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Förord 

 
Jag vill först och främst tacka min handledare Bitte Modin på CHESS för att med kunskap, 

engagemang och noggrannhet väglett mig genom uppsatsens olika faser.  

Vidare vill jag tacka Denny Vågerö på CHESS för hjälp med sökandet av material till 

föreliggande studie men också för att ha stöttat min idé om en studie av internationellt 

material, vilket jag planerar för min D-uppsats. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Lilly Eriksson på Folkhälsoinstitutet som gav mig 

tillgång till enkätundersökningen ”Skolbarns hälsovanor” 2005/2006. 



 
 

  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

olika aspekter av skolans psykosociala arbetsmiljö och 15-åriga ungdomars subjektivt 

skattade livskvalitet. I fokus står skolarbetets organisering med svenska niondeklassares 

upplevelse av krav i skolarbetet, kontroll över dess planering och innehåll samt tillgång till 

stöd och praktisk hjälp från sina lärare. Bakgrunden är den ökade rapporteringen av psykisk 

ohälsa för denna åldersgrupp och de senaste årens relativt omfattande hälsoforskning om 

skolans psykosociala miljö och förekomsten av psykiska och psykosomatiska hälsobesvär. 

Som ett komplement till detta har här istället elevers subjektivt skattade livskvalitet 

analyserats, vilket kan betraktas som en relativt bred hälsoindikator som delvis är kopplat 

till psykiska och psykosomatiska hälsobesvär men som också kan spegla välbefinnande i 

ett vidare perspektiv. Den centrala frågan är om dessa aspekter av skolan har en så vid 

inverkan att de även påverkar hur eleverna betraktar sin livskvalitet i stort? 

 

Studien bygger på data från Folkhälsoinstitutets enkätundersökning ” Skolbarns 

hälsovanor” som utgör en del av ett internationellt samarbete samordnat av WHO.  Denna 

undersökning genomförs vart fjärde år och behandlar olika aspekter av barns och 

ungdomars hälsa, levnadsvanor, skolmiljö och sociala relationer. Deskriptiv statistik samt 

könsspecifika logistiska regressionsanalyser har genomförts i bearbetning av data. 

Resultaten från studien tyder på att det för pojkar endast är höga krav i skolan som är 

signifikant kopplade till ökad risk för försämrad livskvalitet medan samtliga av de tre 

dimensioner som undersökts - krav, kontroll och lärarstöd - har en signifikant inverkan på 

flickors livskvalitet. Resultaten tyder också på att lärarstöd har en mer buffrande effekt än 

kontroll mot de negativa hälsoeffekter som höga krav i skolan kan leda till för eleverna. 
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Inledning  

Under de senaste decennierna har samhällsvetenskaplig forskning rapporterat en avsevärd 

ökning i psykisk ohälsa bland ungdomar och flertalet undersökningar har haft fokus på 

tänkbara orsaker som givit upphov till detta. Bakomliggande faktorer till psykisk ohälsa 

kan härledas både ur individuella och strukturella källor och det är svårt att dra en klar 

gräns mellan vad som är en människas kärna och vad hos henne som skapas och formas av 

den miljö hon befinner sig i. Inom sociologisk forskning belyses både mikro och 

makroperspektivet av en människas sociala miljö och en teoretiker som lagt tonvikt vid det 

senare är Anthony Giddens. Han för ett resonemang kring det han kallar för det moderna 

samhället, vilket speglar de strukturella ramar under vilka människor lever och som de idag 

formar sina liv kring. Centrala tankegångar är att individen nu inte bara har möjligheten, 

utan också förväntas vara långt mer aktiv i utvecklingen av sin egen självidentitet och 

skapandet av en tillfredsställande tillvaro. Livet blir ett projekt för människan och det blir 

viktigt att skapa sig en distinkt livsstil.  De ramar som traditionella samhällen gav 

människan att leva sitt liv inom har blivit mer ifrågasatta och i stor utsträckning förlorat sitt 

fäste. Dessa livsbetingelser skapar en valfrihet i alternativa sätt att leva men kräver också 

mer av den enskilde individen (Giddens, 1991). Dagens ungdomar har fötts och 

socialiserats in under modernitetens villkor och den globala världen är närvarande i deras 

vardagliga liv. Vidare har det antal människor som ungdomar kan jämföra sig med och 

värdera sitt liv utifrån ökat markant (Giddens, 1991, Eriksen 2008). Ett stort och många 

gånger motstridigt informationsflöde omger skapandet av identitet och de ungas livsväg. 

Giddens tankegångar ger en inblick i hur strukturella förändringar i många fall påverkar 

människors liv och kanske också deras subjektiva uppfattning om densamma. En central 

fråga är om modernitetens sätt att leva skapar stress och desorientering hos ungdomar 

vilket kan vara en av orsakerna till den ökning i psykisk ohälsa som observeras i Sverige 

och i många andra välfärdsstater. Hur man ser på sitt liv och huruvida man upplever 

tillfredsällelse med det kan tänkas ha en relativt avgörande betydelse för den psykiska 

hälsan och då framstår de perspektiv som Giddens för fram som högst relevanta i detta 

sammanhang. 
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I studier av orsaker till psykisk ohälsa hos unga är det dock nödvändigt att smalna 

perspektivet och mer ingående granska en specifik aspekt av de ungas livsvärld. Betydande 

forskning har gjorts om skolans påverkan på psykisk hälsa. Ett perspektiv har varit 

skolarbetets organisering utifrån hur eleverna upplever krav och möjlighet att känna 

kontroll över sitt skolarbete samt tillgång till stöd och hjälp från lärare. Det har visat sig 

finnas ett samband mellan detta och förekomst av psykiska och psykosomatiska 

hälsobesvär hos unga såsom huvudvärk, magont, nervositet och nedstämdhet. Intressant 

blir då att väcka frågan huruvida dessa aspekter av skolan även påverkar hur man betraktar 

sitt liv i stort, vilket inte har studerats lika frekvent. Den livskvalitet ungdomar upplever 

blir ett brett mått på psykisk hälsa Denna indikator kan tänkas fånga in aspekter av 

psykiska och psykosomatiska hälsobesvär men också spegla något utöver detta och det är 

vad min uppsats ämnar undersöka. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan olika 

aspekter av skolans psykosociala arbetsmiljö och 15 åriga ungdomars subjektivt skattade 

livskvalitet. 

Frågeställningar 
Den första frågeställningen är en grund för de analyser uppsatsen ämnar göra. Den kommer 

inte att vara huvudfokus utan syftar till att initialt utforska hur relationen ser ut mellan 

förekomst av psykiska hälsobesvär och subjektiv livskvalitet. Råder det ett samband mellan 

psykiska och psykosomatiska hälsobesvär och subjektivt skattad livskvalitet? Om så är 

fallet är det motiverat att som ett komplement till den forskning som finns om skolan och 

dess påverkan på psykiska och psykosomatiska hälsobesvär betrakta livskvalitet som ett 

brett mått på hälsa och således få en berikad bild av problematiken. 
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1. Finns det ett samband mellan psykisk hälsa och subjektivt skattad livskvalitet? 

2. Kan de delar av skolarbetets organisering som utgörs av krav, kontroll och lärarstöd 

i skolarbetet kopplas till elevers livskvalitet? 

3. Har interaktionen mellan krav och kontroll i form av så kallad avspända, passiva, 

aktiva och spända arbetssituationer någon inverkan på elevers livskvalitet? 

4. Har lärarstöd någon betydelse för elevernas livskvalitet i respektive arbetssituation? 

5. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor i hur krav, kontroll och lärarstöd 

inverkar på subjektiv livskvalitet?   

6. Finns det skillnader mellan pojkar och flickor i hur avspänd, passiv, aktiv och spänd 

arbetssituation med olika grad av lärarstöd inverkar på subjektiv livskvalitet?   

 

Avgränsningar 

• Psykisk hälsa som initialt ställs i relation till livskvalitet för att undersöka ett 

eventuellt samband studeras utifrån förekomsten av de psykiska och 

psykosomatiska hälsobesvär i form av huvudvärk, magont, ryggont, yrsel, 

irritation/dåligt humör, nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter. 

• Krav i skolarbetet studeras utifrån elevens upplevda arbetsbelastning, svårighet i 

undervisningen samt huruvida skolarbetet är uttröttande. 

• Kontroll studeras utifrån elevers inflytande över skolarbetes planering och 

utförande samt inflytande över de regler som gäller på skolan. 

• Lärarstöd studeras utifrån huruvida individen upplever att lärare behandlar elever 

rättvist, är vänliga samt ger extra hjälp om undervisningen är svår. 

• Livskvalitet studeras enbart utifrån subjektiv tillfredsställelse med sin nutida 

livssituation skattat på en skala mellan 0 och 10 där 0 är sämsta liv och 10 är bästa 

liv. 

Samtliga avgränsningar har gjorts mot bakgrund av det datamaterial som används i 

uppsatsen. Begreppen har således operationaliserats utifrån enkätens frågor. Hälsa är ett 

relativt komplicerat begrepp att mäta och subjektiv livskvalitet kan ses utifrån en mängd 
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dimensioner. I en studie som denna är det dock nödvändigt att utifrån rådande 

förutsättningar göra en avgränsning för vad som är möjligt att undersöka. Därför har 

livskvalitet med utgångspunkt i enkätens frågor ansetts mest lämpad att mäta med hjälp av 

ovan beskrivna skala. Valet att studera enbart 15-åriga ungdomar motiveras med att det är 

denna grupp som regeringspropositionen för förnyad folkhälsopolitik 2006 lyfter fram som 

särskilt utsatt beträffande psykisk ohälsa (prop 2007 ). 

Datamaterialet består av 1529 individer ur den nationella undersökningen ”Skolbarns 

hälsovanor”. Dock har de respondenter som inte svarat på samtliga av de frågor som 

använts i analyserna filtrerats ut och således undersöks här 1442 ungdomar. 

Folkhälsoinstitutet gör denna enkätundersökning var fjärde år, vilket utgör Sveriges del av 

den internationella studien Health Behaviour in School-Aged Children som samordnas av 

WHO. Detta material kan sålunda betraktas som representativt för svenska skolbarn. 

Teoretisk bakgrund 

 

Försämrad psykisk hälsa 
I länder som Sverige där den materiella standarden är hög betraktas psykisk ohälsa, näst 

efter hjärt- och kärlsjukdomar som det största folkhälsoproblemet. Enligt WHO kan den 

psykiska ohälsan inta förstaplatsen inom några år (SOU 2006:77 ). Regeringspropositionen 

för förnyad folkhälsopolitik 2007 framhåller dock inte läget som lika dystert och menar att 

folkhälsan är god i Sverige sett ur ett brett perspektiv. Propositionen betonar emellertid att 

den psykiska hälsan hos 15 åriga flickor genomgått en försämring sedan några decennier 

tillbaka. Flickor i denna åldersgrupp som upplever psykiska hälsobesvär har ökat från 

knappt 40 procent 1985 till över 60 procent 2005 (prop 2007 ). 

