hög grad”, ”I 

hög grad”, ”I viss grad”, ”I liten grad” och ”Inte alls”. De första två alternativen har 

klassificerats som att de har hög kontroll över arbetsuppgifter och har kodats till värdet 0, de 

sista tre kodas till 1 då de klassificeras som att de har låg kontroll över arbetsuppgifter. Den 

tredje frågan är en dummyvariabel. Svaren ”Ja” har kodats till 0 (hög kontroll) och ”Nej” till 

1 (låg kontroll). Till sist samlas respondenterna som har värdet 0 i alla tre frågor, och har 

kodats till 0 för det sammantagna måttet på kontroll. Det blir en samlad grupp där 

förvärvsarbetare har hög kontroll över sina arbetsuppgifter. De övriga värdena innebär 

förvärvsarbetare som har låg kontroll, det vill säga brist på kontroll utifrån någon av dessa tre 

dimensionerna. Dessa har kodats till 1. 
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Enligt Karasek och Theorell (1990), upplever man mycket mer psykologisk ansträngning med 

kombinationen av höga krav med låg kontroll, och det finns en stor risk att få psykologisk 

ansträngning (trötthet, oro, depression) och fysisk sjukdom (Karasek & Theorell, 1990), vilket 

är grunden för variabeln Hög ansträngning. Målet är att plocka fram den riskgruppen och 

jämföra specifikt mot andra grupper. Detta har genomförts med att kombinera de fem kodade 

variablerna. Respondenterna som har värde 1 för både krav- och kontroll dimensionerna har 

uppgivit värdet 1 och representerar gruppen som har ”hög ansträngning” (höga krav men låg 

kontroll i arbetet). Övriga respondenter har kodats till 0, vilket innebär individer som inte har 

hög ansträngning i arbetet. Bland de 1242 individerna finns det 573 (46%) som tillhör 

gruppen “hög ansträngning” och 669 (54%) som tillhör “ingen hög ansträngning”. 

 

För att undersöka den andra hypotesen och besvara vår frågeställning om hur socialt stöd 

spelar in i sambandet mellan psykiskt ansträngande arbete och den förvärvsarbetandes 

psykiska hälsa, har variabeln Stöd från kamrater inkluderats. Frågan som ställs till 

respondenterna lyder “I vilken grad innebär ditt arbete att du kan få stöd och hjälp från dina 

arbetskamrater då det behövs?”. Svarsalternativen har kodats till en skala på 1 - 5 i följande 

ordning; “Inte alls”, “I liten grad”, “I viss grad”, “Hög grad” och slutligen “I mycket hög 

grad”, denna skala används i analysen som en kontinuerlig variabel.  

  

Som nämnt i teori och tidigare forskning, utgör socialt stöd på arbetsplatsen en buffert mot 

relationen mellan psykologiska stressorer på arbetsplatsen och medarbetares välbefinnande, 

och ökar känslan av kontroll. Utifrån denna forskning anser vi att en interaktionseffekt kan 

uppstå. För att studera huruvida ansträngande arbete har en lika negativ inverkan på den 

psykiska hälsan oavsett om man har stöd av arbetskamrater eller ej, så har en 

interaktionsvariabel Hög ansträngning*Stöd från kamrater skapats. För att undersöka en 

interaktionseffekt på ett ännu tydligare sätt har en kombinationsvariabel med fyra kategorier 

skapats genom att kombinera Hög ansträngning och Stöd från kamrater. Dessa fyra 

kategorier är Hög ansträngning med lågt stöd (referensgrupp), Låg ansträngning med högt 

stöd, Låg ansträngning med lågt stöd samt Hög ansträngning med högt stöd. Här har vi 

kodat variabeln stöd från kamrater annorlunda för att kombineras med hög ansträngning. Den 

har då kodats som en dummyvariabel där “Inte alls”, “I liten grad” och “I viss grad” har 

kodats till 0, och “Hög grad” samt “I mycket hög grad” har kodats till 1. Namnen på 

variabelkategorierna förklarar mycket väl vilka individer som innefattas i dem. 
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I Karaseks modell är “jobb med hög ansträngning” den sämsta psykosociala idealtypen och 

den som skapar mest stress. Däremot anser vi att det är mer än “jobb med hög ansträngning” 

som skapar stress i ens liv. För att göra en heltäckande undersökning måste vi även ta hänsyn 

till andra stressfaktorer utanför arbetet, som även kan ge olika möjligheter till återhämtning på 

fritiden. Vi har valt flera variabler som spela in på de samband vi studerar här, och de är kön, 

ålder, antal yngre barn, ekonomiska svårigheter och sektortillhörighet. 

  

Kön har alltid varit en intressant faktor för forskning inom olika områden. Kvinnor som en 

riskgrupp påverkas genomsnittligt i högre grad av stress än män och drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar. Detta betyder inte att de är det svagare könet, snarare är det 

livsvillkoren för många kvinnor som gör dem känsligare (Ekstam et al., 2001). Genomsnittligt 

uppstår det fortfarande en obalans i könens uppgifter på arbetet och i hemmet, och kvinnor är 

fortfarande dubbelarbetande i högre grad än män. Detta kontrolleras genom variabeln Kön, 

där man har kodats till 1 och kvinna har kodats till 0. 

