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Sjukfrånvaron har sedan 1997 stadigt ökat i Sverige. Övergången från 
ett produktion- till tjänstesamhälle har inneburit förändrade 
arbetsvillkor för de anställda. Undersökningar har visat på att psykiska 
hälsoproblem såsom utbrändhet och depression antas ligga bakom det 
stigande antalet sjukskrivningar. Den utbredda psykiska ohälsan tros 
vara ett resultat av det nya arbetslivets stegrande villkor och krav. 
Syftet med föreliggande studie är således att utröna vilka 
arbetsklimatsvillkor utifrån krav- kontroll- och stödmodellen som kan 
tänkas bidra till depression hos tjänstemän. Variablerna som 
undersöktes utifrån denna modell togs från ett tidigare 
forskningsprojekt som utförts på fyra organisationer i Sverige. En 
hierarkisk multipel regressionsanalys visade att arbetsklimatsvillkor 
som bristande kontroll och socialt stöd från familj samt överbelastning 
i arbetet kan leda till ett depressivt tillstånd. Förslag till vidare 
forskning inom området skulle kunna beröra ett mer genomgående 
genusperspektiv för att utröna eventuella könsskillnader och 
benägenhet till arbetsrelaterad depression. 

 
 

I industrialiseringens begynnelse infördes arbetssätt som antogs främja produktiviteten i 
industrierna. Man strävade således efter en så effektiv arbetsfördelning som möjligt, 
vilket resulterade i löpandeband-principen. Denna gick ut på att varje anställd skulle 
sköta sitt arbete per automatik, exempelvis utföra en monoton arbetsuppgift vid ett 
rullband, allt för att effektivisera varje del av produktionsprocessen. Denna form av 
arbetsutövning fråntog följaktligen arbetarnas intellektuella stimulans då arbetet skedde 
från ett rent automatiskt handlande (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006).  
 
Under 1960-talet skedde dock ett skifte från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. 
Framväxten av en mer tjänsteinriktad marknad berodde bland annat på att 
industrisamhället lade grund för nya behov som exempelvis utbildning, forskning, 
finansiella tjänster, transporter samt konsulttjänster. Nu kom såldes kunskap samt 
information, till skillnad från produktion i industrisamhället, att bli alltmer centrala 
delar av det nya samhället (Sennett, 2000).  Under denna omställning blev det sålunda 
även aktuellt att förändra arbetssätten eftersom arbetet i sig blev mer komplext. De 
anställda fick större utrymme att planera, besluta och handla efter egen förmåga vilket i 
sin tur ställde allt högre krav på att inneha de rätta kvalifikationerna för att matcha 
arbetsmarknadens ökande kompetenskrav (Allvin et al., 2006). 
 
I informationssamhällets fotspår följde sedermera globaliseringens intåg. I takt med 
globaliseringen har det även ställts allt högre krav på företagens anpassningsförmåga på 
den nya marknaden. Ökad konkurrens har inneburit att företag har varit tvungna att ta 
till diverse effektiviseringsåtgärder för att förbli konkurrenskraftiga och på så vis 
undvika att slås ut från marknaden. Vanligt förekommande åtgärder för att upprätthålla 
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dessa konkurrensfördelar har exempelvis rört sig om neddragningar av personal, 
omorganiseringar för att uppnå maximal effektivitet, ändring av anställningsformer från 
tillsvidareanställningar till mer flexibla anställningsformer som vikariat och 
projektanställningar samt att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad vilket har 
inneburit en kraftig ökning av diverse konsulttjänster (Allvin et al., 2006). 
 
Övergången från produktion till tjänster samt företagens internationella expansion har 
medfört att individen kommit allt mer i fokus. Individualiseringen på arbetsmarknaden 
har i sin tur inneburit att människor konkurrerar i högre grad utifrån sina individuella 
egenskaper vilket har medfört en större press, även för individen, att anpassa sig till 
arbetsmarknadens alltmer flexibla arbetskrav (Jürisoo, 2001).  Det nya arbetssättet, i 
jämförelse med industrisamhällets kontrollerande makt, innebär förvisso att individen 
har större kontroll och frihet när det kommer till definiering, planering samt upplägg av 
arbetet. Det betyder dock inte att den anställde är fri att göra precis vad som faller in 
utan med detta förhållningssätt till arbetet följer nya krav och regler i arbetsprocessen. 
På dagens arbetsmarknad är det således relevant att internalisera de anställda i enighet 
med företagets värderingar och mål med hjälp av uppsatta riktlinjer och starka 
företagsklimat. På så vis kan företagen fortfarande, om än i en mer subtil form, 
kontrollera individerna i dess arbete (Allvin et al., 2006). 
 
Flexibilitet är, som nämnt, högaktuellt på dagens nya arbetsmarknad både för 
organisationer i sig samt för den enskilde individen. Flexibilitet kan ses som en produkt 
av tjänstesamhällets inträde, en större konkurrens på arbetsmarknaden har bidragit till 
allt effektivare företag (Allvin et al., 2006). Detta har i sin tur bidragit till att 
arbetsvillkoren för människan i organisationen drastiskt har förändrats. Docherty och 
Huzzard (2003) redogör bland annat för funktionell flexibilitet, vilket innebär att 
företag eftersträvar en större rörlighet på arbetsplatsen med hjälp av arbetsberikning- 
rotation eller utvidgning. Denna sortens flexibilitet innebär även höga krav på den 
anställda då denna skall vara anpassbar till organisationens föränderliga uppbyggnad 
och kunna hoppa in i olika delar när det behövs.  
 
Arbetslivets nya villkor har följaktligen en stor påverkan på individen. Idag är 
anställningsotryggheten vida utbredd hos de anställda då uppsägningar och 
omstruktureringar hör till vardagen (Docherty & Huzzard, 2003). Detta sätter således 
en stor press på individen att ständigt kompetensutveckla sig för att tillförsäkra sin 
anställningsbarhet. Allvin et al. (2006) redogör i sin bok om detta fenomen och 
benämner det flexibilitet genom utbytbarhet. Resonemanget förs kring hur 
organisationers flexibilitetskrav har förts över på individen då dagens 
anställningsrelationer minst sagt har luckrats upp. Dagens flexiblare anställningsvillkor 
tros dock i många fall leda till rädsla och osäkerhet i organisationerna. 
 