Folkhälsoinstitutet genomför vart fjärde år en enkätundersökning om skolbarns hälsovanor, 

varav den senaste gjordes 2005. Den innehåller en rad indikatorer på psykisk hälsa, 

däribland hälsobesvär som mäts dels i psykosomatiska symtom vilka innefattar huvudvärk, 

magont, ryggvärk och yrsel och dels psykiska besvär i form av nedstämdhet, nervositet, 

irritation och sömnbesvär. Socialstyrelsens lägesrapport 2006 redovisar statistik från 

Folkhälsoinstitutets undersökning och visar att för 11 och 13 åringar har andelen som 
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upplevt psykiska besvär mer än en gång i veckan under en sexmånadersperiod minskat 

jämfört med tidigare undersökningsår. För 15-åriga ungdomar ser precis som 

regeringspropositionen framhåller läget annorlunda ut, med en stigande ohälsotrend sedan 

1985 både för flickor och pojkar. Bland flickor ökade andelen över denna tidsperiod både 

bland dem som upplevt ett av ovan nämnda psykiska besvär mer än en gång i veckan och 

hos dem som upplevt flera. För pojkar rapporterades en minskning bland dem som upplevt 

ett besvär men en ökning bland dem som angivit flera. Även för psykosomatiska besvär har 

en ökning skett bland 15-åriga pojkar och flickor. Rapporten framhåller också att det finns 

ett samband mellan psykiska och psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa samt att risken 

för ohälsa ökar ju fler besvär man upplever. Huvudvärk och sömnsvårigheter är de symtom 

som är vanligast förekommande bland flickor. Ungefär en tredjedel erfar detta minst en 

gång per vecka. Av dessa har 17 procent sömnbesvär och 11 procent huvudvärk nästan 

varje dag. Nedstämdhet minst en gång per vecka upplevs av 37 procent av flickorna 

respektive 10 procent hos pojkarna. Av dessa upplever 14 respektive 5 procent det dagligen 

( www.socialstyrelsen.se ).  

Statistiska centralbyrån visar också statistik som bekräftar skillnader i psykisk och 

psykosomatisk ohälsa mellan könen. I en undersökning av barns hälsa och 

levnadsförhållanden från 2007 har intervjuer gjorts med barn och unga mellan 10 och 18 år. 

Det framkommer att stress blir vanligare ju äldre barnen blir och att vissa besvär är dubbelt 

så vanliga hos flickor. 27 procent av flickorna känner sig stressade varje dag eller flera 

gånger per vecka vilket bara återfinns bland 14 procent av pojkarna (www.scb.se). 

Socialstyrelsens lägesrapport för svensk folkhälsa från 2006 betonar också en förhöjd 

alkoholkonsumtion och en oroande ökning i alkoholförgiftningar som går att koppla 

samman med denna åldersgrupp. Av rapporten framgår också att hälsoproblem i hög 

utsträckning grundas i unga år och att samhället därav bör göra större satsningar på att 

utreda och förebygga dessa typer av hälsoproblem. Av intresse i sammanhanget är också att 

det kan vara oklart om det rör sig om en faktisk ökad psykisk ohälsa eller om det handlar 

om ökad rapportering. En bidragande faktor kan vara att människor blivit mer observant på 

sin hälsa och sitt välmående och därför rapporterar problem i högre utsträckning 

(www.socialstyrelsen.se). Ytterligare en bidragande faktor kan vara att människor numera, 

i högre utsträckning söker hjälp för problem som är ”en del av livet” men som den moderna 

livsstilen gjort oss ovana och oförmögna att hantera.  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.scb.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Skola och hälsa 
Det finns dock mycket som pekar på att ohälsan har ökat bland ungdomar och i 

propositionen från 2007 urskiljs en rad faktorer som påverkar barns psykiska hälsa 

däribland skola och skomiljö (prop 2007). Det empiriska underlag som här följer ger stöd 

för sambandet mellan skolarbetets organisering och psykisk ohälsa i form av psykiska och 

psykosomatiska hälsobesvär, vilket är framträdande både inom svensk och internationell 

forskning. Mot denna bakgrund kommer det sedan att argumenteras för det samband 

mellan skola och ungdomars livskvalitet som här antas, vilket forskningen inte har haft lika 

stort fokus mot, men som är av centralt intresse i denna uppsats.  

 Skolan är en stor del av barns och ungdomars liv där mycket av deras tid tillbringas. Den 

möjlighet till lärande och utveckling som skolan ställer till förfogande är viktig för den 

psykiska hälsan. Men skolan kan också vara en plats där psykisk ohälsa frambringas 

exempelvis i fråga om mobbing eller svårigheter för eleven att bemöta de krav skolarbetet 

kan ha till följd. Skolans samlade effekt på den psykiska hälsan är således relativt komplex. 

Det är heller inte möjligt att studera detta samband experimentellt då det inte går att ha en 

kontrollgrupp av barn som inte går i skolan alls.  Mer rimligt är att studera olika aspekter 

av skolan var för sig, vilket kan ge betydelsefull orientering på området. Det finns litteratur 

om skolans påverkan på barns och ungas hälsa som har förekomsten av stress i den 

psykosociala arbetsmiljön i fokus. Press i skolarbetet, otydliga riktlinjer och mål för 

undervisningen samt att lärarna inte har tid att ge hjälp vid behov eller återkoppla 

prestationer har av skolungdomar framförts som orsaker till stress. (SOU:2006:77, 

Thorsheim,T och Wold, B. 2001). Att lärare ger stöd och behandlar dem rättvist har också 

framkommit som faktorer som skapat tillfredställelse i skolan vilket i sin tur verkar 

hälsofrämjande (Samdal mfl 1998, Zambon mfl 2006, Karademas mfl 2008).  

Stress kan således antas vara en central komponent i en studie av skola och psykisk hälsa 

och detta är ett forskningsområde som i bred omfattning studerats. För att teoretiskt rikta 

fokus mot skolans arbetsmiljö och dess påverkan på den psykiska hälsan kommer det nedan 

att presenteras en teoretisk modell som behandlar psykosocial miljö och stress i arbetet. 

Den har ursprungligen utformats för att studera vuxna i arbetslivet men har även använts 

för att studera barns och ungas skolmiljö. Modellen tar också fasta på relationen mellan 
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stress och lärande i arbetet vilket i fråga om ungdomar blir särskilt relevant då skolan utgör 

en plattform för deras lärande. Här är det också tänkbart att den personliga utveckling som 

lärande i många fall bidrar till är betydelsefull för individens självkänsla och upplevda 

livskvalitet. I användandet av subjektiv livskvalitet som indikator på hälsa överlappar den 

till viss del med psykisk hälsa på så sätt att en god livskvalitet innefattar en låg grad av 

psykiska och psykosomatiska hälsobesvär. Men det kan också finnas en ytterligare 

dimension av livskvalitet där lärandet blir en viktig aspekt som ger tillvaron mening. Nedan 

ges först en presentation av vuxenperspektivet utifrån modellens ursprungliga 

användningsområde. Det kommer sedan att visas hur den tillämpats på unga och vidare 

argumenteras för varför den är relevant i detta sammanhang. 

  

. 

Krav och kontroll i arbetet 
 
Stress har av fysiologen Hans Selye beskrivits som ”organismens samlade reaktioner på 

svåra påfrestningar” (Theorell, 2003) bestående av tre faser. När en människa står inför ett 

hot eller en svår påfrestning inleds reaktionen med en ”alarmfas” där all aktivitet upphör 

och försök görs att lösa problemet genom att medvetet eller omedvetet välja en 

handlingsstrategi. Sedan går reaktionen över i en ”motståndsfas” där en stor mängd energi 

går åt till att bemöta angreppet och i detta läge är individen högpresterande och mycket 

uthållig. Håller detta på länge, vilket är problemet för den moderna människan, hamnar 

individen till slut i en ”utmattningsfas”. I en situation som beskrivs ovan finns ingen tid för 

återhämtning vilket leder till skadlig stress (Theorell, 2003). 

Stressforskaren Lennart Levi beskriver relationen mellan stress, arbete och hälsa. Han 

menar att arbetet påverkar hälsan och att det kan ske i båda positiv och negativ ritning. En 

människas arbete utgör ofta en stor del av livet och ger inte bara en materiell belöning utan 

kan också bidra till skapande av identitet, och självförtroende. Dessa goda effekter gynnas 

av en arbetsmiljö där kraven på den anställde är optimala, alltså varken för låga eller för 

höga. Av vikt är också att ha ett visst inflytande över sin arbetssituation samt att den sociala 

atmosfären på arbetet är vänlig och uppmuntrande (Levi 2003).  

Karasek och Theorells modell (1990) redogör för relationen mellan yttre psykiska krav och 

de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människor får i sin arbetsmiljö. Fyra 
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situationer presenteras nedan där stress förekommer i olika grad, först utifrån individens 

upplevelse av krav och möjlighet till utövandet av kontroll i sin arbetssituation. Sedan 

läggs också förekomsten av socialt stöd till modellen.  Denna teoretiska modell lägger 

främst fokus på den aktiva och den spända situationen, höga krav och låg kontroll urskiljs 

för att studera stress på arbetet. Nedan ska likväl de två andra situationerna också kort 

redogöras för.  

Aktiv (höga krav, hög kontroll)  

Här befinner sig individen i en situation med höga krav på prestation men har samtidigt 

kontroll över sin situation, i form av frihet att själva välja hur kunskap och färdigheter ska 

användas. Det har visat sig att kontrollen kan verka som en utmaning för individen och en 

källa till lärande och utveckling. Att själv få söka och utveckla strategier för att hantera en 

kravfylld situation på bästa möjliga sätt ökar individens handlingsförmåga och utveckling 

som människa. I stället för stress omvandlas energin för en person inom dessa jobb till 

aktivitet i form av problemlösning och kreativt lärande. Det understryks att det är i just 

utmanande situationer som människan bäst kan förändra sina handlingsmönster och 

utvecklas. En ökad motivation och produktivitet i arbetet följer också med denna process 

då individen genom den egna kontrollen förbättrar sina färdigheter och kan möta nästa 

utmaning med större säkerhet och kompetens. Kontrollaspekten blir särskilt viktig när det 

visat sig att den både kan vara källa till utveckling och lärande men också, om brist råder, 

framkalla psykisk stress vilket ska belysas nedan. Graden av kontroll blir avgörande för hur 

kraven hanteras. Det ska dock framhållas att den aktiva situationen trots sin utmanande och 

stimulerande verkan inte alltid är hälsosam. Det verkar således svårt att skapa en optimal 

arbetssituation. Ett utmanande arbete kräver ofrånkomligt en hel del av sin utövare vilket 

också skapar ett visst mått av stress som kan vara skadlig i varierande grad. 

 

Spänd (höga krav, låg kontroll) 

Ett arbete med höga krav är i sig inte det som främst orsakar psykisk stress, utan det är 

kombinationen av höga krav och låg kontroll som utgör en riskfaktor. Stressreaktioner 

utlöses när vi riskerar att förlora kontrollen över en situation. Låg kontroll kan exempelvis 

yttra sig i form av att i arbetssituationen inte kunna bestämma över hur kraven ska hanteras 

eller hur man ska göra bruk av sina färdigheter. Istället för att låta energin komma till 
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användning i handling och lärande, som i den aktiva situationen, skapas skadlig stress då 

individen handlingsförmåga begränsas. Restaurangpersonal och telefonister är exempel på 

arbeten där individer ofta befinner sig i denna situation. Kraven på service är höga men 

utrymmet för att bemöta en otrevlig kund eller gäst är ytterst begränsat. Individer som 

befinner sig i den spända situationen är de som visat sig löpa störst risk för att drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar.  