Ålder är en annan faktor som är bra att ta hänsyn till. Ungdomar mellan 16 och 25 år är också 

en riskgrupp. De har sämre självinsikt och mindre livserfarenhet, samtidigt som de utsätts för 

större förändringar (Ekstam et al., 2001). Annan forskning av Försäkringskassan (2016) visar 

på att individer i åldern 30–49 är de med generellt flest psykiatriska diagnoser, med 

tyngdpunkt på individer i ålder 30-39. Med hjälp av den tidigare forskningen är det rimligt att 

anta att ålder inte har ett linjärt samband med psykisk ohälsa, snarare att ohälsan kan gå både 

upp och ner under en livscykel. Därför har detta kodats till en kategorisk variabel. Vi har delat 

variabeln Ålder i fyra ålderskategorier, dessa är 20 till 30 år, 31 till 40 år, 41 till 50 år och 51 

till 60 år. Den yngsta gruppen 20 till 30 är referenskategorin. 

  

Det är rimligt att anta att unga barn kan bidra med stress för föräldrar. Ekman och Arnetz 

(2002) menar att de som genomgår stora förändringar i livet såsom att skaffa barn har det 

generellt mer stressigt i vardagen. Vi har valt att kontrollera detta med variabeln Antal yngre 

barn. Det är en direkt indikator på hur många barn individen har som är födda någonstans 

mellan 2000 till 2009 (ca 1 till 10 år gammal), vilket är en indirekt mätning på en stressfaktor. 

Denna variabel var ursprungligen på en skala med svarsalternativen “0”, “1”, “2”, “3”, “4” 

och “5”. Däremot efter exkludering av individer med de begränsningar som gjorts i urvalet, 

kvarstår inga individer med fyra eller fem barn i hushållet födda mellan 2000 - 2009. 

Svarsalternativen har därmed kategoriserats till “0 yngre barn”, “1 yngre barn”, samt “2 

eller 3 yngre barn”. Gruppen som har 0 barn är referenskategorin. Anledningen till att inte 



 15 

behålla Antal yngre barn som en kontinuerlig variabel är att skillnaden mellan att inte ha 

barn och att ha ett barn är större än skillnaden mellan att ha två barn och att ha tre barn. Det 

blir ett mer rättvisande resultat att jämföra de övriga grupperna med referenskategorin. 

  

Variabeln Ekonomiska svårigheter mäter huruvida individen upplever ekonomiska 

svårigheter eller inte genom frågan “Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du 

haft svårigheter med att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m?”. Detta är 

en dikotom variabel med endast “Ja” (som har kodats till 1) och “Nej” (som har kodats till 0) 

som svarsalternativ. Att uppleva svårigheter med ens ekonomi är en vanlig stress källa 

(American Psychological Association, 2017). 

Studier såsom Theorells (2003) visar även på att de som arbetar inom den offentliga sektorn 

är generellt mer drabbade av stress och psykisk ohälsa än de inom den privata sektorn. 

Därför inkluderas Sektortillhörighet, denna har kodats till en dikotom variabel, som endast 

mäter huruvida individen arbetar inom privat eller offentlig sektor. Offentlig sektor har kodats 

till 1 och privat sektor har kodats till 0. Enligt tidigare studier upplever förvärvsarbetare inom 

den offentliga sektorn generellt mer psykisk ohälsa än förvärvsarbetare inom den privata 

sektorn. Därför kan detta vara av relevans för respondenternas psykiska ohälsa. 

  

3.4 Dataöverblick 

Innan vi börjar med metod och analys vill vi visa en överblickande bild av hur de utvalda data 

ser ut genom en frekvenstabell, se tabell 1. 

 

För den beroende variabeln Psykisk ohälsa är svarsalternativen uppdelade i en skala av 

femton olika svarskategorier baserat på antal, och grad av psykiska besvär. Som visas i 

tabellen, är det 816 (66%) individer som ej upplever något av de psykiska besvär som ingår i 

indexet. Därmed är det 426 (34%) som upplever något av dessa besvär. Bland de 1242 

individer i urvalet är det nästan jämt uppdelat i kön. Det finns bara 164 (13%) individer som 

är mellan 20 till 30 år gamla vilken är referensgrupp för ålder. Individerna som tillhör resten 

av ålderskategorierna är ganska lika och ligger mellan 331 och 362. Det finns bara 184 

individer som har ett yngre barn (född mellan 2000-2009) och 233 som har två eller tre yngre 

barn, individer utan yngre barn har valts som referensgrupp.  
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Som förväntat, har de flesta individerna inga ekonomiska svårigheter, bara 84 individer (7%) 

har det. Individerna är även uppdelade i sektortillhörighet varav 548 individer (44%) arbetar 

inom den offentliga sektorn, och 694 individer (56%) arbetar inom den privata sektorn. För 

den följande variabeln stöd från kamrater har 900 individer hög grad av stöd från kamrater på 

arbetsplatsen och bara 342 har låg grad. Den sista indelningen av individer har gjorts genom 

kombinationsvariabeln. Denna variabel har delats in i fyra olika grupper, och den första 

kombinations gruppen är hög ansträngning, lågt stöd som innefattar 160 individer. Den andra 

gruppen låg ansträngning, lågt stöd har nästan lika många (182). De resterande grupperna låg 

ansträngning, högt stöd och hög ansträngning, högt stöd innefattar 487 och 413 individer. 