Dagens organisationer ställer följaktligen höga krav på att individen skall anpassa sig 
till högre effektivitetskrav i arbetet, det vill säga att arbetet bör ske allt snabbare på en 
mindre utsatt tid än tidigare. Eftersom anställningsotryggheten har ökat (på grund av 
flexiblare anställningsformer) gäller det således för individen att hänga med i 
effektivitetsspiralen för att inte själv hotas av varsel. Anpassningen till ett alltmer 
flexibelt arbete har dock visats sig ge konsekvenser för individen då det kan leda till 
stress och, om ingen färdändring sker, även till depression och klinisk utbrändhet 
(Allvin et al., 2006). 
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Sedan 1997 har sjukfrånvaron i Sverige ökat drastiskt. Kostnaderna för sjukfrånvaro 
och förtidspensionering är idag så pass höga att den sjukrelaterade arbetsfrånvaron 
betecknas som Sveriges möjligtvis största samhällsproblem. Det har kunnat urskiljas 
två dominerade huvudgrupper i sjukfrånvarostatistiken; fysiska problem samt psykisk 
ohälsa. Det har dock visats att psykisk ohälsa ligger bakom en större del av landets 
sjukfrånvaro.  Den psykiska ohälsan antas vidare vara ett resultat av det nya arbetslivets 
stegrande villkor och krav (Allvin et al., 2006). Forskning visar på en könsskillnad när 
det kommer till arbetsrelaterad psykisk ohälsa, kvinnor är i denna kategori 
överrepresenterade. Det har dock även visats att kvinnor tenderar att rapportera en 
högre psykisk ohälsa, det vill säga att kvinnor skattar högre på skalor än män. Denna 
skillnad behöver såldes inte nödvändigtvis innebära att kvinnor har mer 
depressionsproblematik än män (Hallsten, Bellaagh & Gustafssons, 2002).  
 
Eftersom arbetsrelaterad depression stadigt ökar bland personal i dagens organisationer 
är det av vikt att utröna dess bakomliggande orsaker. Som nämnt antas de stegrande 
arbetsvillkoren ligga bakom en stor del av sjukfrånvaron i Sverige. Det är således 
väsentligt att få kunskap om vilka arbetsvillkor som förmodas bidra till denna ökande 
psykiska ohälsa. En metod för att kunna fastställa vilka arbetsvillkor som är relevanta 
för bibehållen psykisk hälsa bland personalen är att utföra en utredning kring 
arbetsrelaterade krav samt kontroller. Arbetsvillkor som går under krav innefattar 
villkor som ställs på individen i arbetet medan kontroll inbegriper verktyg för att kunna 
hantera kraven. Utefter denna modell kan således relevanta arbetsvillkor, som främjar 
psykisk hälsa, sållas fram (Allvin et al., 2006). 
 
Krav- kontroll- och stödmodellen 
En vanligt förekommande modell som uppmärksammar den mänskliga faktorn när det 
kommer till den psykosociala arbetsmiljön är krav- kontroll- och stödmodellen. Denna 
modell teoretiserar hur olika grader av kontroll över ens arbetsmiljö kan ha en 
avgörande inverkan på den mentala hälsan (Karasek & Theorell, 1996). Enligt Karasek 
(1990) handlar stress i arbetslivet om en interaktion mellan å ena sidan hur höga eller 
låga krav som upplevs å andra sidan om det finns en kontroll över arbetets utförande 
eller ej, det vill säga hur stort besluts- eller handlingsutrymme som finns i arbetet. 
Modellen och dess stresspåverkan kan främst appliceras på arbeten där den egna 
kontrollen är låg. Arbeten som innefattas i denna kategori kan exempelvis vara lägre 
tjänstemän och personal som arbetar i typiskt byråkratiska organisationer. 
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Figur 1. Bilden visar att höga krav kombinerat med hög egenkontroll ger aktiva arbeten 
där arbetsmotivationen är hög. Dess motpol, låga krav och låg kontroll, ger passiva 
arbeten medan hög kontroll och låga krav ger en avspänd arbetssituation. Den värsta 
situationen ur ett stressperspektiv är slutligen kombinationen höga krav kombinerat 
med låg kontroll. Denna arbetssituation kan leda till psykisk ohälsa för individen 
(Karasek & Theorell, 1996). 
 
Kravbegreppet inbegriper enligt Karasek och Theorell (1996) dels av en kvalitativ och 
dels av en kvantitativ del. Författarna beskriver att de psykologiska kraven handlar om 
arbetsbörda, det vill säga hur mycket man jobbar samt komplexiteten i arbetet. Häri 
inkluderas med andra ord bland annat deadlines, säljsiffror, antalet rapporter den 
anställde måste utföra per vecka samt arbetsuppgifternas svårighetsgrad. 
 
När en individ upplever en känsla av förlorad kontroll över arbetssituation mobiliseras 
diverse stressfunktioner i kroppen vilket ger ett fysiskt påslag och kan, i det långa 
loppet, påverka individens hälsa och välmående. Krav- kontroll- och stödmodellen 
visar, som nämnt, på fyra olika arbetssituationer som innefattar risker respektive 
möjligheter för arbetarna. De som hör till ”höga krav låg kontroll” löper störst risk för 
att ohälsa. Den situation som anses mest gynnsam ur en hälsosynpunkt är ”höga krav 
och hög kontroll” eftersom personalen i denna kategori påverkas av positiv stress då de 
har stor egen kontroll medan de samtidigt har möjlighet till personlig utveckling i 
arbetet (Theorell, 2003). 
 
Karasek och Theorell (1996) beskriver kontroll som beslutsutrymme. Beslutsutrymmet 
innefattar vilka möjligheter som företaget ger den anställde att ta egna beslut om sitt 
eget arbete, det vill säga den anställdes självständighet i arbetet. Beslutsutrymmet 
omfattar två grundkomponenter. Den första kan kallas påverkansmöjligheter och 
inbegriper den anställdes egen kontroll att påverka vad som ska göras och hur det egna 
arbetet ska göras. Den andra aspekten är kunskapskontroll och representerar hur den 
anställdes kunskap används och utvecklas (möjligheter till kompetensutveckling samt 
utmaning i arbetet). Dessa två aspekter, påverkansmöjligheter och kunskapskontroll 
definieras som ”kontroll i arbetet”.  
 