 

Avspänd (låga krav, hög kontroll) 

 
Denna arbetssituation som exempelvis reparationsarbetare har kan verka idealisk. Individen 

har en markant lägre risk än genomsnittet att drabbas av skadlig stress då denne kan möta 

sina utmaningar med kontroll över situationen och handlingsfrihet. Dock framhåller 

författarna att trots att den avspända och den aktiva situationen har hög kontroll gemensamt 

skiljer de sig markant åt. De menar att de är den senare som i många fall ger högst 

tillfredställelse då den även innebär utvecklande utmaningar för individen. Ur ett stress och 

hälsoperspektiv har denna situation dock visat sig vara den mest gynnande av de fyra. 

 

Passiv (låga krav, låg kontroll)  

 
Karaktäristiskt för arbeten som faller inom denna kategori är att de kräver lite energi men 

att de heller inte innebär någon avspänning. Denna situation är i likhet med den spända en 

problematisk psykosocial arbetsmiljö även om den inte på samma sätt utgör en riskfaktor 

för skadlig psykisk stress. Bristen på utmaningar och eget tänkande i arbetsmiljön ger inte 

individen möjlighet att pröva egna idéer och på så sätt känna sig delaktiga i den 

övergripande arbetsprocessen. Färdigheter och kunskaper som inte får något utlopp mattas 

av och i längden leder denna situation till försämrad arbetsmotivation och minskad 

produktivitet. Det är enligt Karasek och Theorell inte ledarna i arbetslivet som upplever 

mest negativ stress utan de som blir ledda, de underordnade.  

Fyra olika kombinationer av krav och kontroll skapar således fyra olika arbetssituationer 

som får skilda utfall på så sätt att det dels kan vara en källa till lärande och utveckling för 

individen men dels också orsaka skadlig psykisk stress. Även om både den aktiva och den 



 
 

 
  

10

spända kan verka stressproducerande är dock den spända den som är i allra högst grad är 

ohälsosam. Det kan i stora drag uttryckas som att psykiska krav kan öka både lärande och 

förekomst av skadlig stress medan kontroll bidrar till ökat lärande och minskad stress. Att 

ställas inför krav och utmaningar utan kontroll främjar inte lärandet. Denna teoretiska 

modell antar således en interaktion mellan krav och kontroll där kontroll i viss grad kan 

motverka de negativa hälsokonsekvenser som höga krav i arbetet kan leda till. 

 

Könsskillnader utifrån krav och kontroll i 
arbetslivet 
 
Skillnader i krav och kontroll mellan typiskt manliga och kvinnliga yrken har framkommit i 

Karasek och Theorells empiriska resultat. Kvinnor har generellt lägre kontroll än män 

gällande beslutsutrymme i arbetsprocessen. Psykiska krav i arbetet skiljer sig endast 

marginellt mellan könen men upplevs som något högre bland kvinnor. Vad som dock har 

framkommit i studierna är att de yrken där kvinnor i hög grad är representerade och som 

kännetecknas av höga krav också är yrken där utövaren har låg kontroll i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. I kvinnodominerande yrken är det en markant högre förekomst av spända 

arbetssituationer än av aktiva (Karasek och Theorell, 1990). Beträffande skolelever är 

pojkar och flickor inte åtskiljda i samma utsträckning som vuxna är utifrån olika typer av 

mans och kvinnodominerande yrkesgrupper. För ungdomar kan könsaspekter i relation till 

krav och kontroll i skolan emellertid ta sig andra uttryck. Det är tänkbart att flickor ofta har 

högre inre krav på sig själva än pojkar samt att de kanske inte tar sig samma kontroll i fråga 

om att uttrycka sina åsikter lika tydligt som pojkar. 

 Stöd 
Vidare utökar Karasek och Theorell modellen med stöddimensionen som visat sig vara av 

stor vikt för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Den kan här ses som en hjälpande 

och stödjande interaktion mellan individer på en arbetsplats. De skiljer mellan två typer av 

stöd: Dels det emotionella, vilket innebär att det finns en social sammanhållning mellan 

anställda och arbetsgivare som innefattar hjälpsam interaktion och förtroende. Den andra 

typen är det instrumentella som består av det praktiska stöd en anställd får av sin 
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arbetsgivare i utförandet av sina uppgifter. Förekomsten av socialt stöd har enligt 

författarna visat sig skapa en markant lägre grad av depression för både män och kvinnor i 

arbetslivet. Den typ av arbete som utgör störst risk för psykisk stress är de som 

karaktäriseras av låg kontroll i kombination med höga krav samt ett svagt socialt stöd. 

 

Individ och miljö 
Stress betraktas i många sammanhang främst utifrån ett individperspektiv. Ansvar för 

ohälsa och initiativ till åtgärder läggs på individen. Människors förväntas kunna förbättra 

sin hälsa och sitt välbefinnande med hjälp av livsstilförändringar. Ett positivt tänkande, 

olika typer av mental och fysisk träning är exempel på åtgärder som individer bör vidta för 

att minska stress och förbättra sin livskvalitet. Karasek och Theorells studier är gjorda i 

USA och i Sverige. Författarna menar att i USA är detta ett vedertaget kulturellt 

tankemönster och att källan till stress också kan härledas ur sociala miljöfaktorer 

negligeras. I Sverige finns enligt författarna ett vidare betraktelsesätt där också de sociala 

aspekterna vävs in som påverkansfaktor i analysen (Karasek och Theorell, 1990).  

Detta kan man förvisso invända emot och göra gällande att ett sådant synsätt delvis även 

präglar det svenska förhållningssättet. I de länder där människor ges möjlighet att klara 

stora delar av sitt liv utan att ta hjälp från andra blir det individualistiska perspektivet 

tongivande. Människans personliga ansvar breder ut sig på många områden i livet, kanske 

blir det för många.  

Utformarna av krav-kontrollmodellen tar dock sin utgångspunkt i att stress som individer 

upplever i sitt arbete också påverkas av den sociala miljö och det sätt som arbetet är 

utformat på. De tar således också den organisatoriska nivån i beaktande. Individ och miljö 

blir två centrala och till varandra länkade komponenter i analysen. I teorin har det tagits 

fasta på stress och lärande i interaktionen mellan individ och miljö. Det hävdas, som 

tidigare nämnts, att de färdigheter som individen genom lärande tillgodogör sig minskar 

stressen. Utmaningar kan då antas med en större säkerhet. I ett tillstånd av kronisk stress 

hämmas lärandet. Resonemanget går ut på att miljön i ett långtidsperspektiv delvis 

påverkar det personliga handlandet och så småningom influerar detta handlande även 

miljön. Detta skapar två typer av spiraler för beteende, en positiv och en negativ. Den 

positiva kan skapas i en aktiv arbetssituation där möjligheter till lärande ger individen ökat 
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självförtroende och kunskap, förutsatt att tempot inte är alltför högt. Med dessa resurser 

med sig är det lättare att hantera kravfyllda situationer på arbetet och detta leder till en 

delvis minskad stressnivå samt en högre yrkeskompetens. Det negativa beteendemönstret 

utgår från en spänd arbetssituation som pågår under en längre tidsperiod vilket ackumulerar 

en stor mängd oro och stress. Den ökade stressnivån gör att individen får en begränsad 

möjlighet att anta och lära av de utmaningar som arbetet erbjuder vilket i sin tur påverkar 

självförtroendet negativt (Karasek och Theorell, 1990). 

En plats där människor generellt sett spenderar mycket av sin tid är arbetet och där har 

krav-kontrollmodellen visat hälsoeffekter. För barn och ungdomar kan skolan tänkas fylla 

samma funktion som arbete gör för vuxna även om barn naturligt har en lägre 

självständighet i sitt skolarbete (Samdal mfl 1998).  Krav-kontroll-modellen har 

följaktligen också använts i analyser av den psykosociala arbetsmiljön som barn och 

ungdomar möter. 

 

Krav, kontroll och lärarstöd i skolan 
Psykiska och psykosomatiska hälsobesvär hos unga har visat sig vara sammankopplat med 

upplevelse av stress i skolan. Det har framkommit att elever som upplever höga krav i 

skolarbetet i kombination med en låg kontroll över dess planering samt ett svagt stöd från 

lärare också har en ökad risk för dessa typer av självrapporterade besvär.  Upplevelsen av 

kontroll och stöd från lärare kan delvis motverka den negativa effekt på hälsan som höga 

krav i skolarbetet kan leda till (Modin och Östberg, 2007). I vilken grad möjlighet att utöva 

kontroll över skolarbetets organisering är främjande för den psykiska hälsan kan var svårt 

att urskilja. Ett för stort beslutsutrymme kan verka i motsatt riktning eftersom barn inte 

alltid kan se konsekvenser av beslut. Men i de fall där elever exempelvis fått vara med om 

att bestämma i vilken ordning och med vilken metod olika moment i ett ämne ska 

behandlas har det visat sig att kontrollaspekten haft en positiv inverkan (SOU 2006:77). 

Betydelsefullt för kontroll har också varit att känna delaktighet i utformandet av de 

allmänna regler som ska följas i skolan (Samdal mfl 1998). De övergripande skillnaderna 

mellan barn och vuxna som bör nämnas är att barn har en mer homogen arbetsmiljö med 

avseende på krav och kontroll. Barnen är som ovan framgår mindre autonoma och kraven 
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är i hög grad nationellt standardiserade. Trots dessa olikheter anses modellen ha motiverad 

tillämpbarhet även för barn (Modin och Östberg 2007).  

 

Att känna kontroll i förhållande till de krav som ställs har dock främst visat sig motverka 

de psykosomatiska hälsobesvären. Psykiskt välbefinnande däremot är delvis stressrelaterat 

men kan också rymma andra dimensioner. Brist på kontroll och svag support från lärare 

kan inverka negativt på individens självkänsla och självförtroende vilket på så sätt skapar 

en utsatthet för psykiska hälsobesvär. Det har även framkommit att kombinationen av låg 

kontroll och lågt stöd varit avgörande. Det kan tänkas att båda dessa faktorer inverkar på 

självkänsla och självförtroende och på så sätt skapar negativa hälsoeffekter när de 

förekommer tillsammans. När barn har studerats i de ”arbetssituationer” som Karasek och 

Theorell beskriver har det framkommit att de som befunnit sig i den avspända situationen 

hade färre somatiska besvär och bättre självkänsla än de som var aktiva, passiva eller 

spända.  Den spända situationen, i synnerhet i kombination med svagt instrumentellt stöd 

var i likhet med studier gjorda på den vuxna befolkningen den minst hälsofrämjande 

(Modin och Östberg, 2007).  

De psykosociala aspekterna av krav, kontroll och stöd i relation till hälsa betonas också i en 

studie gjord på niondeklassare i Stockholm. Studien ”Skolklimat och psykosomatisk hälsa” 

lyfter fram hur aspekter av kontroll och stöd inom skolmiljön har effekt på den psykiska 

hälsan. Av rapporten framgår att skolungdomar med högre kontroll i form av inflytande i 

planering av skolarbetet och en upplevelse av att deras åsikter tas på allvar samt upplevelse 

av support från lärare genom hjälp, beröm och intressant undervisning främjar den psykiska 

hälsan. Praktisk hjälp från läraren när undervisningen är svår var en särskilt viktig faktor 

(Modin, 2008).  

Det kan hävdas att relationer med vuxna blir mindre viktiga i tonåren då umgänge med 

vänner ökar i betydelse. Men även om unga lägger större tid och engagemang på relationer 

med jämnåriga har det visat sig att vuxna, däribland lärare fortfarande har stor betydelse för 

deras hälsa. De utgör en viktig länk till både instrumentellt och emotionell stöd för 

skolungdomar. De barn som inte har stöd hemifrån söker ofta denna support från lärare. 