  

Tabell 1. Frekvenstabell över fördelning av respondenter över 

olika variabelkategorier i studien.                                   

                                                                 Antal individer 1242 

Beroende variabel 

Psykiska ohälsa 

0. Inga besvär                                                                816 (65,7%) 

1. 1 lätt besvär                                                               209 (16,8%) 

2. 2 lätt besvär                                                               65 (5,2%) 

3. 1 svårt/ 3 lätta                                                            52 (4,2%) 

4. 1 sv+ 1 lä/ 4 lä                                                           33 (2,7 %) 

5. 1 sv + 2 lä/ 5 lä                                                          17 (1,4%) 

6. 2 sv/ 1 sv + 3 lä                                                          15 (1,2%) 

7. 2 s + 1 l/ 1 s + 4 l                                                       10 (8%) 

8. 2 sv + 2 lä                                                                   4 (3%) 

9. 3 sv/ 2 sv + 3 lä                                                           4 (3%) 

10. 3 sv + 1 lä                                                                 5 (4%) 

11. 3 sv + 2 lä                                                                 4 (3%) 

12. 4 svåra                                                                       6 (5%) 

13. 4 sv + 1 lä                                                                  1 (1%) 

15. 5 svåra                                                                        1 (1%) 

Oberoende variabler 

Kön 

Män                                                                       608 (49%)                 

Kvinnor                                                                   634 (51%) 
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Hög ansträngning 

Ja    573 (46%) 

Nej    669 (54%) 

Ålder 

20-30 år                                          164 (13%) 

31–40 år                                                                  362 (29%) 

41–50 år                                                                  385 (31%) 

51–60 år                                                                  331(27%) 

Antal yngre barn 

0                                825 (66%) 

1                                                                             184 (15%) 

2 eller 3                                                                 233 (19%) 

Ekonomiska svårigheter 

Ja                                                                           84 (7%) 

Nej                                                                         1158 (93%) 

Sektortillhörighet 

Offentlig                                                                548 (44%) 

Privat                                                                     694 (56%) 

Stöd från kamrater 

I hög grad                                                                900 (72%) 

I låg grad                                                                 342 (28%) 

Kombinationsvariabel 

Hög ansträngning låg stöd   160 (13%) 

Låg ansträngning hög stöd                                      487 (39%) 

Låg ansträngning låg stöd                                       182 (15%) 

Hög ansträngning hög stöd                                     413 (33%) 

  

3.5 Analysmetod 

För att besvara våra frågeställningar och studera sambanden i hypoteser har vi valt 

huvudsakligen linjär regressionsanalys, men även logistisk regressionsanalys. Både linjär och 

logistisk regressionsanalys tillhör de mest centrala metoderna som samhälls- och 

beteendevetare använder sig av i dagsläget. Linjär regressionsanalys används när man har en 

kontinuerlig beroende variabel. Syftet med den linjära regressionsanalysen är att skatta en 
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linje som predicerar sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

på ett så bra sätt som möjligt. En skillnad mellan linjär och logistisk regressionsanalys är att 

det är i många fall lite enklare att direkt uttala sig om effektstorleken utifrån 

regressionskoefficienterna i linjär regressionsanalys. I den linjära analysen har olika värden 

använts för att tolka resultat. Regressionskoefficienten eller b-värdet beskriver hur starkt 

sambandet är genom att se hur många enheter den beroende variabeln stiger eller sjunker med 

den oberoende variabeln, samt om det finns ett positiv eller negativt samband. 

Signifikansnivån visar om resultatet är statistiskt signifikant eller inte, det vill säga hur stor 

sannolikheten är att vi kan förlita oss på att sambandet vi observerar i det slumpmässiga 

urvalet råder i populationen som helhet. Alltså om ett samband är signifikant på 0,05 nivå, 

innebär detta att vi med 95 procents säkerhet kan konstatera att sambandet som råder inte 

beror på slumpen. Determinationskoefficienten eller R2 anger andel av den totala variansen i 

den beroende variabeln som förklaras av regressionsmodellen. Konstanten eller a-värdet är 

värdet på den beroende variabeln när alla av de oberoende variablerna antar värdet noll 

(Edling & Hedström, 2013). Resultatet av studien kommer tolkas genom värdena ovan, med 

fokus på regressionskoefficienten.  

  

Analysen börjar med en bivariat linjär regressionsanalys (modell 1) med hög ansträngning 

som den enda oberoende variabeln för att testa den första hypotesen utan kontroll för övriga 

faktorer. Det vill säga att om ansträngande arbete påverkar den förvärvsarbetandes psykiska 

hälsa negativt. Efter det har vi genomfört fyra multivariata regressionsanalyser (modell 2 - 5). 

Den andra modellen inkluderar kontrollvariablerna.  