Den ursprungliga modellen har under tiden kompletterats med en tredje komponent 
som anses ha en stor påverkan på arbetsmiljön; socialt stöd. Denna del innefattar både 
känslomässigt stöd samt praktisk hjälp. Forskning har visat på att arbetsrelaterad 
sjukdom som depression och utbrändhet minskar om det finns ett väl fungerande socialt 
stöd. Riskerna för ohälsa utgörs, enligt denna modell, av en obalans mellan höga krav 
på arbetet samt personalens möjlighet att hantera dessa krav. Det sociala stödet antas 
således fungera som en buffert, det vill säga att om individen finner stöd från 
arbetskollegor, chefer samt familj så fungerar detta som en hjälpande hand vid en 
eventuellt påfrestande arbetssituation (Theorell, 2003). 
 
Definition av begrepp utifrån krav- kontroll- och stödmodellen 
Krav 
Det primära för dagens organisationer är arbetsprestationer samt arbetsmängd. Ur en 
organisations synvinkel likställs arbete med produktivitet medan det för individen 
innebär kraft och tid. Det är således relevant för arbetaren att finna en balans mellan 
dessa perspektiv för att kunna bibehålla en känsla av jämvikt i sitt förhållningssätt till 
arbetet. Arbetsmängden innefattar vad som görs och hur mycket. Dagens ökade krav på 
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arbetsmarknaden bidrar dock i många fall till en kvantitativ överbelastning för 
individen. Den nya arbetsmarknaden anses påverka arbetsbelastningen på tre sätt: 
belastningen bli mer intensiv, arbetet blir alltmer komplicerat samt att arbetet kräver 
mer tid. Det är således svårt att, på dagens arbetsmarknad, finna tid för avkoppling 
(Maslach & Leiter, 1999). Forskning visar på att kvantitativ överbelastning kan leda till 
psykisk ohälsa hos den arbetande individen (Rauhala et al., 2007). 
 
Kvalitativ överbelastning uppkommer då en anställd känner sig okapabel att lösa 
uppgifterna i arbetet på grund av dess komplexitet. Trots att det finns gott om tid för att 
lösa uppgiften upplevs, i detta fall, en känsla av avsaknad av en förmåga att utföra 
uppgiften korrekt (Sales, 1970). Forskning har visat på att kvalitativ överbelastning i 
arbetet kan leda till ångest och depression (Shaw & Weekley, 1985). 
 
Kontroll 
Brist på egenkontroll kan definieras som bristande delaktighet. Med delaktighet avses 
till vilken grad individen har inflytande över strategiska, operativa samt administrativa 
beslut. Upplevelsen av bristande egenkontroll involverar tre psykologiska processer: I 
det första steget, reaktion, försöker individen ta kontroll över det som den inledningsvis 
förväntade eller önskade i arbetet. Reaktion i detta steg innefattar känslan av frustration 
över att egenkontrollen inskränks. I organisationer som innehar ett rigoröst 
kontrollsystem är denna första upplevelse vanligt förekommande. I nästkommande steg 
infinner sig en känsla av hjälplöshet eftersom försöken i steg ett misslyckades. Detta 
nederlag, efter att frustrationen lagt sig, bidrar följaktligen till en känsla av hjälplöshet i 
arbetssituationen eftersom försök till egenkontroll ständigt misslyckas. Hjälplöshet 
definieras här som ett tillstånd där individen upplever att resultatet är oberoende av 
hans eller hennes insats. I det tredje steget infinner sig en känsla av alienation från 
arbetet (Spector, 1986). Alienation kan definieras som en kognitiv frånkoppling mellan 
individen och arbetet, en sådan kännetecknas av att individen förlorar 
arbetsengagemanget samt förmågan att identifiera sig med organisationen (Allvin et al., 
2006). 
 
Egenkontroll kan även definieras som möjligheten att lägga upp och styra över det egna 
arbetet på detaljnivå. Denna kontroll ses som en buffert mot både under- och 
överbelastning. Bristande egenkontroll föreligger exempelvis vid grupptryck, en alltför 
auktoritär chef eller vid tunga administrativa regelverk (Jürisoo, 2001). Forskning visar 
på att bristande egenkontroll i en arbetssituation kan ha ödesdigra konsekvenser för 
individen. En framväxande alienation från arbetet kan sedermera resultera i ångest och 
depression (Ashforth, 1989). 
 
Enligt Spector (1986) kan självständighet i arbetet definieras som kontrollen över en 
individs direkta schemaläggning samt arbetsuppgifter. Han menar vidare att 
självständighet är en viktig aspekt när det kommer till kontrollbegreppet. I självständiga 
arbeten kan individen själv bestämma i vilken ordningsföljd arbetsuppgifterna utförs, 
på vilket sätt uppgiften skall utföras, schemaläggning samt planera hur samarbetet 
kollegor emellan bör funktionera. Forskning har visat på att självständighet i arbetet är 
vikigt för att bibehålla en god mental hälsa. En känsla av självständighet i arbetet har 
vidare visats ge individer en förmåga att klara andra motgångar i livet avsevärt bättre 
(Thompson & Prottas, 2005). 
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Utmaning i arbetet innefattar hur individen uppfattar arbetets komplexitet samt 
svårighetsgrad. Ett utmanande arbete antas tillfredsställa en persons inre 
självuppfyllande behov. Utmaning i arbetet tros således motivera de anställda till ett 
hårdare arbete för att uppnå en framgångsrikt genomförd uppgift. Anställda som 
uppfattar sitt arbete som utmanade verkar för att bemöta kraven som ställs och arbetar 
således mer effektivt. En utmanande arbetsmiljö uppmuntrar följaktligen den anställde 
att involvera sig mer känslomässigt samt kognitivt. Detta resulterar, i allmänhet, i en 
större och mer meningsfull arbetsupplevelse. De utmanande göromålen medför således 
en känsla av personlig utveckling i arbetet (Carmeli, Cohen-Meitar & Elizur, 2007). 
Viss forskning pekar på relevansen av utmaning i arbetet och menar på att denna antas 
främja den personliga utvecklingen vilket i sin tur har en koppling till välmående i 
arbetet (Theorell, 2003). Annan forskning har dock visat på att somliga kan uppfatta ett 
utmanade arbete som en stressfaktor snarare än en utmaning (Carmeli, Cohen-Meitar & 
Elizur, 2007). 
 
Då arbetssituationer upplevs påfrestande kan det sociala stödet vara väl så behjälpligt. 
Detta stöd utgår från en subjektiv upplevelse av bekräftelsebehov. Det sociala stödet 
kan utgöras av att en medmänniska lyssnar på problem och ger välbehövlig rådgivning, 
det har även visat sig att detta stöd är många gånger avgörande för hur en individ klara 
en påfrestande situation i arbetslivet. En känsla av tillhörighet kan även räknas in i det 
sociala stödet och anses vara mycket viktigt för en individs välmående (Cohen & Wills, 
1985). 
 