Men då kommunikation i dessa fall ofta är bristfällig i hemmet har barnen inte med sig den 

förmågan de behöver för att söka upp och tillgodogöra sig detta stöd. Lärare har i dessa 
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fall, men också generellt, en viktig plats i barns och ungdomars tillvaro (Zambon mfl 2006) 

.  

 

Livskvalitet  
Det finns empiriskt stöd för att skolans organisering med krav, kontroll och support i fokus 

inverkar på de aspekter av ungdomars hälsa som avspeglas i psykiska och psykosomatiska 

besvär. Men går det utifrån ovan resonemang att hävda att dessa element av skolarbetet 

även påverkar hur de unga ser på sin livskvalitet?  Är skolmiljön så viktig i unga 

människors tillvaro att den påverkar hur de generellt ser på sitt liv eller ligger de avgörande 

värderingsgrunderna i andra aspekter av deras tillvaro? Det har tidigare antytts att 

kombinationen av kontroll och support inverkar på självkänsla och självförtroende vilket 

avspeglar sig i de psykiska aspekterna av barn och ungdomars hälsa (Modin och Östberg 

2007). Dessa kan således antas ha en relativt vid inverkan på hur individen ser på sig själv 

och sitt liv. Även om skolan givetvis inte är det enda som påverkar unga människor är det 

trots allt en plats där mycket tid tillbringas och den utgör en bas för lärande men är 

samtidigt en social arena. För 15-åriga ungdomar är den också en viktig kanal mot 

framtidens möjligheter. Om dessa dimensioner av krav-, kontroll och stöd också inverkar 

på en så vid hälsoindikator som detta mått utgör kan det finnas skäl till att framhålla skolan 

som en i hög grad central komponent i hälsofrämjande arbetet för ungdomar. 

Ingen människa står fri från yttre påverkan, på gott och ont. Mot bakgrund av Karasek och 

Theorells resonemang om individ och miljö kan det antas att människors individuella 

upplevelser i hög grad påverkas av den miljö de befinner sig i och således de strukturella 

och organisatoriska förutsättningar som råder. Personliga karaktärsdrag och yttre 

förhållanden influeras av varandra och skapar gemensamt den grad av stress individen 

upplever. Således finns det skäl att tro att även sättet att se på sitt liv och sin livskvalitet 

följer samma mekanism. Några studier på detta område står att finna, exempelvis en 

grekisk studie av ungdomar som visar samband mellan skolmiljö och tillfredställelse med 

livet. Att tycka om skolan, känna att man hör hemma där samt goda relationer med lärare 

och klasskamrater visade sig här vara viktiga för ungdomarnas välbefinnande. Studien hade 

dock ett gemensamt mått på skola och familjefaktorer och för 15-åringar förklarade dessa 

förhållanden 12 procent av variansen i utfallsvariabeln livstillfredställelse, mätt på samma 
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vis som i denna uppsats utifrån en skala mellan 0 och 10. För 11 åringar var motsvarande 

andel 18 procent. Ungdomar har generellt en hög tillfredställelse med sitt liv, trots att en 

liten men stadig minskning med åldern från 11 till 15 år ägde rum (Karademas mfl 2008).  

 

 Vidare har forskning om livskvalitet och mänskligt välbefinnande visat att demografi och 

social stratifikation såsom kön, ålder, etnicitet, utbildning, inkomst och materiella 

tillgångar överraskande nog kan tillskrivas en relativt liten inverkan (Seligman, 2002, 

Abbey och Andrews 1984, Eriksen 2008). När faktorer av denna sort använts i multivariata 

analyser har de gemensamt endast ett förklaringsvärde på ungefär 15 procent, både med 

avseende på hur man ser på sitt liv i stort och när man fokuserar på specifika områden av 

livet (Abbey och Andrews 1984). 

Intressant i detta sammanhang är att förekomsten av kontroll och support i livet generellt 

använts i forskning om livskvalitet och att de har dessutom visat sig vara av vikt. I en 

studie av livskvalitet användes dessa som oberoende variabler tillsammans med stress, 

depression och oro. Kontroll beskrevs här i form av intern kontroll, vilken syftade till 

huruvida individen upplever sig själv bestämma över vad hans eller hennes liv ska 

innehålla.  Social support i livet skattades utifrån om personen känner sig respekterad och 

positivt uppskattad av signifikanta andra i sin omgivning. Variabeln ”performance” handlar 

om individens uppfyllande av de krav som följer med en roll, både prestationsmässiga och 

sociala roller i livet. Den del av performance som speglar prestation skulle kunna liknas vid 

de krav en elev kan ha för att leva upp till bilden av att ”vara duktig i skolan”. En god 

performance för med sig kompetens vilket påverkar välbefinnandet i positiv riktning. 

Analyser visade att samtliga variabler: kontroll, support och performance hade en 

betydande påverkan på livskvaliteten, i synnerhet den aspekt som utgörs av självförtroende 

och självkänsla. Kontroll och support kunde till viss del väga upp varandra på så sätt att en 

hög grad av socialt stöd kompenserade bristande kontroll i livet och vice versa (Abbey och 

Andrews 1984). Resonemanget om att sociala och demografiska faktorers begränsade 

påverkan på livskvalitet som Abbey och Andrew för kan emellertid ifrågasättas. Dessa 

påverkar inte direkt men indirekt. Med en viss uppsättning av dessa egenskaper har 

människor också tillgång till olika typer av krav/performance, kontroll och support vilket 

avspeglar sig i deras hälsa. En kvinna har exempelvis inte samma självklara roll som chef i 

yrkeslivet som en man har. Hon kan således med inte med samma lätthet glida in i den 
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rollen och det tar längre tid för henne att erhålla en hög grad av performance vilket utifrån 

detta perspektiv ger sämre livskvalitet. Därför kan man enligt min mening inte helt och fullt 

hävda att social stratifikation har begränsad betydelse. 

 

Variablerna performance, intern kontroll och support överensstämmer till stor del med de 

variabler Karasek och Theorell använder i studiet av psykosocial arbetsmiljö, vilket ger 

skäl att tro att även skolans organisering kan påverka ungdomars livskvalitet. För att 

återknyta till den tankegång om individ och miljö som presenterats tidigare kan det 

eventuella sambandet också problematiseras utifrån ett individuellt perspektiv. Detta bör 

tas i beaktande då människor i samma livssituation kan uppleva sina liv helt olika. Den 

nivå av välbefinnande och tillfredställelse med sitt liv en människa känner kan antas bestå 

dels av genetiskt arv och dels av faktorer som härrör ur mer eller mindre påverkbara 

omständigheter i livet. Forskning har visat att den ärvda aspekten gör att ”lyckonivån” en 

människa upplever tenderar att med tiden återgå till samma nivå även om man skulle vinna 

på lotto eller få sparken få jobbet (Seligman, 2002). Det är alltså till viss del fastställt hur 

lycklig och nöjd med sitt liv man ”kan” bli oavsett omständigheter men 

personlighetsdragen styr också vilka element som blir eftersträvansvärda för att skapa 

livskvalitet.  

Mer psykologisk orienterad forskning lägger tonvikt på hur personlighetsdrag hos 

människan influerar hur hon ser på sitt liv. Inom ”Fem faktorteorin” definieras fem drag i 

personligheten som inte förändras av kultur och social miljö. Dessa utgörs av öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet/sällskaplighet samt neuroticism. Att ha goda 

relationer och god support är viktigt för välbefinnandet hos personer med 

personlighetsdragen vänlighet/sällskaplighet. För personer med ett starkt drag av 

extraversion, det vill säga egenskaper som exempelvis social, energisk och dominerande 

har studier visat att relationer inte är lika viktiga för välbefinnandet, då inte bara socialt 

umgänge utan också spänning och dominans är betydande för livstillfredställelse. En 

person med mycket extraversionen var också mer inriktad på kvantitet i umgänge snarare 

än att bygga djupare relationer. Kontroll över sitt liv höjde livskvaliteten för personer med 

personlighetsdragen samvetsgrannhet och öppenhet. Olika kombinationer av samt styrkan i 

en människas personlighetsdrag blir således också av vikt för hur kontroll i livet samt stöd i 

relationer påverkar livskvaliteten. För en människa med en hög förekomst av dragen 
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vänlighet/sällskaplighet blir relationer viktiga för att känna tillfredställelse med livet (Hofer 

mfl 2008). För en person där dessa drag inte är lika framträdande är socialt stöd inte av lika 

stor betydelse för livskvaliteten. De avgörande värderingsgrunderna finns då inom andra 

områden av deras tillvaro. Det finns följaktligen visst stöd för ett positivt samband mellan 

aspekter av skolans organisering och livskvalitet men det ska också tas i beaktande att alla 

människor utifrån sin personlighet lägger mer eller mindre vikt vid dessa element när de 

värderar sin livskvalitet. Utifrån materialet som används i denna uppsats finns det ingen 

möjlighet att i analyserna justera för olika typer av personlighetsdrag. Men jag anser det 

ändå av vikt att lyfta fram olika perspektiv i syfte att berika helhetsbilden av det som ska 

studeras och som för läsaren kan vara intressant att ha i åtanke när resultaten av denna 

studie redovisas. 

 
 

Metod  

Data 
 

Datamaterial 

 
Data i denna uppsats kommer från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor 2005/2006. 

Folkhälsoinstitutet gör vart fjärde år sedan 1985 en enkätundersökning om hälsa, 

levnadsvanor, skolmiljö och sociala relationer bland 11, 13 och 15-åringar. 

Undersökningen är en del i ett internationellt samarbete som samordnas av WHO. Sedan 

starten har allt fler länder i Europa anslutit sig och senast deltog drygt 40 länder eller 

regioner i undersökningen, vilket skapar en god jämförbarhet länder emellan i uppföljandet 

av barns och ungas hälsa. I denna uppsats undersöks enbart svenska 15-åringar. Data 

insamlades i månadsskiftet november/december 2005 och urvalet har gjorts med en 

tvåstegs klusterdesign. Statistiska centralbyrån väljer slumpmässigt ut skolor från varje 

årskurs och utifrån det slumpas en klass på varje skola. Samtliga elever i klassen deltar. 

Undersökningen genomförs med en enkät som besvaras anonymt av eleverna i 

klassrummet och lämnas in i igenklistrat kuvert (Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 

grundrapport). 
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Bortfall 

Minst 1500 elever från varje årskurs medverkar i de svenska undersökningarna. Ett 

genomsnittligt bortfall för de år som studien genomförts har beräknats och ligger på 10 till 

15 procent. Detta är på elevnivå och inkluderar både externt bortfall då elever inte varit i 

skolan den dag då undersökningen gjordes och internt bortfall där några få elever lämnat 

många av basfrågorna obesvarade. Bortfall av skolor finns inte med i beräkningen. Vissa 

skolor tackade nej på grund av tidsbrist och i vissa fall kom enkäter bort. Vid 2005/2006 

års undersökning tillfrågades 271 skolor och 224 skolor medverkade (Danielsson 2006). 

I denna uppsats undersöks 1442 ungdomar i årskurs 9, 736 flickor och 706 pojkar. 

Ursprungligen innehöll materialet 1529 skolelever i årskurs 9 men de respondenter som 

inte svarat på alla de frågorna uppsatsen behandlar har uteslutits.  Detta för att undvika 

problem med att estimaten förändras på grund av det interna bortfallet på 5,7 procent. 

Således utgör dessa 1442 respondenter basen för samtliga analyser i uppsatsen. 