 Modell 2. Oberoende variabler: hög ansträngning, kön, ålder, antal yngre barn, 

ekonomiska svårigheter, sektortillhörighet 

I nästa steg går vi vidare till den andra hypotesen och undersöker om stöd från arbetskamrater 

lindrar den negativa effekten på psykisk hälsa. Därför har vi lagt till variabeln stöd från 

kamrater. 

 Modell 3. Oberoende variabler: hög ansträngning, kön, ålder, antal yngre barn 

ekonomiska svårigheter, sektortillhörighet, stöd från kamrater 

Däremot anser vi att en möjlighet finns för en interaktionseffekt mellan variabeln hög 

ansträngning och stöd från kamrater. Detta eftersom den grad stöd man får från kamrater kan 

påverka ansträngningsnivå på jobbet, och eftersom stöd kan öka känslan av kontroll. För att 

studera interaktionseffekten gjorde vi en interaktionsvariabel – hög ansträngning*stöd från 

kamrater och lade till i analysen. 
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 Modell 4.  Oberoende variabler: hög ansträngning, kön, ålder, antal yngre barn, 

ekonomiska svårigheter, sektor tillhörighet, stöd från kamrater, hög 

ansträngning*stöd från kamrater 

För att undersöka mer om interaktionen har vi vidare lagt till en kombinationsvariabel med 

fyra kategorier i analysen, dock tagit bort hög ansträngning, stöd från kamrater, 

interaktionsvariabel eftersom dessa variabler ingår i kombinationsvariabeln.  

 Modell 5:  Oberoende variabler: kön, ålder, antal yngre barn, ekonomiska 

svårigheter, sektor tillhörighet, kombinationsvariabel 

Resultatet av modellerna redovisas i en gemensam tabell. 

 

3.6 Metoddiskussion 

Linjär regressionsanalys är vald som vår huvudsakliga metod på grund av att den beroende 

variabeln vi har valt är kontinuerlig, vilket praktiskt passar i en linjär regressionsanalys. En 

annan stor anledning för detta val är möjligheten att enklare kunna se effekten av 

regressionskoefficienten, det vill säga att kunna tolka lutningen av sambandet. Däremot kan 

det vara problematiskt att använda sig av linjär regressionsanalys om spridningen i den 

beroende variabeln inte är jämn. Detta är fallet för studiens beroende variabel, psykisk ohälsa. 

I tabell 1 visas det att 816 individer (65,7%) inte upplevde någon av de fem besvär som 

variabeln innefattar, medan det finns 209 (16,8%) individer med lätta besvär samt 217(17%) 

med mer besvär. Detta sprider heller inte jämt mellan 2 till 15 på skalan. Ännu en möjlig brist 

med linjär regressionsanalys för den beroende variabeln, är att besvären ska tolkas som 

likvärdiga, när detta möjligtvis inte är fallet. Det är exempelvis rimligt att anta att depression 

är ett allvarligare problem än allmän trötthet. På grund av de ovannämnda brister kan en 

logistisk regressionsanalys vara en lösning. Därför har vi upprepat samma analyser med 

logistisk regressionsanalys som metod, dock finns även brister med en sådan metod. Först 

måste vi koda om den beroende variabeln till en dikotom variabel, där lämnas utrymme för 

felaktiga beslut i val av hur svarsalternativen ska kodas. Viktig information kan förloras i ett 

felaktigt sätt att koda den beroende variabeln psykisk ohälsa, det mycket svårt att dela upp en 

skala av 15 svarsalternativ i bara två kategorier som ska exakt representera två olika 

betydelser (god hälsa samt ohälsa). Båda metoder har sina fördelar och nackdelar när det 

gäller vårt material. Därför har båda inkluderats för att kunna göra en jämförelse mellan 

resultaten, samt få mer förtroende för att resultaten inte beror till stor del på valet av den ena 

eller andra formen av regressionsanalys. 
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Det är viktigt att vara medveten om att slutsatser om orsakssamband inte kan göras med linjär 

eller logistisk regressionsanalys framförallt när vi mäter både beroende och oberoende 

variabler vid endast en och samma tidpunkt (Eduq, 2017). Därmed kan inte 

regressionsanalysen självständigt visa på riktningen av kausaliteten. Det som kan visas är 

riktningen av och storleken på sambanden som studeras. Huruvida kausaliteten rimligtvis sker 

i den riktning som anges i hypoteserna tolkas med hjälp av tidigare teori och forskning. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först beskrivs resultat av den linjära 

regressionsanalysen, sedan den logistiska regressionsanalysen. Resultaten i båda analyser ser 

mycket lika ut. Av denna anledning har vi valt att presentera resultaten av båda metoder, för 

att visa att även när vi tar hänsyn till bristerna i metoderna, så består även resultaten som går i 

linje med våra hypoteser. 

  

4.1 Linjär Regressionsanalys 

Efter en beskrivning av metoden går studien vidare till bivariat analys och multivariat analys. 