Socialt stöd är ett relativt brett begrepp och kan kategoriseras in i två huvudgrupper; 
känslomässig- samt instrumentell stöd. Det känslomässiga stödet utgörs mestadels av 
möjligheten att kunna ventilera bekymmer som rör arbetet för närmaste kollega eller 
chef. Att bli bekräftad av kollegor och chefer efter att ha gjort en god insats på arbetet 
hör även till den känslomässiga kategorin. Det instrumentella stödet innefattar sådant 
som underlättar arbetet i någon form, det kan exempelvis röra sig om att en 
arbetskollega tar på sig en del av ens eget arbete vid överbelastning, att chefen 
tillhandahåller information som underlättar i arbetet och att arbetarna blir tilldelade mer 
utrymme och frihet att utföra mer avkopplade aktiviteter. Denna del avser hur pass 
välbehövlig information individen blir tilldelad för att klara av ett visst problem i en 
arbetssituation (Cohen & Wills, 1985).  
 
En del av det sociala stödet innefattas av familjen vilken, i många fall, har setts som en 
avgörande buffert för hur påfrestningar i arbetet hanteras. Forskning har visat på 
relevansen av att inneha en balans mellan privat- och arbetsliv, då denna rubbas kan det 
leda till ohälsa och depression. I dagens kravfyllda arbetsmarknad kan det dock vara 
svårt att bibehålla denna balans då arbetet kräver allt mer tid vilket förlaktligen kan leda 
till att arbetet inkräktar på det privata livet. Det är således viktigt att upprätthålla en 
balans mellan arbete och privatliv samt att det finns ett socialt stöd från familj och 
vänner (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Forskning har 
vidare visat på att människor som upplever ett svagt socialt stöd har högre psykisk 
ohälsa (Hellgren & van der Vliet, 2002). 
 
Feedback kan ses som det objektiva stödet, det vill säga stöd som tillför den objektiva 
bekräftelsen. Feedback innefattar den respons anställda får för sitt arbetsgenomförande 
av sin chef. Att få återkoppling från ens chef för genomförda uppgifter i arbetet är 
många gånger en viktig faktor för den anställdes arbetstrivsel. Feedback kan vidare ses 
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som den information en anställd får från sin chef vilket kan innefatta den anställdas 
prestation samt arbete mot uppsatta mål. Feedback ger en inblick i vad som förväntas 
av den anställda i arbetet samt hur denna skall förhålla sig till arbetet (Rosen, Levy & 
Hall, 2006). Forskning har visat på att bristande feedback i arbetet kan leda till en 
förlorad arbetstrivsel samt psykisk ohälsa (Sparr & Sonnentag, 2008).  
 
Depression kan definieras som ett tillstånd av nedstämdhet och sänkt grundinställning. 
Depression kan vara mångfacetterad på så vis att det kan röra sig om alltifrån en lätt 
och snabbt övergående nedstämdhet till djup och beständig dysterhet. I en inledande 
depression kan känslor som obeslutsamhet, trötthet, koncentrationssvårigheter, brist på 
intresse och engagemang upplevas. Ett tillstånd av djup depression kan medföra känslor 
av ovärdighet, otillräcklighet och hopplöshet. Det är även vanligt förekommande med 
svåra skuldkänslor och självanklagelser som ett resultat av depressionens 
oföretagsamhet. En längre tids depression kan resultera i känslor av meningslöshet och 
självmordstankar (NE, 2009). 
 
Syftet med föreliggande studie är att utifrån kontroll-krav-stöd modellen undersöka 
huruvida arbetsklimatsvillkor som socialt stöd, feedback, självständighet-, utmaning-, 
egenkontroll- samt överbelastning i arbetet kan leda till depression. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare  
Till föreliggande studie valdes det att använda redan insamlad data från 
forskningsprojektet: ”The salaried employee in the modern working life: Threats and 
challenges” (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). Projektet 
finansierades av Alecta samt det svenska arbetslivsinstitutet genom det europeiska 
samarbetsprojektet SALTSA och utfördes av forskare vid institutionen för Psykologi 
vid Stockholms Universitet. 
 
Cirka 20 organisationer var kontaktade över telefon och informerade om studiens syfte. 
De fick information om att studien var ett longitudinellt undersökningsprojekt som 
syftade till att undersöka faktorer relaterade till sjukskrivning samt stress hos 
tjänstemän. De blev tillfrågade om det fanns möjlighet att skicka ut cirka 500 enkäter 
till organisationens anställda i en administrativ position. De blev även informerade om 
att de sedermera skulle få ta del av det färdigställda resultatet. Det skickades även ut ett 
informationsblad rörande undersökningens syfte samt upplägg. Ett flertal organisationer 
uttryckte ett intresse för undersökningen men tackade nej eftersom de själva bedrev 
liknande projekt. Slutligen gav fyra organisationer sitt samtycke för delaktighet i 
undersökningen, och skickade anställdas adresser tillsammans med ett brev där ett 
samtycke från ansvarig chef fanns med (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 
2006). 
 
För att kunna undersöka så många olika aspekter för tjänstemäns arbetsvillkor som 
möjligt framställdes tre olika versioner av enkäter. Enkäterna delades ut vid två olika 
tillfällen. Första utdelningen skedde i november 2004 medan den andra utdelningen 
ägde rum under år 2005 första kvartal. Enkäterna hade samma utformning vid båda 
tillfällena samt att dem skickades ut till de deltagare som använts vid första tillfället 
(Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). 



 8 

Till föreliggande undersökning valdes det att genomföra en begränsning och enbart 
undersöka variablerna socialt stöd, feedback, självständighet-, utmaning-, egenkontroll- 
samt överbelastning i arbetet och hur dessa kan leda till depression. Då studiens utvalda 
variabler endast fanns med i vissa delar av forskningsprojektet kunde enbart 810 
undersökningsdeltagare från det andra undersökningstillfället användas. Vid de aktuella 
tillfällena (version II samt III, period 2) delades det ut sammanlagt 1149 stycken 
enkäter varav 810 av dessa sedermera blev användbara, vilket resulterar i ett bortfall för 
rådande studie på 29,5%. Undersökningsdeltagarna utgjordes av 63,3% kvinnor och 
36,7% män.  
 