 

Frågor och operationalisering 

 

Krav, kontroll och support 

 

Karasek och Theorells centrala begrepp krav, kontroll och support som i denna uppsats 

undersöks i ungdomars skolmiljö har utifrån enkäten operationaliserats genom frågorna 

nedan. Dessa är formulerade som påståenden som eleven får ta ställning till utifrån skalan: 

Instämmer absolut, Instämmer, Tveksam, Instämmer ej, Instämmer absolut inte. 

Krav 

• Jag har för mycket skolarbete 

• Jag tycker att arbetet i skolan är svårt 

• Jag blir trött av skolarbetet  

 

Kontroll 

• På vår skola är eleverna med och bestämmer reglerna 
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• På vår skola är eleverna är med och bestämmer hur de ska använda lektionstiden 

• På vår skola är eleverna är eleverna med och bestämmer vilka aktiviteter de skall 

ägna sig åt på lektionerna 

Support 

• Våra lärare behandlar oss rättvist 

• De flesta av mina lärare är vänliga 

• Om jag behöver extra hjälp får jag det (av lärare) 

 

Dessa påståenden speglar hur eleverna uppfattar den egna situationen med avseende på 

krav, kontroll och lärarstöd inom skolan. För var och en av de tre dimensionerna har jag 

skapat ett index innehållande de tre del-frågorna. Cronbach’s Alpha görs för att kontrollera 

överensstämmelsen mellan frågorna, det vill säga huruvida frågorna inom ett index mäter 

en och samma underliggande dimension. Ett Alphavärde över 0,75 eller 0,8 visar att 

frågorna i indexet i tillräcklig utsträckning är indikatorer på samma underliggande begrepp 

(Walsh och Ollenburger 2001). Som framgår i tabellen nedan uppvisar Cronbach’s Alpha 

värdena här en acceptabel nivå vilket indikerar god reliabilitet. Det innebär således att det 

finns en tillförlitlighet i indexet på så sätt att de mäter samma sak. Om frågorna däremot 

mäter vad de är avsedda att mäta återkommer jag till under rubriken kritisk reflektion och 

diskussion om validitet. 

  

Cronbach’s Alpha-test av index 

 

• Index krav 0,755 

• Index kontroll 0,757 

• Index lärarstöd 0,722 
 

De tre indexen för krav, kontroll och lärarstöd dikotomiserades för att kunna urskilja ”låg” 

och ”hög” för samtliga aspekter av psykosocial arbetsmiljö. Då varje fråga för krav, 

kontroll, support hade fem svarsalternativ och samtliga index bestod av tre frågor kunde de 

svarande få minst tre och högst femton ”poäng” på skalan för respektive index. 

Dikotomiseringen skapades utifrån dessa poäng för att garantera att samtliga kategorier av 

”hög” och ”låg” skulle få ett tillräckligt antal respondenter. Detta kan anses vara en 



 
 

 
  

20

godtycklig uppdelning men det måste vägas mot de praktiska ramar som datamaterialet 

ställer. Att göra analyser där någon eller några kategorier innehar ett mycket lågt antal 

svarande ger en markant sämre tillförlitlighet till de antaganden som görs. Krav respektive 

stöd index har en relativt jämn fördelning av respondenter. För kontrollindex däremot har 

enbart 28 procent av respondenterna placerats i kategorin låg kontroll. Detta har gjorts mot 

bakgrund av att det i  tidigare forskning där den beroende variabeln har varit psykiska och 

psykosomatiska hälsobesvär. Det har där visat sig att kontrolldimensionen för 

skolungdomar inte haft så stor effekt på utfallsvariabeln (Modin och Östberg 2007). Därför 

har det i dessa analyser lagts vikt vid att lyfta fram de respondenter som uppgivit en 

synnerligen låg kontroll för att se om kontroll i detta fall kommer att ge större utslag.  

 För att närmare studera de arbetssituationer som är den teoretiska utgångspunkten för 

uppsatsen skapades en variabel som innehåller dessa baserade på de olika kombinationerna 

av krav och kontroll: 

Avspänd (låga krav och hög kontroll) :referenskategori.  

Passiv ( låga krav och låg kontroll) 

Aktiv ( höga krav och hög kontroll) 

Spänd ( höga krav och låg kontroll) 

På så sätt var det möjligt att se hur arbetssituationerna som eleverna befinner sig i påverkar 

livskvaliteten. Lärarstöd användes sedan som kontrollvariabel i analysen där varje situation 

kunde betraktas både utifrån där lärarstödet var lågt och där det inte upplevdes som lågt. 

 

Livskvalitet 

Den beroende variabeln är en fråga utformad som en tio-gradig skala där 0 är sämsta 

tänkbara liv och 10 är bästa tänkbara liv. Eleverna får kryssa i den ruta som de bäst tycker 

stämmer in på det liv de lever just nu. 

 Då den beroende variabeln var snedfördelad det vill säga majoriteten av respondenterna 

låg på den övre delen av skalan, föll valet av statistisk metod på logistisk regressionsanalys. 

Men uppsatsen har också ett dikotomt syfte med tanke på kopplingen till hälsa. Ambitionen 

är att skilja ut dem som verkligen upplever sin livskvalitet som låg och undersöka dessa i 

relation till deras arbetssituation i skolan samt jämföra detta med den majoritet av 
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skolelever som i stort är nöjda med sina liv. Den beroende variabeln dikotomiserades så att 

de 16 % som svarat 0-5 på stegen gavs värdet 1, medan de som svarat 6-10 gavs värdet 0.  

 

Hälsobesvären undersöktes genom att respondenten fick ta ställning till hur ofta de under 

de senaste sex månaderna upplevt huvudvärk, magont, ryggont, yrsel, irritation/dåligt 

humör, nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter. Skalan med svarsalternativ utgjordes 

av fem steg: ”I stort sett varje dag”, ”mer än en gång i veckan”, ”ungefär en gång i 

veckan”, ”ungefär en gång i månaden” och ”sällan eller aldrig”. Variablerna 

dikotomiserades så att de som upplevde besvären ungefär en gång i månaden eller 

sällan/aldrig fick värdet 0 och de som svarat ungefär en gång i veckan, mer än en gång i 

veckan och i stort sett varje dag fick värdet 1. 

 

Statistiska mått i modellen 

Den logisiska modellen visar sannolikheten för att något ska inträffa för en person med 

vissa egenskaper, i detta sammanhang sannolikheten för en pojke eller flicka med olika 

grad av krav, kontroll och lärarstöd i skolan kommer att uppfatta sin livskvalitet som låg. 

Sannolikheten presenteras i form av oddskvoter som anger kvoten av sannolikheten att 

något ska inträffa i förhållande till att händelsen inte ska inträffa. Oddsen som presenteras 

jämförs med en referensgrupp som alltid antar värdet 1. Ifall sannolikheten för att en 

händelse ska inträffa är högre än referensgruppen blir oddset över 1, och sannolikheten 

mindre än referensgruppen så blir oddskvoten mindre än 1. Den kan dock aldrig understiga 

värdet 0. 

I regressionsmodellen presenteras också signifikansvärden. Då det som undersöks är ett 

stickprov och inte en population är det av vikt att veta hur tillförlitligt det estimat som 

modellen visar är. Detta görs genom att testa en så kallad noll-hypotes där det antas att det 

inte finns något samband mellan den oberoende och den beroende variabeln. 

Signifikansvärdena anger sannolikheten för att finna detta estimat eller ett som är högre om 

det i populationen inte fanns något samband mellan variablerna ifråga (Edling och 

Hedström 2003). Ett signifikansvärde på exempelvis promillenivå innebär alltså en mycket 

liten risk för att det den oddskvot som uppvisas inte är tillförlitlig. 
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Hur mycket de oberoende variabler som ingår i modellen gemensamt förklarar av 

variationen i utfallsvariabeln beskrivs i en linjär regression med hjälp av R2–värdet. I en 

logistisk regressionsanalys finns det ingen direkt motsvarighet till det procentuella 

förklaringsvärde som R2 anger. För denna typ av analys avgör den så kallade log-

likelihood-funktionen  hur väl den logistiska modellen beskriver aktuella data.  På grundval 

av tillgängliga data är ambitionen att ta reda på hur sannolikt det är att en slumpmässigt 

vald individ har värdet 1 på y-variabeln, i det här fallet att värdera sitt liv på den nedre 

delen av skalan.  Man söker således efter de regressionskoefficineter som maximerar log-

likelihood-funktion utifrån de kombinationer av x och y värden som finns i urvalet. Det 

log-likelihood- värde som redovisas i tabellerna anger hur troligt det är att hitta det som 

observerats ifall den modell som används är den korrekta modellen. Log-likelihoodvärdet 

är mest tillämpbart då man jämför modeller och mindre användbar om syftet är en enskild 

modell.       

Utifrån log-likelihood funktion räknas ett så kallat Pseudo R2 fram : 

Pseudo R2 = LL0 –LL1 

                          LL0 

LL0 representerar log-likelihood-värdet för den modell som endast innehåller interceptet, 

alltså inga oberoende variabler och LL1 är värdet på den log-likelihood-funktion som 

innehåller alla aktuella oberoende variabler. Pseudo-R2 anger på så sätt den procentuella 

minskningen i log-likliehoodvärdet som de oberoende variablerna sammantaget leder fram 

till. (Edling och Hedström 2003).  Denna reduktion ger då ett ökat förklaring eftersom det 

handlar om minskning i det negativa värde som log-likelihood-värdet utgör.  

Korrelationer mellan psykiska respektive psykosomatiska hälsobesvär och livskvalitet 

redovisas med måttet Pearsons r. Detta korrelationsmått varierar mellan -1 och 1. Ett 

positivt värde indikerar en positiv relation mellan variablerna det vill säga ett högt värde på 

den ena sammanfaller med ett högt värde på den andra.  På samma sätt anger ett negativt 

Pearsons r- värde en negativ relation mellan dem där ett högt värde på en variabel hänger 

samman med ett lågt värde på den andra. Är värdet 0 finns det inget samband mellan 

variablerna (Vejde 2003) . 
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Kritisk reflektion och diskussion om validitet 

 
Eftersom frågorna som operationaliserat de begrepp som står i fokus för denna uppsats är 

hämtade från en standardiserad enkät, finns det ingen möjlighet att pröva eller förbättra 

validiteten. Dessa frågor har använts för att mäta krav, kontroll och lärarstöd i skolan både i 

Sverige och internationellt men det kan vara av vikt att titta närmare på frågorna och 

resonera kring den validitet de frambringar. 

När det gäller frågorna om krav behöver ett jakande svar på frågan: ”Jag blir trött av 

skolarbetet” ej vara direkt relaterat till stress. För en 15-åring kan tröttheten av skolarbetet 

också bero på att andra saker helt enkelt är mer intressanta och att skolarbetet har låg 

prioritet. Det kan kanske ibland handla om att vara skoltrött och omotiverad än att vara 

stressad. 