I tabell 2 presenteras en regressionsanalys med fem olika modeller. Den första modellen visar 

en bivariat regressionsanalys som ser på sambandet mellan den grupp individer som upplever 

hög ansträngning på arbetet och gruppens psykiska ohälsa, och jämför med den resterande 

gruppen. Den andra modellen demonstrerar hur sambandet ändras när vi har lagt in övriga 

variabler som kontrollerar för stress. Vidare har faktorn för socialt stöd tagits hänsyn till i 

modell tre och målet är att undersöka hur stöd från kamrater kan påverka sambandet. Efter 

det har vi tagit hänsyn till en interaktionseffekt mellan variabeln hög ansträngning och stöd 

från kamrater och resultatet visas i modell fyra. Slutligen i modell 5 visas en mer detaljerad 

analys om interaktionseffekten. 

  

Som nämndes ovan, finns det i modell 1 bara en oberoende variabel, hög ansträngning, och 

den beroende variabeln psykisk ohälsa. Resultatet visar att det finns ett signifikant positivt 

samband mellan variablerna. Signifikansnivå ligger på 0,1 procent som visar att det är 99,9 

procent säkert att sambandet finns även i populationen av tjänstemän som urvalet 

representerar. Konstanten är 0,688 som innebär att förvärvsarbetares psykiska ohälsa ligger i 
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genomsnitt på 0,688 när de inte upplever hög ansträngning på arbetet. Skalan för variabeln 

psykisk ohälsa ligger från 0 till 15. Ju högre siffran är, desto sämre psykisk hälsa har man. 

Siffran ligger nära till noll, vilket betyder att individerna i genomsnitt har nästan inga besvär 

som vi mäter och har god psykisk hälsa vilket stämmer överens med vad vi såg i 

frekvenstabellen. Drygt har 80 procent av respondenterna ingen eller mindre än ett lätt besvär 

av trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär, depression och överansträngning. 

Regressionskoefficienten är 0,489, vilket betyder att för den gruppen som har högt 

ansträngande arbete är deras psykiska ohälsa i genomsnitt 0,489 enheter högre på skalan 

jämfört med de som inte har högt ansträngande arbete. Det vill säga att gruppen har sämre 

psykisk hälsa. Trots att resultatet har bekräftat vår första hypotes, ligger 

determinationskoefficienten för modellen bara på 0,016, vilket innebär att arbete med hög 

ansträngning bara kan förklara 1,6 procent av variansen i den förvarvarbetandes psykiska 

ohälsa. 

  

I modell 2 har vi utökat vår ursprungliga analys med variabler som tar hänsyn till andra 

stressfaktorer utöver krav och kontroll på arbetsplatsen, som kan påverka den psykiska 

ohälsan. 

När dessa variabler läggs till ser vi att regressionskoefficienten för hög ansträngning sänkts 

från 0,489 till 0,367, och är fortfarande signifikant. Vi ansåg att variabeln kön troligtvis stod 

för en stor del av denna effekt, och testade därmed att ta bort en av kontrollvariablerna i taget 

och göra om analysen i modell 2. När variabeln kön togs ut ur analysen fick 

regressionskoefficienten för hög ansträngning en märkvärdig höjning. När resterande 

kontrollvariabler togs ut ändrades regressionskoefficienten av hög ansträngning knappt från 

0,367, vilket stämmer med vår förmodan. 

 

När vi i den tredje modellen även inkluderar stöd av kamrater ser vi att den har ett negativt 

signifikant samband, och för varje steg på skalan av stöd från arbetskamrater får man i 

genomsnitt 0,231 enheter lägre psykisk ohälsa. Det vill säga att variabeln visar en negativ 

effekt på den psykiska ohälsan kontrollerat för graden av ansträngande arbete. Koefficienten 

för ansträngande arbete ändras inte nämnvärt när stöd läggs till i modellen vilket visar att 

ansträngande arbete har samma effekt på den psykiska hälsan även när vi kontrollerar för 

graden av stöd från arbetskamrater. Samspelet mellan ansträngande arbete och stöd undersöks 

närmare i kommande modeller.  
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I modell 4 har vi vidare lagt till interaktionsvariabeln. Förutom konstant, hög ansträngning 

och stöd från kamrater har de övriga variablerna generellt inte påverkats så mycket jämfört 

med i modell 3. Variabeln hög ansträngning har ökat kraftigt från 0,360 till 1,362. Efter 

interaktionsvariabeln lades till är stöd från kamrater inte längre signifikant. 

Interaktionsvariabeln har inkluderats i modellen och har ett negativt samband med psykisk 

ohälsa, vilket innebär att en interaktionseffekt finns mellan hög ansträngning och stöd från 

kamrater. Vi ansåg att det fanns stor risk för multikollinearitet genom att ha med dessa två 

variabler tillsammans med dess interaktionsvariabel. Multikollinearitet inträffar när det 

uppstår hög korrelation mellan två eller fler variabler och innebär att det kommer att variera 

betydligt mer mellan olika stickprov än vad det vanligtvis skulle göra. Detta leder till att 

skattningarna av regressionskoefficienterna var och en för sig blir mindre pålitliga (Edling & 

Hedström, 2003). Vi har undersökt detta genom att beräkna R2k. Alltså för varje ny modell 

byta ut den beroende variabeln psykisk ohälsa med en av de tre oberoende variablerna och 

göra en regressionsanalys. Resultatet i de tre nya modeller visar att R2k är mycket högt. Det 

ligger på 0,489 när stöd från kamrater är den beroende variabeln, 0,949 för hög ansträngning, 

samt slutligen 0,951 för hög ansträngning*stöd från kamrater. Detta innebär att 

multikollinearitet uppstår mellan de tre variablerna. 