Material och utvalda variabler 
Åtta arbetsklimatsvillkor extraherades från forskningsprojektet och undersöktes vidare; 
 
Kvantitativ överbelastning 
Skalan består av 3 delfrågor utvecklade av Beehr, Walsh, & Taber (1976), denna 
variabel avser att mäta känslan av att ha för mycket att göra under för lite tid. Ett 
exempel på påstående som förekom: ”Jag har ofta för mycket att göra i arbetet”. 
Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer), en hög poäng 
representerar en tung arbetsbörda. 
 
Kvalitativ överbelastning 
Denna skala består av 4 delfrågor som har utvecklats av Sverke, Hellgren & Öhrming 
(1999) och fångar upplevelsen att arbetet är för komplicerat eller krävande. Ett exempel 
på påstående som förekom: ”Jag upplever orimliga krav i mitt arbete”. 
Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer), en hög poäng 
representerar mer komplicerat eller krävande arbete. 
 
Egenkontroll i arbetet 
3 delfrågor utvecklade av Ashford, Lee & Bobko (1989) användes för att mäta 
upplevelsen av inflytande över ens arbetssituation och organisationens processer, 
exempelvis; ”Jag har tillräcklig kontroll inom organisationen för att kunna påverka 
händelser som kan beröra mitt arbete”. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer 
ej) till 5 (instämmer), en hög poäng representerar en stark känsla av kontroll.  
 
Självständighet i arbetet 
Denna skala bestående av 4 delfrågor var adapterad av Sverke & Sjöberg (1994), och 
baseras på Hackman & Oldham (1975) och Walsh, Taber, & Beehr (1980) forskning. 
Variabeln mäter vilken grad av självständighet man har i arbetet samt inflytande i hur 
arbetet slutförs.  Ett exempel på påstående: ”Jag kan ta egna beslut om hur mitt arbete 
ska organiseras”. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer), 
en hög poäng innebär en stark känsla av självständighet i arbetet. 
 
Utmaning i arbetet 
Denna skala består av 4 delfrågor och utarbetades av Hellgren, Sjöberg & Sverke 
(1997). Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer) där en 
hög poäng indikerar på i vilken utsträckning arbetet bidrar till ny kunskap och lärande. 
Ett exempel på påstående: ”Jag har möjlighet för personlig utveckling i arbetet”. 
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Feedback 
För att mäta vetskapen om resultat i arbetet användes 4 delfrågor som utvecklats av 
Hackman & Oldham (1975). Denna mätning tar fasta på om respondenterna upplever 
att de får feedback från sina chefer i hur dem utför sitt arbete. Ett exempel på 
påstående: ”Min chef ger mig en ganska bra uppfattning om hur bra jag genomför mitt 
arbete”. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer) där en 
hög poäng indikerar på att chefen ger god feedback. 
 
Socialt stöd 
Baserat på Caplan et al. (1975), 10 delfrågor representerade av 3 faktorer var framtagna 
för denna studie. Denna skala innehåller tre delfrågor som baseras på källan av social 
support: medarbetares stöd, chefers stöd samt stöd från familjen. Ett exempel på 
påstående: ”Jag kan få stöd från dem som står mig nära när det kommer till problem på 
arbetet”. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (instämmer ej) till 5 (instämmer), en hög 
poäng innebär att de upplever ett socialt stöd.  
 
Depression 
Denna skala innehållande 17 delfrågor baseras på en skala utarbetad av Bech, 
Rasmussen, Raabaek Olsen, Noerholm & Abildgaard (2001). Skalan fångar upp de 
mest betydelsefulla symtomen av klinisk depression (exempelvis bristande intresse för 
livet, känslor av hopplöshet samt en låg självkänsla etc.) och i vilken utsträckning dessa 
symtom har varit närvarande under de senaste två veckorna. Ett exempel på en fråga 
som förekom: ”Har du under de senaste två veckorna upplevt bristande styrka och 
energi?”. Svarsalternativen sträcker sig från 1 (inte alls) till 4 (hela tiden) där en hög 
poäng innebär mer depression. 
 
Datainsamling 
Urval 1. Ett stort tillverkningsföretag som specialiserar sig på hushållsapparater samt 
skogs- och jordbruksutrustning med huvudkontor i Göteborg. Datainsamling skedde vid 
två tillfällen, med samma urvalsgrupper för båda tillfällena. Vid båda tidpunkter 
randomiserades de anställda in i två grupper och tilldelades enkäterna version I samt 
version II. Vid första tillfället delades 494 enkäter ut varav 317 svar inkom, vilket ger 
en svarsfrekvens på 64%. Vid det andra tillfället delades 449 enkäter ut varav 233 svar 
returnerades, vilket ger en svarsfrekvens på 51%. 
 
Urval 2. En revisionsbyrå som förser organisationer samt mindre företag med finansiell 
rådgivning. Huvudkontoret är lokaliserat i Stockholm men kontor återfinns runt om i 
Sverige. Likaså här randomiserades personalen in i två grupper för att tilldelas version I 
samt version II. Av de 593 enkäter som utdelats återkom 500 svar vilket ger en 
svarsfrekvens på 85%. Vid det andra tillfället användes samma grupper som vid första 
med undantag från dem som avslutat sin anställning samt de som var nyanställda. 
Enkäterna skickades ut till 611 anställda varav 483 svar återkom vilket ger en 
svarsfrekvens på 79 %. 
 
Urval 3. En kommun ca 160km norr om Stockholm gav tillåtelse för att dela ut enkäter 
till de administrativt anställda i organisationen. Även i detta fall randomiserades 
deltagarna in i två grupper där den ena gruppen fick enkätversion I och den andra 
gruppen enkätversion II. Vid första tillfället delades 560 enkäter ut varav 408 svar 
returnerades, vilket ger en svarsfrekvens på 73 %. Vid det andra tillfället upprepades 
undersökningen med samma grupper samt versioner av enkäter. Det uppdagades dock 
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att en del av personalen från tillfälle 1 hade avslutat sin anställning vilka såldes togs 
bort från originalpopulationen. Av de 538 enkäter som delades ut återkom 329 svar 
vilket ger en svarsfrekvens på 61 %. 
 
Urval 4. Detta urval består av lärare anställda av samma kommun som ovan. Dessa 
blev tilldelade version III av enkäterna och delades vid första tillfället ut till 619 
personer (5 av dessa exkluderades dock eftersom de avslutat sin anställning eller valde 
att ej medverka i undersökningen). Av dessa återkom 433 enkäter vilket ger en 
svarsfrekvens på 72 %. Vid det andra tillfället delades samma enkäter ut till 593 av de 
kvarvarande deltagarna och 360 av dessa svar återkom vilket ger en svarsfrekvens på 
61 %.  
 