De frågor som ska indikera kontroll kan också ifrågasättas. Att eleverna är med och 

bestämmer vad som ska göras på lektionerna kanske inte är det som bäst skulle ge dem 

möjlighet till att utöva kontroll över sin skolsituation.  Ett visst utrymme för 

medbestämmande för eleverna är givetvis viktigt men det är i första hand skolplanen och 

de undervisande lärarna som ansvarar för innehållet i lektionerna. Frågan kan misstolkas då 

den är ställd som att stort inflytande från eleven bör finnas för att kunna indikera hög 

kontroll. Det kan snarare indikera för mycket ansvar och stress. Frågan om lektionstiden 

kanske har en bättre riktning då det är mer rimligt att elever får ha inflytande där. I likhet 

med vad som beskrevs i det teoretiska avsnittet är det fastställt vad som ska göras men 

upplägget kan variera utifrån elevernas önskemål. Frågan som behandlar huruvida eleverna 

får vara med och bestämma reglerna på skolan är relativt vag. Vilka regler ska man beakta i 

sitt svar? En skola har ett stort antal regler på olika plan och det kan säkerligen vara svårt 

för eleverna att avgöra vad som egentligen menas. 

Informationen datamaterialet ger är elevers subjektiva skattning och ingen objektiv 

sanning. Det är möjligt att svaren har påverkats av så kallad negative affectivity vilket 

innebär att de svarande systematiskt givit negativ information på grund av en allmänt 

negativ inställning exempelvis en dålig dagsform eller liknande (Modin och Östberg 2007). 

Temporära faktorer gör då att eleven exempelvis upplever att skolan är botten och livet är 
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botten. Ett samband mellan låga värden på skolfaktorerna samt låga värden på livsstegen 

blir då missvisande. Hade undersökningen gjorts en annan dag hade bilden kanske sett 

annorlunda ut och detta påverkar reliabiliteten i undersökningen. Man kan också tänka sig 

att en respondent medvetet vill framställa sitt liv och sin situation som antingen bättre eller 

sämre och anpassar sina svar till den inställningen. Då både de oberoende och den beroende 

variabeln i detta material är självskattade är det särskilt viktigt att ha den ovannämnda 

problematiken i åtanke när man betraktar resultaten.  

 

Det är också svårt att få en tillförlitlig skattning när respondenten värdera ett så brett och 

abstrakt begrepp som sitt liv. Vad ungdomarna väger in och lyfter fram kan nog vara 

mycket olika. Man kan exempelvis ha många aspekter som fungerar bra men något som är 

dåligt. Var ligger man på stegen då? En del människor ser sitt liv som dåligt när allt utom 

är bra utom en dimension medan andra är fullt nöjda om majoriteten av det man värderar i 

livet upplevs som bra. 

Slutligen ska det även nämnas att det i analyser av tvärsnittsdata är problematiskt att 

resonera kring riktningar på samband. En studie gjord över tid ger en större säkerhet med 

avseende på detta.   

 

Deskriptiv analys av data 
För att få en inledande översikt av det studerade materialet ges nedan en deskriptiv analys 

dels av den procentuella fördelningen samt statistik för livsstegen och dels av den 

procentuella fördelningen med avseende på variablerna krav, kontroll och lärarstöd.  

.Figur 1: Procentuell fördelning på livskvalitet-stegen för pojkar och flickor i nionde klass. 
Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 1442)   
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Figur 1 illustrerar den tidigare påpekade snedfördelningen av elevernas självskattade 

livskvalitet. Majoriteten av respondenter placerat sig på den övre delen av skalan. Detta 

gäller, som den procentuella fördelningen visar, både för pojkar och flickor även om pojkar 

tenderar att vara mer tillfredställda med sina liv. I mitten av skalan är en högre andel flickor 

medan den övre delen av skalan har en tydlig majoritet av pojkar. Att betrakta sin 

livskvalitet som 8, 9 eller 10 på skalan är klart mer förekommande hos pojkar. 

Figur 2: Procentuell fördelning över krav, kontroll och lärarstöd för pojkar och flickor i 
nionde klass. Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 1442).   
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Enligt de dikotomier som gäller för de oberoende variablerna visar den procentuella 

översikten i figur 2 att fler flickor upplever höga krav i skolan, 49,2 procent jämfört med 

pojkar 42,6 procent. En relativt stor andel elever upplever sig ha lågt lärarstöd. Denna 

aspekt fördelar sig också jämnt mellan könen. För kontroll i utövandet av skolarbetet skiljer 

sig flickor från pojkar på så sätt att de är en mindre andel av dem som upplever sig ha låg 

kontroll. 

  

 
 
 
Tabell 1: Statistik över elevers självskattade livskvalitet för pojkar och flickor i nionde 
klass. Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 1442) 

 Pojkar flickor 

Antal 706 736 
Medelvärde 7,7 7,0 
Standardavvikelse 1,8 2,0 
Skewness -1.3 -0,8 
Skewness standardfel 0,1 0,1 
Kurtosis 2,9 0,4 

 
Tabell 1 visar att medelvärdet är högre för pojkar 7,7 jämfört med 7,0 för flickor. 

Standardavvikelsen uttrycker den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet hos 



 
 

 
  

27

observationerna (Edling och Hedström 2003). Flickor har en större standardavvikelse och 

är därmed inte lika koncentrerade kring medelvärdet i sina skattningar som pojkar. 

Skewness värdet anger huruvida materialet är normalfördelat eller snedfördelat. En 

normalfördelningskurva är helt symetrisk med medelvärde, median och typvärde vid 

samma punkt och då är skewnessvärdet 0 (Walsh och Ollenburger 2001). Allra oftast 

förekommer en viss snedfördelning liksom i detta material. Det negativa skewness-värdet 

för både pojkar och flickor bekräftar en negativ snedfördelning vilket betyder att 

majoriteten av respondenterna, vilket framhålls ovan, har skattat sin livskvalitet på den 

övre delen av skalan. Kurtosis som redovisas längst ner i tabellen anger kurvans toppighet 

där ett positivt kurtosisvärde indikerar en spetsigare fördelning än normalfördelningen. 

Kurtosisvärdet för pojkar är markant högre än för flickor vilket indikerar att ett fåtal pojkar 

skattat sin livskvalitet som särskilt hög och därmed skapat en spetsigare kurva. 

Resultat 

Resultaten presenteras enligt följande: Inledningsvis prövas sambandet mellan livskvalitet 

och psykiska respektive psykosomatiska hälsobesvär för att ge underlag för uppsatsens 

frågeställningar och vidare analyser. Då den teoretiska utgångspunkten antar en interaktion 

mellan dessa dimensioner av arbetsförhållanden görs här, innan presentationen av de 

logistiska regressionsanalyserna, interaktionstest mellan de oberoende variablerna samt en 

kortare diskussion gällande den regressionsdiagnostik som gjorts av 

undersökningsmodellen.  Därefter redovisas könsspecifika logistiska regressionsanalyser 

av sambanden mellan de olika dimensionerna av krav, kontroll respektive lärarstöd och 

livskvalitet. Slutligen görs en återkoppling till de arbetssituationer  Karasek och Theorells 

redogör för i sin teori där de  avspända, passiva, aktiva och spända situationerna  analyseras 

i logistiska regressionsmodeller.  

Samband mellan psykiska respektive 
psykosomatiska hälsobesvär och livskvalitet 
Initialt gjordes ett antagande om att det kan finnas ett samband mellan upplevelse av 

psykiska respektive psykosomatiska hälsobesvär och subjektiv livskvalitet. För att 
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undersöka detta antagande gjordes korrelationsanalyser. I tabell 2 visas 

korrelationskoefficienterna som erhölls med avseende på livskvalitet och åtta indikatorer på 

hälsobesvär.  

Tabell 2: korrelationskoefficientern (Pearson’s r) med avseende på livskvalitet och åtta 
indikatorer på hälsobesvär. Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 1442) 

Typ av besvär r 

Huvudvärk 0,211** 

Magont 0,195** 

Ryggont 0,131** 

Yrsel  0,229** 

Irritation/dåligt humör 0,215** 

Nedstämdhet 0,372** 

Nervositet 0,171** 

Sömnsvårigheter 0,211** 

* = Signifikant på  5% nivå    ** = Signifikant på 1% nivå   *** = Signifikant på 0,1% nivå 

Samtliga psykiska och psykosomatiska hälsobesvär har ett positivt samband med 

livskvalitet. Höga värden sammanfaller med höga värden. Att uppleva dessa typer av 

hälsobesvär hänger till viss del samman med att uppfatta sitt liv som negativt. Inte helt 

oväntat är korrelationen starkast för dem som upplever nedstämdhet. Samtliga värden är 

signifikanta på 1 %- nivå.  Detta ger ett jakande svar på den första frågeställningen: Finns 

det ett samband mellan psykisk hälsa och subjektivt skattad livskvalitet? 

Det finns således ett samband mellan dessa olika indikatorer på hälsa och livskvalitet, men 

det är också viktigt att understryka att de för den skull inte ska betraktas som samma sak. 

Korrelationerna ovan visar att det finns en överlappning men livskvalitet är något mer än 

en summering av de enskilda hälsobesvären. 

 

 
Regressionsdiagnostik 

Interaktion 

 

Interaktion mellan två variabler föreligger när den ena variabelns effekt på utfallsvariabeln 

beror på värdet på den andra variabeln. Exempelvis om x1 har en positiv effekt på y när x2 
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är högt men en negativ effekt när x2 är lågt finns det en interaktion mellan x1 och x2. I 

denna uppsats är interaktion högst relevant att beakta eftersom den teoretiska 

utgångspunkten förutsätter en interaktion mellan krav och kontroll. Karasek och Theorell 

förespråkar att höga krav har en positiv effekt på hälsan när kontroll är högt och en negativ 

påverkan när kontroll är låg. Genom att skapa en variabel som är produkten av de två andra 

är det möjligt att fånga upp en eventuell interaktionseffekt (Edling och Hedström 2003), 

dvs. i föreliggande huruvida kombinationen av t.ex. höga krav och låg kontroll ger upphov 

till en effekt på livskvaliteten som ”verkar utöver ” effekten av var och en av dessa båda 

faktorer. Här har tre interaktionsvariabler skapats: 

• Krav*Kontroll 

• Lärarstöd*Kontroll 

• Lärarstöd*Krav 

 

Dessa har, med livskvalitet som utfall analyserats i en logistisk regression tillsammans med 

sina ursprungsvariabler, det vill säga interaktionsvariabeln Krav*Kontroll har analyserats 

tillsammans med Kravvariabeln och Kontrollvariabeln och så vidare. I fall denna 

interaktionsvariabel blir signifikant i modellen kan man anta att interaktion föreligger. 

Resultaten visade inte på någon statistisk signifikant interaktion mellan krav och kontroll, 

vare sig för pojkar (p=0,373) eller flickor (p=0,905). Inte heller med avseende på lärarstöd 

och kontroll förelåg någon signifikant interaktion pojkar, (p= 0,578) och flickor (p=0,436). 

Beträffande kombinationen lärarstöd och krav återfanns emellertid en signifikant 

interaktion bland flickor ( p =0,029). Däremot var den interaktion för pojkar inte signifikant 

( p=0,896). Testet indikerar till skillnad från den teoretiska utgångspunkten att 

kombinationen av krav och kontroll i detta fall inte har någon signifikant interaktionseffekt 

på livskvalitet. Snarare är det, ifråga om flickor, lärarstöd som är intressant att betrakta i 

interaktion med krav. Dock kommer jag i vidare analyser hålla kvar vid den teoretiska 

anknytningen för uppsatsen och klassificera eleverna i enlighet med arbetssituationerna 

eftersom det sannolikt finns väsentliga skillnader även där men återkomma till 

interaktionseffekterna i diskussionsavsnittet. 