  

Modell 5 är den sista modellen, där har kombinationsvariabeln inkluderats för att undersöka 

mer om interaktionen och undvika multikollinearitet. Följande variabler har exkluderats; hög 

ansträngning, stöd från kamrater samt hög ansträngning*stöd från kamrater. 

Regressionskoefficienterna för de tre kategorierna låg ansträngning med högt stöd (kategori 

1), låg ansträngning med lågt stöd (kategori 2), och hög ansträngning med högt stöd 

(kategori 3) är -0,776, -0, 505 och -0,589. Den första kategorin är signifikant på 0,1 procent 

nivå och resten två ligger på 1 procent. Alla tre kategorier har negativa 

regressionskoefficienter vilket innebär en positiv effekt på den psykiska hälsan, jämfört med 

referenskategorin hög ansträngning med låg stöd. Detta indikerar att individerna som tillhör 

till referenskategorin har värst psykisk hälsa. Referenskategorin, kategori 2, 3 och 1 är den 

stigande ordningen från sämst psykisk hälsa till bäst. Det vill säga att kategorin låg 

ansträngning med högt stöd representerar den bästa psykiska hälsan. Om vi tittar närmare på 

kombinationsvariabeln kan vi se att ansträngande arbete verkar ha mer negativ inverkan på 

den psykiska hälsan för de som saknar stöd än för de som har stöd. De två kategorierna som 

har hög grad av stöd är hög ansträngning med hög stöd (regressionskoefficient: -0,589) och 

låg ansträngning med hög stöd (regressionskoefficient: -0,776). De två kategorierna som har 
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låg grad av stöd är låg ansträngning med låg stöd (regressionskoefficient: -0,505) och 

referenskategorin hög ansträngning med låg stöd (regressionskoefficient: 0). Man kan även se 

att regressionskoefficienterna för de sista två kategorierna som har låg grad av stöd är högre 

än de första kategorierna som har hög grad av stöd oavsett hur ansträngningsnivån ser ut. 

Detta visar att individerna som tillhör kategorierna som har låg grad av stöd, har sämre 

psykisk ohälsa än de som har hög grad av stöd.  

 

För att djupare undersöka sambandet har vi även genomfört modell 5 med variabelkategorin 

hög ansträngning med hög stöd som referenskategori för kombinationsvariabeln. Resultatet 

visar att endast kategorin hög ansträngning med låg stöd är statistiskt signifikant men 

kategorin låg ansträngning med hög stöd är det inte. Det som skiljer kategorin låg 

ansträngning med hög stöd från referenskategorin hög ansträngning med hög stöd är 

ansträngningsnivån. Dock är denna inte statistiskt signifikant och detta innebär att för de som 

har hög grad av stöd från arbetskamrater verkar ansträngande arbete inte ha en signifikant 

effekt på den psykiska hälsan. En anledning till detta kan bero på lågt antal observationer 

(1242), eventuellt i kombination med att sambandet mellan kombinationsvariabeln och 

psykisk ohälsa är svag. En annan anledning till detta kan vara att det inte finns något sådant 

samband. Därmed blir det extra tydligt att ett fullgott socialt samband kan dämpa de negativa 

effekterna av ansträngande arbete på den psykiska hälsan. 

 

För de övriga variablerna uppstår inte många förändringar jämfört med modell 4, utom en 

liten ökning för konstanten. Dessutom har det skett en ökning för determinationskoefficienten 

från modell 1 upp till modell 4 där värdet ligger på 0,059, vilket är rimligt eftersom fler 

variabler lagts till. Dock har det minskat lite till 0,053 i modell 5 och detta kan bero på att 

stöd från kamrater har färre kategorier och man fångar mindre variation i variabeln. 
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Tabell 2. Linjär regressionsanalys.  

Psykisk ohälsa som beroende variabel, kontinuerlig variabel med skala 0-15. 

 

  * Signifikant på 0,05 nivå | ** Signifikant på 0,01 nivå | *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

4.2 Logistisk Regressionsanalys 

Som presenterats i metodavsnittet har vi även använt logistisk regressionsanalys för att 

studera sambandet mellan samma variabler som i den linjära regressionsanalysen. Analysen 

har genomförts med samma modeller som tidigare och resultatet presenteras i tabell 3. Med 

denna logistiska analys ser vi att resultatet inte fått radikala förändringar jämfört med den 

linjära analysen. Interaktionsvariabeln i modell 4 är dock inte längre signifikant. Detta är 

förståeligt då det finns multikollinearitet här precis som i den linjära regressionsanalysen. Vi 

har kontrollerat detta på samma sätt som vi gjorde i linjär regressionsanalys. R2k värdet är 

mycket högt när vi byter ut beroende variabeln psykisk ohälsa till en av de oberoende 
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variablerna hög ansträngning, stöd från kamrater och hög ansträngning*stöd från kamrater. 