För att tillförsäkra validiteten i föreliggande studie utfördes en faktoranalys (se tabell 
1). Analysen visade på att en sammanslagning av variablerna egenkontroll-, 
självständighet- samt utmaning i arbetet ämnade stärka undersökningens validitet (då 
samtligas egenvärde sammanföll under faktor 5).  Efter närmare analys valdes dock att 
en sammanslagning av egenkontroll samt självständighet i arbetet borde genomföras. 
Anledningen till att utmaning i arbetet exkluderades från sammanslagningen berodde 
dels på att delfrågorna som tillhörde denna kategori ej ansågs jämförliga med de 
sammanslagna samt dels på att tidigare forskning ansågs stärka den exkluderade 
variabels självständiga position. Faktoranalysen resulterade således i en 
sammanslagning av egenkontroll samt självständighet till en gemensam variabel, 
kontroll. För att undersöka mätinstrumentets parametriska egenskaper utfördes en 
Cronbach’s alpha (se tabell 2). Alphavärden mellan 0,70 till 0.95 ses som godtagbara 
och tyder således på en god reliabilitet.  
 
Databearbetning 
För att undersöka vilka arbetsklimatsvillkor som predicerar depression användes en 
hierarkisk multipel regressionsanalys (se tabell 3). Tre block skapades för de oberoende 
variablerna: demografiska, krav samt kontroll. I tabellen presenteras de standardiserade 
regressionskoefficienter.  ∆R2 visar hur mycket unik varians prediktorerna för varje nytt 
block tillför utöver den förklarade variansen som förklarades av prediktorerna i blocken 
innan. Model R2 redovisar summan av samtliga ∆R2. 
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Tabell 1. Faktoranalysa av de frågor som ska mäta egenkontroll-, kvantitativ överbelastning-, kvalitativ överbelastning-, utmaning-, 
självständighet i arbetet, socialt stöd, depression samt Feedback. 

Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Faktor 8 
Jag har tillräckligt med makt i denna 
organisation för att kontrollera händelser 
som kan påverka mitt arbete 

    .66    

Jag förstår denna organisation tillräckligt för 
att kunna kontrollera saker som påverkar 
mig 

    .58    

Jag ges tillräckligt med tid för att göra det 
som förväntas av mig i arbetet (R) 

  .73      

Det händer inte ofta att jag får arbeta under 
en strängt pressad tid 

  .59      

Jag har ofta för mycket att göra i mitt arbete   .83      
Jag upplever orimliga krav i mitt arbete    .39     .40 
Jag upplever mina ansvarsområden som 
orimliga 

       .40 

Jag har krav i arbetet som är svåra att klara 
av 

       .62 

Mitt arbete innehåller delar som är för 
krävande 

       .58 

Jag lär mig ständigt nya saker i mitt arbete     .45   .34 
Mitt arbete karaktäriseras av förändring och 
variation 

    .41    

Mitt arbete kräver ständig involvering     .36    
Jag har möjligheter för personlig utveckling     .48    
Jag har tillfredsställande inflytande över val 
som rör mitt arbete 

    .69    

Jag kan göra egna val om hur mitt arbete ska 
organiseras 

    .51    

Det finns utrymme för mig att ta egna 
initiativ i arbetet 

    .61    
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Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Faktor 8 
Jag har ett arbete där jag kan visa min 
kompetens 

    .57    

Vanligtvis får jag hjälp från kollegor när 
något behöver bli klart snabbt 

     -.71   

Jag får alltid den hjälp jag behöver från 
kollegor då svårigheter i arbetet uppstår 

     -.86   

När jag stöter på problem i arbetet finns det 
alltid en kollega att vända sig till 

     -.75   

När jag stöter på problem i arbetet kan jag 
alltid fråga min chef om råd 

     .78   

Jag får alltid hjälp från min chef när 
svårigheter i arbetet uppstår 

     .74   

Min chef hjälper mig när jag stöter på 
problem som jag inte kan lösa själv 

     .82   

Jag har någon utanför arbetet som jag kan 
prata med om svårigheter i arbetet 

   .93     

När saker är svåra och förvirrande i arbetet 
har jag någon utanför arbetet som ger mig 
stöd 

   .80     

Jag har ett nätverk av människor utanför 
arbete i vilket jag kan diskutera 
arbetsrelaterade problem  

   .63     

Jag kan få stöd från de som står mig nära när 
det kommer till problem i arbetet 

   .71     

Har du under de två sista veckorna känt dig 
nere eller ledsen?  

.74        

Har du under de två sista veckorna tappat 
intresset för de dagliga aktiviteterna? 

.73        

Har du under de två sista veckorna upplevt 
att du har bristande styrka och energi? 

.75        
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Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Faktor 8 
Har du under de två sista veckorna känt dig 
mindre självsäker? 

.72        

Har du under de två sista veckorna känt av 
ett dåligt samvete eller skuldkänslor? 

.72        

Har du under de två sista veckorna känt att 
livet inte är värt att leva? 

.58        

Har du under de två sista veckorna haft 
svårigheter att fokusera när du exempelvis 
läst tidningen eller kollat på tv? 

.59        

Har du under de två sista veckorna haft 
svårigheter att ta beslut? 

.62        

Har du under de två sista veckorna känt dig 
rastlös eller upprörd? 

.59        

Har du under de två sista veckorna känt dig 
irriterad eller arg? 

.61        

Har du under de två sista veckorna känt dig 
lat och slö? 

.72        

Har du under de två sista veckorna haft 
svårigheter att sova? 

.57        

Har du under de två sista veckorna behövt 
sova mer än vanligt? 

.60        

Har du under de två sista veckorna haft 
minskad aptit och ofrivilligt gått ner i vikt? 

.37        

Har du under de två sista veckorna haft ökad 
aptit och gått upp i vikt? 

.38        

Har du under de två sista veckorna känt 
press att få färdigt saker? 

.49  .37      

Har du under de två sista veckorna oroat dig 
över mindre saker? 