 

Specifikationsfel 

 



 
 

 
  

30

Denna typ av modelldiagnostik beaktar valet av variabler. En fel specificerad modell kan 

sakna variabler som är relevanta men det kan också innebära att det har inkluderats 

variabler som ej borde varit med. Ifall en irrelevant variabel tas med i modellen kommer 

standardfelen att öka för de relevanta variablerna. Om det å andra sidan exkluderats en 

variabel som borde varit med och den är korrelerad med någon av de variabler som 

inkluderats i modellen kommer den inkluderade variabeln inte längre att vara 

väntevärdesriktig det vill säga  estimatskattningens förväntade värde kommer inte att vara 

lika med det sanna populationsvärdet.  Ett signifikanstest av variabeln är ett sätt att 

kontrollera om den bör vara med i modellen eller ej. Det är dock svårare att förutse om man 

har missat relevanta variabler. Den teoretiska förankringen blir då vägledande (Edling och 

Hedström 2003). I det här fallet har de oberoende variablerna stöd av Karasek och 

Theorells modell samt en relativt omfattande användning inom hälsoforskning. Valet av 

variabler kan således betraktats som väl underbyggt och risken liten för att en relevant 

variabel skulle ha  förbisetts. Som redan nämnts under rubriken avgränsningar är 

utfallsvariabeln i denna studie mycket bred och påverkas av en mängd olika faktorer som 

inte inryms i denna undersökning. Ett exempel är personlighet som kort diskuterades i 

teoriavsnittet. Inom ramen för denna studie är det emellertid orimligt att skapa någon 

heltäckande bild av de många faktorer som kan ligga bakom en lågt skattad livskvalitet och 

detta bör givetvis beaktas när man tolkar resultaten. 

 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler är korrelerade med 

varandra. Detta är problematiskt på så sätt att ju högre denna korrelation är desto högre blir 

standardfelet. De skattade estimaten blir därmed mindre tillförlitliga då de i högre grad 

varierar mellan stickproven än vad de se skulle göra om korrelationen var låg (Edling och 

Hedström 2003). Ingen av de oberoende variablerna i föreliggande studie hade en 

korrelation som var högre än r= 0,24 vilket inte utgör någon risk för allvarlig 

multikollinearitet.  
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Logistiska regressionsanalyser 
 
Logistiska regressionsmodeller för sambandet mellan krav, 
kontroll samt lärarstöd och livskvalitet 
 

Från estimaten i tabell 3a framkommer att det endast är höga krav som uppvisar en 

signifikant samband med pojkars livskvalitet. Detta gäller i såväl den bivariata som den 

ömsesidigt justerade modellen.  Sannolikheten för en pojke att skatta sin livskvalitet som 

låg är 2,9 gånger högre om han upplever sig ha höga krav i skolan än om han befinner sig i 

en situationen med låga krav. Detta värde är signifikant på promillenivå. Oddskvoten 

sjunker marginellt vid konstanthållning för låg grad av kontroll och lärarstöd.  Någon 

betydande del av förklaringsvärdet för krav kan därmed inte förklaras av låg kontroll och 

lågt lärarstöd.  Log likliehood-värdet i den justerade modellen ligger mycket nära log 

likliehood-värdet för den modell där endast krav ingår vilket ytterligare bekräftar att 

tillägget av kontroll och lärarstöd endast har en marginell betydelse för pojkars livskvalitet. 

Pseudo R2  indikerar att  4,0 % av variationen i liv kommer sig av de tre oberoende 

variablerna vilket skiljer sig ytterst lite från de dryga 3,8 % som krav förklarar i den 

bivariata modellen. 

 

 

 
Tabell 3a: Oddskvoter (från logistisk regression) för pojkar att uppfatta sitt liv negativt 
utifrån krav, kontroll och lärarstöd i skolan. De estimat som inte är signifikanta på minst 
5%- nivå är satta inom parentes. Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 706). 

Oberoende variabler  Bivariata samband Ömsesidigt justerat samband 

 Oddskvoter Oddskvoter 

Höga krav 2,904***   2,825*** 

Låg kontroll  (1, 151)  (0,929) 

Lågt lärarstöd   (1,462) (1,260) 

Pseudo R2 0,0384 0,0006 0,0051 0,0401 

Log likliehood -231,888 -241,000 -239,928 -231,478 

* = Signifikant på  5% nivå    ** = Signifikant på 1% nivå   *** = Signifikant på 0,1% nivå 
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Som framgår av tabell 3b ser sambandet mellan skolfaktorer och livskvalitet annorlunda ut 

för flickor. Samtliga dimensioner har signifikanta värden och spelar således roll för hur 

respondenterna betraktar sin livskvalitet. Flickor med höga krav har 2,7 gånger högre odds 

att skatta sin livskvalitet som låg jämfört med flickor som inte upplever kraven i skolan 

som höga.  

Tabell 3b: Oddskvoter (från logistisk regression) för flickor att uppfatta sitt liv negativt 
utifrån krav, kontroll och lärarstöd i skolan. De estimat som inte är signifikanta på minst 
5%- nivå är satta inom parentes. Skolbarns hälsovanor 2005/2006 (n= 736). 

Oberoende variabler  Bivariata samband Ömsesidigt justerat samband 

 Oddskvoter Oddskvoter 

Höga krav 2,658***   2,378*** 

Låg kontroll  1,825***  1,492* 

Lågt lärarstöd   1,918*** 1,538* 

Pseudo R2 0,0367 0,0120 0,0170 0,0511 

Log likliehood -368,727 -378,195 -376,274 -363,210 

* = Signifikant på  5% nivå    ** = Signifikant på 1% nivå   *** = Signifikant på 0,1% nivå 

Kravdimensionen är precis som för pojkar den faktor som förefaller vara starkast kopplad 

till livskvaliteten. Vad som tenderar att skilja sig åt mellan könen är alltså att flickors 

livskvalitet även hänger samman med kontroll och lärarstöd vilket materialet inte uppvisar 

för pojkar..Flickor med låg kontroll över sitt skolarbete har en 1,8 gånger högre odds att 

uppfatta sin livskvalitet som låg jämfört med flickor med hög kontroll. Även lågt stöd utgör 

en risk för försämrad livskvalitet då oddset är 1,9 gånger högre i relation till den grupp där 

stödet upplevs som högre.  Att kontroll och stöddimensionerna har mer betydelse för 

flickor än för pojkar bekräftas också om man jämför Pseudo R2 i de bivariata modellerna 

för stöd där flickor har ett högre värde än pojkar: 1,7 % jämfört med 0,5 % De ömsesidigt 

justerade modellerna uppvisar samma tendenser med ett högre pseudo R2 för flickor,  5,1 % 

i jämförelse med 4,0% för pojkar med avseende på det förklaringsvärde som samtliga tre 

oberoende variabler leder fram till.  Krav och stöddimensionerna är signifikanta på 

promillenivå och kontroll-dimensionen på en procent nivå. Samtliga värden minskar i den 

ömsesidigt justerade modellen, vilket tyder på ett visst mått av överlappning i dessa tre 

dimensioners förklaringsvärde av livskvalitet. Då Pseudo R2 jämförs mellan modellerna 

framkommer det att i de bivariata analyserna förklarar modellen med variabeln krav 

sambandet bäst. Modellen för lärarstöd har vidare ett större Pseudo R2 än modellen för 
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kontroll vilket indikerar en betoning på lärarstödets betydelse för flickors livskvalitet. För 

pojkar visar tabell 3a mycket låga Pseudo R2-värden för kontroll och lärarstöd och ett 

markant högre värde för krav som i sin tur bidrar med det mesta av det förklaringsvärde 

som den ömsesidigt justerade modellen står för. 

 

Logistiska regressionsmodeller för sambandet mellan 
arbetssituationerna avspänd, passiv, aktiv samt spänd och livskvalitet 

 

I tabell 4 redovisas resultaten från könspecifika analyser av sannolikheten att uppfatta sin 

livskvalitet som låg utifrån de fyra olika typerna av arbetssituationer i skolan. Modell 1:1 

redovisar respektive arbetssituation för pojkar och modell 2:1 tar även lärarstöd i 

beaktande. I modell 1:2 redovisas på samma sätt respektive arbetssituation för flickor och 

modell 2:2 visas estimaten med konstanthållning för lärarstöd.  De estimat som inte är 

signifikanta på minst fem procent nivå är satta inom parentes. 

Den avspända situationen är referenskategori och estimaten för passiv, aktiv och spänd 

tolkas således i förhållande till den. Från modell 1:1 framgår att pojkar har en lägre 

sannolikhet att uppfatta sin livskvalitet som låg om de befinner sig i den passiva situationen 

snarare än den avspända situationen. Detta värde är dock inte signifikant. Både den aktiva 

och den spända situationen visar på en försämrad livskvalitet i relation till den avspända 

där den senare utgör den minst hälsosamma situationen. Oddset för att uppfatta sin 

livskvalitet som låg är 2,9 gånger högre bland pojkar som befinner sig i den spända 

situationen jämfört med dem som befinner sig i den avspända. När man kontrollerar för 

lärarstöd i modell 2:1 sjunker värdena för den aktiva och den spända arbetssituationen 

marginellt. Sambandet mellan dessa båda arbetssituationer och livskvalitet kan alltså 

knappast sägas förklaras av tillgången på lärarstöd och signifikanta samband kvarstår även 

i den justerade modellen. Pseudo R2 skiljer sig obetydligt mellan modell 1:1 och 1:2 vilket 

indikerar att lärarstöd har en ytterst begränsad betydelse för pojkars livskvalitet.  Resultaten 

i tabell 3a visade på den framträdande betydelsen av höga krav har för pojkars livskvalitet 

medan kontroll och stöd inte visade sig vara lika viktigt. Detta visar sig även i de estimat 

som presenteras i tabell 4 där arbetssituationerna aktiv och spänd, som båda kännetecknas 

av höga krav, skiljer ut sig från de båda situationerna som karaktäriseras av låga krav 

(avspänd och passiv). Kontrollaspekten å andra sidan har ingen större betydelse för pojkars 
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livskvalitet, vilket avspeglas i det faktum att estimaten för situationerna avspänd-passiv 

respektive aktiv-spänd inte skiljer sig åt nämnvärt. Däremot skiljer sig de båda sistnämda 

situationerna sig signifikant åt från de båda förstnämnda 

 

Tabell 4: Könsspecifika oddskvoter (från logistisk regressionsanalys) för att uppfatta sin 
livskvalitet som låg utifrån de fyra olika typerna av arbetssituationer i skolan. Skolbarns 
hälsovanor 2005/2006 (n= 1442).  