Generellt går resultatet i den logistiska regressionsanalysen i linje med resultatet i den linjära 

regressionsanalysen. Gällande regressionskoefficienterna i den logistiska regressionsanalysen, 

är det inte lika enkelt att direkt uttala sig om effektstorleken på sambanden jämfört med linjär 

regressionsanalysen. Vi har här med resultaten endast för att visa att de går i linje med de som 

framkom i den linjära analysen och går därför inte närmare in på resultaten från den logistiska 

regressionen.  

  

Tabell 3. Logistisk regressionsanalys.  

Psykisk ohälsa som beroende variabel, dikotom variabel (Kodning: God psykisk hälsa 0=1-2, 

Ohälsa 1=3-15). 

 

* Signifikant med 95% konfidensnivå 
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5. Diskussion 

5.1 Syfte och hypoteser 

Syftet med denna uppsats har varit att studera sambandet mellan psykiskt ansträngande arbete 

och psykisk ohälsa, samt även hur stöd av arbetskamrater påverkar detta samband. Det 

intressanta här blir att se hur socialt stöd på arbetsplatsen faktiskt kan vara till hjälp för en 

förvärvsarbetandes psykiska hälsa och välmående. Resultatet har visat att ett “högt 

ansträngande” arbete baserat på Karaseks krav- och kontrollmodell leder till psykisk ohälsa, 

vilket stämmer med vår första hypotes. Slutsatsen har dragits baserat på att variabeln hög 

ansträngning har ett positivt samband i alla modeller som finns i både linjär och logistisk 

analys och att regressionskoefficienten alltid har varit signifikant.  

 

Resultatet i båda analyser visar även att stöd från kamrater har en positiv effekt på den 

psykiska hälsan. Det vill säga att kontrollerat för de faktorer vi inkluderat i analysen, har 

individer med låg grad av stöd på arbetsplatsen sämre psykisk hälsa än de som har hög grad 

av stöd. Resultatet från modellerna med interaktionsvariabel och kombinationsvariabel 

stämmer med vår andra hypotes, alltså att stöd från arbetskamrater lindrar den psykiska 

ohälsan av de som upplever hög ansträngning på grund av det psykiskt ansträngande arbetet. 

Detta visas genom att det uppstår interaktion mellan variablerna hög ansträngning och stöd 

från kamrater. Kombinationsvariabeln har visat att ansträngande arbete i vår studie har en 

mer negativ inverkan på den psykiska hälsan för de som saknar stöd än för de som har stöd. 

Dock är inte interaktionsvariabeln signifikant i den logistiska regressionsanalysen, vilket inte 

är konstigt då det uppstår multikollinearitet mellan denna variabel och stöd från kamrater 

samt hög ansträngning.  

 

Som tidigare nämnt kan man inte med säkerhet fastställa ett kausalt samband. Dock är det 

med hjälp av tidigare forskning teoretiskt rimligt att anta att det finns ett orsakssamband i 

riktningen av våra hypoteser. Det vill säga att ansträngande arbete orsakar psykisk ohälsa, och 

att stöd lindrar denna effekt. I den tidigare forskningen menar exempelvis Karasek och 

Theorell (1990) att ansträngning leder till stress och därmed psykisk ohälsa, och Ljungblad 

och Näswall (2009) menar att socialt stöd är en resurs som kan lindra stress och även hjälpa 

individer hantera situationer som följer av stress. Förhoppningsvis kan arbetsgivare ta lärdom 

av denna kunskap. Därmed kan arbetsgivare engagera sig i att ge de anställda mer 
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handlingsutrymme i deras arbete, samt även förbättra sammanhållning och kommunikationen 

mellan de anställda för att förbättra deras möjligheter att ta emot och erbjuda socialt stöd.  

  

5.2 Kritisk reflektion 

I metoddiskussionen har vi redan diskuterat begränsningar i de två analysmetoderna. 

Problemet med den beroende variabeln i en linjär regressionsanalys nämndes. Där har 

besvären i variabeln psykisk ohälsa tolkas som likvärdiga medan det i detta fall är rimligt att 

anta att depression är ett allvarligare psykiskt besvär än allmän trötthet. Denna brist är dock 

svår att undvika när det kommer till studier om psykisk hälsa. Psykisk ohälsa kan mätas 

genom enskilda besvär eller flera besvär sammantaget men det är mycket svårt att mäta, 

speciellt när det gäller indirekt mätning.  

 

I det här avsnittet fortsätter vi med begränsningarna i denna studie. Om vi börjar med 

variablerna kan vi se att för variabeln antal yngre barn hade vi inte möjlighet att se mer 

specifik information angående barnens ålder än att de är födda mellan 2000 - 2009. Denna 

information är något viktig då det kan påverka en individs psykiska ohälsa och stressnivå 

annorlunda att exempelvis ha en ettåring som kräver mycket tid och kraft än att ha en tioåring 

som är mer självgående. Angående variabeln stöd från kamrater, ställs en fråga till 

respondenterna huruvida de upplever att de får stöd av arbetskamrater. Källan visar dock 

ingen vidare definition av “stöd”. Vi har ingen information angående om respondenterna har 

fått någon vidare förklaring om vad frågan innebär heller. Detta gav utrymme för olika 

tolkningar av vad som menas med “stöd”. Däremot bör det ändå inte påverka syftet av vår 

uppsats eftersom denna studie handlar om generellt stöd av kamrater, inte någon specifik typ 

av stöd. Dock så hade mer intressanta slutsatser kunnat göras med en mer specifik förklaring 

av frågan, då det hade kunnat visa mer exakt hur arbetskamrater kan lindra den psykiska 

ohälsan som orsakas av det psykiskt ansträngande arbetet. Mer intressanta slutsatser hade 

även kunnat göras med information om huruvida det spelar roll vem på arbetsplatsen som 

stödet kommer ifrån, om det exempelvis kommer från ens chef eller någon på ens egen nivå.  