.69        

Vanligtvis känner jag till om mitt arbete är 
tillfredsställande i detta jobb 

 .90       
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Fråga Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Faktor 8 
Jag har en ganska god uppfattning om 
huruvida jag presterar tillräckligt bra i 
arbetet 

 .81       

Jag har ofta svårt att klura ut om jag 
presterar bra eller dåligt i mitt arbete (R) 

 .45       

Min chef ger mig en ganska god uppfattning 
om hur bra jag presterar i arbetet 

 .79       

Egenvärde 10.86 4.76 2.83 2.40 1.62 1.32 .73 .64 
Procent av variansen 22.16 9.72 5.78 4.90 3.30 2.69 1.49 1.31 
aPrincipal axis faktoranalys med oblimin rotation. 
(R) = reverserad fråga som vänts. 
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Tabell 2. Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet 

* p<.05, **p<.01, ***p<.001, (N= 810) 

Variabler Fg  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Depression 1.62 .47 
 

 -           

2. Ålder 48.05 
 

10.87 
 

-.11***           

3. Kön  
 

 
 

-.13*** -.01          

4. Kvalitativ överbelastning 2.35 
 

.90 
 

.43*** -.01 -.14***         

5. Kvantitativ överbelastning 3.42 
 

.96 
 

.37*** -.06* -.08** .56***        

6. Utmaning i arbetet 3.86 
 

.80 
 

-.16*** -.04 -.04 .02 .07*       

7. Feedback 3.12 
 

.98 
 

-.22*** .09* -.03 -.20*** -.11*** .34***      

8. Kontroll 3.53 
 

.73 
 

-.36*** .17*** .10** -.32*** -.20*** .50*** .47***     

9. Socialt stöd från chef 3.34 
 

1.13 
 

-.29*** .01 -.04 -.27*** -.21*** .33*** .60*** .43* **    

10. Socialt stöd från kollega 3.72 
 

.89 
 

-.23*** -.05 -.09** -.16*** -.14*** .37*** .26*** . 29*** .46***   

11.  Socialt stöd från familj 3.48 1.03 -.11*** -.12*** -.17*** .013 -.013 .20*** .10** .08** .21*** . 31*** - 

Alpha   .92   .79 .79 .72 .86 .83 .95 .85 .85 
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     Resultat 
 

En hierarkisk multipel regressionsanalys (se tabell 3) visade på ett flertal signifikanta 
resultat. Krav i arbetet i form av överbelastning visade sig predicera depression. 
Kontroll i arbetet samt socialt stöd från familj visade även på ett samband med 
depression. Det vill säga ju mer kontroll i arbetet samt socialt stöd desto mindre 
depression. 

 
Tabell 3. Hierarkisk multipel regression för predicering av depression (standardiserade 
regressionskoefficienter) 

Prediktorer Depression 
Demografi  
Ålder .11*** 
Kön -.13*** 
  
∆R2  .028*** 
Krav  
Kvalitativ överbelastning .32*** 
Kvantitativ överbelastning .18*** 
  
∆R2 .19*** 
Kontroll  
Utmaning i arbetet -.05 
Feedback .01 
Kontroll i arbetet -.15*** 
Socialt stöd från chef -.07 
Socialt stöd från kollega -.07 
Socialt stöd från familj -.08** 
  
∆R2 .07*** 
Model R2 .286*** 

* p<.05, **p<.01, ***p<.001, (N=810) 
 
Inledningsvis utfördes en Pearsons produktmomentkorrelationskoefficientanalys (se 
tabell 2) vilken indikerade på att samtliga faktorer hade en signifikant korrelation med 
depression. En intressant iakttagelse gällande korrelationerna i denna tabell berör den 
demografiska variabeln kön. Här kan det således avläsas att kvinnor rapporterar att de 
mår i allmänhet sämre än män när det kommer till överbelastning i arbetet samt brist på 
socialt stöd, det vill säga att kvinnor tenderar att få mer depressionsproblematik när 
kraven i arbetet ökar och brist på socialt stöd infinner sig.  
 
För en mer ingående analys av samtliga variabler utfördes en hierarkisk multipel 
regressionsanalys (se tabell 3). I tabellen redogörs för vilka faktorer som predicerar 
depression. I den första modellen lades ålder samt kön in och dessa visade sig predicera 
depression. I nästa steg lades kvantitativ samt kvalitativ överbelastning in. Även dessa 
predicerade depression samt tillförde en signifikant ökning i förklarad varians. I den 
sista delen lades utmaning i arbetet, feedback, kontroll i arbetet, socialt stöd från 
kollegor, chef samt familj in. I denna kategori visade sig kontroll i arbetet samt stöd 
från familj predicera depression även dessa tillförde en signifikant ökning i förklarad 



 17 

varians. De demografiska variablerna förklarar 2,8 procentenheter av variansen i 
depression, vilket var en signifikant ökning från noll. Detta resultat indikerar att kön 
och ålder har viss betydelse för depression. Detta resultat bör dock tolkas med 
försiktighet då andelen förklarad varians ändå är relativt sett mycket låg. Resultaten 
visar vidare på att kvinnor samt yngre tenderar att må i allmänhet sämre. 
Kravfaktorerna i block 2 förklarar ytterligare en knapp femtedel av variationen i 
depression och visar på ett positivt signifikant samband mellan kvantitativ samt 
kvalitativ överbelastning och depression. Resultaten indikerar således på att ju mer 
kvalitativ samt kvantitativ överbelastning arbetet innebär desto mer depression. I det 
tredje och sista blocket, kontroll, förklarar faktorerna ytterligare 7 av variationen i 
depression. Socialt stöd från familj samt kontroll i arbetet visade två negativt 
signifikanta resultat vilket tyder på att bristande kontroll samt bristande stöd från familj 
kan leda till depression. Socialt stöd från kollega samt chef, utmaning i arbetet visade 
på ett svagt negativt samband med depression, dock ej signifikant. Feedback stod 
däremot knappt för något samband alls och visade således inte heller på ett signifikant 
resultat. Sammanlagt kan demografi-, krav- och kontrollfaktorerna förklara 28,6 
procent av depression.  
 
 

 
Diskussion 

 
Sjukfrånvaron har sedan 1997 stadigt ökat i Sverige. Det har utkristalliserats två 
huvudproblem för vad som antas ligga bakom det stigande antalet sjukskrivningar. Den 
ena gruppen står för fysiska problem medan den andra gruppen representerar psykiska 
hälsoproblem, den sistnämnda uppfattas vidare som en överrepresenterad 
bakgrundfaktor för dagens sjukskrivningar. Den utbredda psykiska ohälsan antas vara 
ett resultat av det nya arbetslivets stegrande villkor och krav (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  
 
En välkänd modell som tar fasta på arbetsklimatsvillkor och dess relevans är krav- 
kontroll- och stödmodellen. Denna genomför en grundlig utredning angående vilka 
arbetsklimatsvillkor som antas främja samt motverka en individ i en arbetsrelaterad 
situation (Karasek & Theorell, 1996). Syftet med föreliggande studie var följaktligen 
att, utifrån kontroll- krav- och stödmodellen, undersöka huruvida arbetsklimatsvillkor 
som socialt stöd, feedback, självständighet-, utmaning-, egenkontroll- samt 
överbelastning i arbetet kan leda till depression. Resultatet indikerade på att bristande 
kontroll i arbetet, bristande stöd från familj samt kvalitativ och kvantitativ 
överbelastning kan leda till depression.  
 