 Pojkar Flickor 
 Modell 1:1 Modell 2:1 Modell 1:2 Modell 2:2 
Avspänd 1,00 1,00 1,00 1,00 

Passiv (0,673) (0,639) (1,693) (1,492) 

Aktiv 2,511** 2,438** 2,570*** 2,378*** 

Spänd 2,887** 2,652** 4,136*** 3,548*** 

Lärarstöd    ( 1,259)  1,538* 

Pseudo R2 0,0401 0,0418 0,0445 0,0511 

Log likliehood -231,469 -231,066 -365,760 -363,210 

* = Signifikant på  5% nivå    ** = Signifikant på 1% nivå   *** = Signifikant på 0,1% nivå 

       
. Inte heller för flickor skiljer sig den passiva situationen signifikant från den avspända med 

avseende på självskattad livskvalitet.  Flickor i såväl den aktiva som den spända situationen 

uppvisar emellertid en signifikant sämre livskvalitet jämfört med flickor i den avspända 

situationen, detta gäller i synnerhet den spända. Modell 1:2 visar att oddset för att uppleva 

sin livskvalitet som låg är markant högre i den spända arbetssituation. För en flicka i en 

spänd situation är sannolikheten för att uppfatta sin livskvalitet som låg 4,1 gånger högre än 

för flickor i en avspänd situation. För den aktiva situationen är estimatet lägre med 2,6 

gånger högre odds jämfört med flickor som befinner sig i en avspänd situation. Vid 

konstanthållning för lärarstöd sjunker estimaten i både den aktiva och den spända 

situationen, i synnerhet den spända. Bland flickor i spända situationer sjunker oddskvoten 

från 4,1 till 3,5 vilket indikerar en relativt framträdande betydelse av lärarstöd för flickors 

livskvalitet, något som även framkom från de resultat som presenterades i tabell 3b.  Från 

modell 2:2 framgår också att ett lågt lärarstöd är signifikant kopplat till en 53 % lägre 

skattad livskvalitet i relation till flickor som inte uppfattar stödet som lågt.   
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Det framkommer både likheter och skillnader mellan flickor och pojkar i analyserna av 

arbetssituationer. I den aktiva situationen framkom inga större skillnader i odds kvoter 

mellan könen. Bland pojkar var sannolikheten att skatta sin livskvalitet som låg 2,5 gånger 

större jämfört med pojkar i en avspänd situation medan estimatet för flickor låg på 2,6. 

Flickor i den spända situationen hade däremot en markant högre oddskvot än pojkar, med 

en sannolikhet på 4,1 jämfört med 2,9 för pojkar. Estimaten för flickors sannolikhet att 

uppfatta sin livskvalitet som låg minskar också i större utsträckning än pojkars vid 

konstanthållning för lärarstöd, en minskning från 4,1 till 3,5 medan oddset för pojkar 

endast förändras från 2,9 till 2,7. Med reservation för det faktum att pojkar och flickor har 

olika referenskategori (och att odds kvoterna därmed inte kan jämföras rakt av) så tyder 

estimaten ändå på att den spända situationen har en starkare koppling till flickors 

livskvalitet än till pojkars och att lärarstödet har större betydelse för flickor. Det senare 

bekräftas också av Pseudo R2 som ökar från 4,4 till 5,1 för flickor när stöd inkluderas i 

modellen medan det för pojkar endast sker en marginell förändring från 4,9 till 4,1.  

 

 

 

Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

 
I denna studie av 15-åriga skolelevers upplevelse av krav, kontroll samt lärarstöd i skolan 

och dessa aspekters påverkan på deras subjektivt skattade livskvalitet har det framkommit 

resultat både i linje med den teoretiska utgångspunkten men också vissa avvikelser från 

densamma. När varje dimension för sig sattes i relation till pojkars respektive flickors 

livskvalitet framkom det att för pojkar är det endast krav som uppvisar en signifikant 

påverkan medan det för flickor blev tydligt att samtliga tre dimensioner var relevanta för 

deras livskvalitet. Kravdimensionen hade dock ett något högre Pseudo R2 för pojkar än för 

flickor vilket ytterligare understryker denna aspekts betydelse för pojkars självskattade 

livskvalitet. För flickor utgjorde kraven i skolan också tyngdpunkten för påverkan på 

livskvaliteten men även låg kontroll över skolarbetet samt bristande lärarstöd kunde 

kopplas till en signifikant lägre skattning av den egna livskvaliteten. Detta är vad som 

övergripande kan framhållas som särskiljande mellan könen. Flickors livskvalitet tycks i 

högre grad bestämmas av tillgången till lärarstöd vilket inte verkar vara fallet bland pojkar. 
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Karasek och Thereolls modell förefaller alltså predicera utfallet bättre för flickor än för 

pojkar i denna studie. 

 

För att övergå till hur resultaten i denna uppsats skiljer sig från den teoretiska 

utgångspunkten kommer de interaktionseffekter som observerats mellan de oberoende 

variablerna i materialet att belysas närmare. I den teoretiska utgångspunkten antas en 

interaktion mellan höga krav och låg kontroll föreligga som tillsammans skapar en 

synnerligen skadlig stress. Mot bakgrund av de tester för interaktion som gjorts här är det 

snarare kombinationen av höga krav och lågt lärarstöd som ger upphov till en interaktion 

och då endast för flickor. Detta trots att respondenter med särskilt låg kontroll urskiljts i 

denna studie. Bland flickor framkom således tendenser till att lärarstöd har en mer 

buffrande effekt gentemot höga krav i skolan än vad kontroll har. Man kan tänka sig att 

detta har att göra med att skolungdomar, trots att de bara om några år ska inträda i 

vuxenlivet, inte har samma behov som förvärvsarbetande vuxna att känna kontroll över sin 

arbetssituation utan snarare främjas av att läraren har kontroll och tillhandahåller sitt stöd. 

Att lärares och andra vuxnas betydelse i ungdomars liv minskar under dessa år kanske är 

det som antas vid första anblicken men både Zambon mfl (2006)  och de resultat som 

framkommit här antyder ett kanske inte lika synligt men likväl ett uttryckligt behov av stöd 

från lärare som 15-åriga ungdomar har.  

 

I en närmare analys av de fyra studerade arbetssituationerna framkom det dock i likhet med 

Karasek och Theorells teori, att den avspända arbetssituationen är den mest hälsofrämjande 

även i fråga om subjektiv livskvalitet. Den passiva situationen visade visserligen på ett 

ännu lite lägre estimat än den avspända för pojkar, men skillnaden mellan dessa båda 

situationer var inte signifikant. Inte heller för flickor var oddskvoten för den passiva 

situationen signifikant och därför dras inga slutsatser utifrån denna arbetssituation. Den 

spända situationen är den som framträder som den minst hälsofrämjande för både pojkar 

och flickor med markant ökade odds för att betrakta sin livskvalitet som låg, i synnerhet 

hos flickor. Även pojkar och flickor i den aktiva situationen skiljde sig signifikant från 

elever i den avspända situationen vilket är i linje med vad Karaseks och Theorells modell 

förutspår.  Den form av lärande och kreativitet som den aktiva situationen skapar är 

utvecklande men kan samtidigt inverka negativt på hälsan inte bara i fråga om psykiska och 
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psykosomatiska hälsobesvär utan uppenbarligen också när livskvalitet står i fokus som 

hälsoindikator. En intressant tanke utifrån detta är att utveckling och självförverkligande 

ofta framhålls som viktiga faktorer för känslan av att vara tillfreds med sitt liv, i synnerhet i 

vår västerländska kultur. Giddens resonemang om moderniteten är ett av många exempel 

på hur människan strävar framåt för att nå mål på olika plan. Det verkar dock finnas en 

gräns för detta som kanske ofta förbises i jakten på ett så tillfredställande liv som möjligt. 

En aktiv situation i skolan ger goda möjligheter till investeringar som verkar främjande på 

arbetsmarknaden, personlig utveckling ett förbättrat självförtroende. Detta borde mot 

bakgrund av många av våra kulturella värderingar göra att individer i denna situation i hög 

grad är tillfredställda med sitt liv. Vad resultaten här visar är tvärtom tendenser till att 

individer i en aktiv situation placerar sig långt ner på skalan i fråga om hur tillfredställda de 

är med sina liv.  En stressfylld arbetssituation kan resultera i olika typer av psykiska och 

psykosomatiska hälsobesvär men är också något som kan genomsyrar hur individen 

betraktar sitt liv i stort vilket indikerar en vid inverkan på dessa 15-åriga elever. Det kan 

tänkas att ett allt för starkt fokus mot  kreativt självförverkligande motverkar sitt syfte om 

ett tillfredställande liv.  

Vad som framstår som mycket intressant bland de resultat som presenterats i denna uppsats 

är tyngdpunkten på lärarstöd snarare än kontroll som motverkan till de negativa effekter på 

hälsan som höga krav i skolan kan leda till. Att denna resurs kommer alla elever till gagn är 

således viktigt.  Dock tyder studier om skolsegregation på att sociala skillnader som finns i 

samhället återspeglar sig i skolan och att ungdomar i samma skolform särskiljs både 

organisatoriskt och pedagogiskt. Boendesegregation bidrar till stor del till att elever med 

liknande social bakgrund hamnar i samma skola trots att det finns en princip om allsidigt 

sammansatta klasser. Studier visar att den sociala reproduktionen skapar en likriktning i val 

av studievägar överlag men samma mönster återspeglas också i den dagliga verksamheten. 

Olika typer av gruppindelningar baseras både på eleverna val och på lärares strävan att 

skapa grupper där elever har en liknande ambition och prestation. Detta blir särskilt vanligt 

i högstadiet och gymnasiet där elever från högre sociala skikt i stor utsträckning deltar i 

små undervisningsgrupper där prestationsnivån är relativt hög. I en sådan miljö blir 

lärarsupporten både mer tillgänglig och mer skräddarsydd för elevens behov (Jönsson mfl 

1993). Det bildas följaktligen skillnader i psykosocial arbetsmiljö för elever med olika 

social bakgrund vilket sannolikt avspeglar sig i deras hälsa. En amerikansk studie bekräftar 

dessa skillnader i en undersökning om vilka faktorer som påverkar att elever känner en 
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anknytning till skolan. Indikatorer på anknytning var här att tycka om att gå till skolan, 

känna tillhörighet samt goda relationer till lärare. En god anknytning medförde ett ökat 

emotionellt välmående, minskad risk för depression, användning av droger och 

våldsbeteende. Det visade sig att anknytningen var starkare i mindre skolor, bland de med 

goda studieresultat samt där eleverna kom från medelklasshem (Thompson mfl 2006). 

Detta blir särskilt viktigt att uppmärksamma då social åtskillnad i skolan kan leda till att 

elever, som särskilt behöver det, inte får tillgång till den support de har behov av i 

tillräcklig utsträckning. 

Avslutningsvis vill jag göra en återkoppling till det den sociologiska förankring som det 

inledande avsnittet av uppsatsen lyfte fram. I enlighet med vad Giddens beskriver finns det 

många sätt att leva i det moderna samhället där traditionen inte längre är vägledande i lika 

hög utsträckning. Idag finns fler vägar utanför skolan som på olika sätt görs synliga för 

ungdomar som ligger i startgroparna till vuxenlivet. Ett meningsfullt liv kan skapas på 

många sätt och utifrån detta är det tänkbart att skolans betydelse inte längre är av samma 

vikt. Men trots att dessa ungdomar har möjlighet till inblick i en stor värld med möjlighet 

att jämföra sig och vägledas av många människor med ett brett spektrum av livsstilar har 

resultaten i denna studie visat att skolans och de organisatoriska aspekter som dessa elever 

berörs av är en viktig aspekt när ungdomar skattar sin livskvalitet. Krav i skolan är faktorer 

som utöver dess koppling med psykiska och psykosomatiska hälsobesvär även tenderar att 

inverka på hur ungdomarna betraktar sin livskvalitet i stort. För flickor tillkommer 

därutöver kontroll och lärarstöd i skolarbetet som livskvalitetshöjandnde aspekter. 

  

Som poängterats i metodavsnittet fångar detta metodologiska tillvägagångssätt inte upp 

vilka faktorer individerna väger in när de skattar sin livskvalitet. Det som kan utläsas är 

enbart hur tillfredställda respondenterna är med det liv de lever just nu. Därför skulle en 

kvalitativ utvidgning av detta vara värdefullt för att studera vilka faktorer ungdomarna 

anser påverkar kvalitén av deras liv i positiv eller negativ riktning och på sätt fördjupa det 

som framkommit i denna uppsats.
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