  

Dessutom finns det några variabler som skulle vara betydande för vår studie som vi inte valt 

att inkludera. Exempel på detta är variablerna som tar hänsyn till utveckling och lärandet av 

nya saker inom arbetet (Ekstam et al. 2001; Petterson, 1995) och anställningstrygghet 

(Isaksson & Bellaagh, 2005). Dessa är enligt författarna relevanta faktorer för det psykiska 
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välbefinnandet på arbetsplatsen.  Dessa togs inte med då vi fick besluta att endast inkludera de 

allra mest väsentliga faktorer enligt Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell. 

Variablerna som handlar om exempelvis utvecklingsmöjligheter väger inte lika tungt som 

variabeln angående psykiskt ansträngande arbete. 

 

Vi har kodat om några variabler för att anpassa till våra analyser. När man kodar om en 

variabel är det svårt att behålla all information. Vi har försökt att behålla den ursprungliga 

informationen så mycket som möjligt, men med störst sannolikhet har ändå viss information 

förlorats. Exempelvis när vi kodade om variabeln stöd från kamrater inför analyserna med en 

kombinationsvariabel av stöd och ansträngande arbete har vi kodat svarsalternativen “Inte 

alls”, “I liten grad” och “I viss grad” till 0 (låg grad stöd), samt “Hög grad” “I mycket hög 

grad” till 1 (hög grad stöd). Det är rimligt att tolka ”Inte alls” och ”I liten grad” som låg grad 

av stöd, men svarsalternativet ”I viss grad” är svårare att tolka. Vi valde att tolka “I viss 

grad” som låg grad av stöd för att urskilja de individer som verkligen får en högre grad stöd 

av sina arbetskamrater, däremot tog vi också en risk att förlora en del information.  

 

Något som många samhälls- och beteendeforskare anser intressant är att lägga fokus på kön i 

studier, där man gärna delar upp resultatet för män och kvinnor för att jämföra resultaten och 

ta hänsyn till köns- och genusskillnader i forskningsämnet. Detta har vi avstått från att göra då 

vi anser att kön inte behöver ta större plats i studien än den redan gör. Sambanden som 

studeras är komplexa i sig, och vi ansåg att vi hellre ville prioritera dessa analyser, än analyser 

som fokuserar på köns- och genusskillnader. 

 

5.3 Förslag för framtida forskning 

Denna studie har visat hur förvärvsarbetares, mer specifikt tjänstemäns, stressymptom och 

psykiska ohälsa är kopplat till den negativa psykosociala arbetsmiljön. För att få en djupare 

förståelse för detta, skulle det vara intressant att ta hänsyn till individers mottaglighet till 

stress, psykisk ohälsa och även socialt stöd. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer skulle man 

då alltså kunna studera vilka typer av individer vars psykiska hälsa påverkas mest av den 

negativa psykosociala arbetsmiljön. Som presenteras i kritisk reflektion, är det möjligt att de 

samband vi studerat här kan se något annorlunda ut för kvinnor och män. Därför skulle 

framtida forskning om detta vara en intressant utveckling av det vi studerat här. Vår studie har 

fokuserat på socialt stöd från arbetskamrater, dock skulle det även vara intressant att se hur 
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emotionellt stöd från familj och vänner kan påverka den förvärvsarbetandes psykiska ohälsa. 

Troligtvis känner de flesta att den stöd som tas emot från familj och vänner väger tyngre för 

ens psykiska välmående och hälsa, än den som tas emot från arbetskamrater. Om det kunde 

studeras och konstateras exakt vilken typ av stöd från familj och vänner som faktiskt kunde 

lindra den upplevda ansträngningen och ohälsan på arbetet, skulle kanske många känna sig 

benägna att ta åt sig av denna information. Vi anser att människor troligtvis skulle uppleva 

större motivation till att bidra med vissa typer av sociala stöd till deras familj och vänner än 

deras arbetskamrater.  

 

Om tiden inte vore en faktor för denna studie, hade det varit intressant att se närmare på de tre 

övriga kombinationer av krav och kontroll inom Karasek och Theorells krav- och 

kontrollmodell (1990). Om fokus hade legat på låga krav med hög kontroll istället för höga 

krav med låg kontroll, så hade det varit enligt Karasek och Theorell (1990) en förutsättning 

för god psykisk hälsa. Att ta hänsyn till detta skulle möjligen ge en bättre förståelse av 

studiens befintliga resultat. 
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