Demografivariabler - kön och ålder  
Dessa variabler visade båda på resultat som antas påverka depression.  Den intressanta 
aspekten i detta fall är de rapporterade könsskillnaderna. Studien pekar på att kvinnor 
har en större tendens till depression än män. Detta resultat går även i enighet med 
tidigare forskning av Hallsten, Bellaagh & Gustafssons (2002) som utfört en 
undersökning angående kvinnors överrepresentativitet i arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 
Det har dock även visats att kvinnor tenderar att rapportera högre på tester som mäter 
depression, detta innebär således att kvinnor ej nödvändigtvis behöver lida av mer 
depressioner än män.  
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Dessvärre fanns ingen direkt tidigare forskning kring åldersskillnader och tendens till 
arbetsrelaterad depression och psykisk ohälsa. Resultaten i studien antyder dock på att 
yngre har en starkare tendens till arbetsrelaterad depression. Hur kommer det sig att 
yngre tenderar att må sämre i arbetet? En bidragande faktor till detta kan möjligtvis 
bero på det faktum att de yngre är noviser i arbetet. Det ställs förmodligen höga krav på 
nyanställda överlag att komma snabbt in i tjänstens roll. Samtidigt ställer säkerligen 
unga arbetare i sin tur otroligt höga krav på sig själva, i dagens konkurrensdominerade 
arbetsmarknad gäller det att visa framfötterna för att komma någonstans i karriären. 
Detta tror jag kan bidra till att yngre pressar sig själva så in i det sista att det hela kan 
utmynna i en depression. 
 
Krav 
Under denna kategori återfanns två starkt signifikanta resultat för både kvalitativ samt 
kvantitativ överbelastning i arbetet. Kvantitativ överbelastning uppträder då det råder 
en obalans mellan krav och resurser, det vill säga då det finns för mycket att göra under 
för lite tid (Maslach & Leiter, 1999). Forskning som genomförts inom ämnet indikerar 
på att kvantitativ överbelastning i arbetet kan leda till psykisk ohälsa för personalen 
(Rauhala et al., 2007). Detta går således i linje med föreliggande studie då även denna 
pekar på att sådana förhållanden i arbetet kan leda till depression.  
 
Studien indikerade dock på en aning starkare signifikant resultat gällande den 
kvalitativa överbelastningen. Denna sorts överbelastning uppkommer då en anställd 
känner sig okapabel att lösa uppgifterna i arbetet på grund av dess komplexitet (Sales, 
1970). I enighet med studiens resultat har forskning inom området visat på att kvalitativ 
överbelastning i arbetet kan leda till ångest och depression (Shaw & Weekley, 1985). 
Att kvalitativ överbelastning fick ett något starkare resultat i studien kan möjligtvis 
bero på att urvalet av undersökningsdeltagarna valdes från tjänstemannasektorn. Denna 
kategori har sannolikt mer komplicerade arbetsuppgifter att handskas med dagligen än 
exempelvis arbetare på en fabrik. Om en liknande undersökning hade utförts på en 
grupp arbetare hade ett möjligt resultat pekat på att den kvantitativa överbelastningen 
orsakat större depressionsproblematik än den kvalitativa.  
 
Att bli delegerad en komplicerad arbetsuppgift som ligger utom ens kompetens är 
förmodligen relativt vanligt. Det är således av vikt att kunna hantera dessa situationer 
så de ej blir okontrollerbara och leder till en depression. I situationer där kvalitativ samt 
kvantitativ överbelastning infinner sig tror jag det är viktigt att bibehålla en struktur och 
ordning. Då en situation upplevs okontrollerbar infinner sig ofta en känsla av kaos, det 
är således viktigt att inneha denna struktur över arbetsuppgifter för att undvika onödig 
oreda. Sedan är jag övertygad om att nyckeln till att hantera överbelastningssituationer i 
arbetet är kommunikation. Att kommunicera med exempelvis ens chef om hur läget ser 
ut och be om avlastning alternativt utbildning för att kunna hantera arbetsuppgifterna är 
säkerligen en viktig faktor för att undvika depression. Dessutom tyder detta på 
ödmjukhet samt en vilja av att lära sig nya saker, med dessa komponenter kan det aldrig 
gå fel. 
 
Kontroll 
Under denna kategori uppkom en del förvånande resultat då enbart kontroll i arbetet 
samt socialt stöd från familj indikerade på signifikanta resultat. Utmaning i arbetet 
innefattar hur individen uppfattar arbetets komplexitet samt svårighetsgrad. Ett 
utmanande arbete antas tillfredsställa en persons inre självuppfyllande behov. 
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Utmaning i arbetet tros således motivera de anställda till ett hårdare arbete för att uppnå 
en framgångsrikt genomförd uppgift. Utmaning i arbete kräver vidare att personalen 
använder multipla färdigheter, extra ansträngning samt att det ger tillfälle för de 
anställda att ta egna initiativ. De utmanande göromålen medför således en känsla av 
personlig utveckling i arbetet (Carmeli, Cohen-Meitar & Elizur, 2007). Forskning inom 
området menar på att utmaning i arbetet antas främja den personliga utvecklingen vilket 
i sin tur har koppling till psykiskt välmående hos personalen (Theorell, 2003). 
Föreliggande studie ger dock ej stöd för Theorells teori då det inte återfanns ett 
signifikant resultat. En möjlig förklaring till utebliven signifikans kan eventuellt 
involvera det faktum att brist på utmaning i arbetet ej i första hand leder direkt till 
depression utan kan, rent krasst, möjligtvis endast skapa ett missnöje och på så vis 
påverka arbetstrivseln. Brist på utmaning är således möjligtvis ej så pass avgörande 
eller relevant för personalen att det skulle kunna bidra till en depression.  
 
En annan anledning till att utmaning i arbetet ej visade på några signifikanta resultat 
skulle möjligtvis kunna inbegripa det faktum att det var administrativt anställda som 
deltog. Av egen erfarenhet att döma utgörs administrativt göromål ej av dagliga 
utmaningar utan arbetet sköts mer eller mindre på rutin (förvisso med en del komplexa 
inslag). Personal i administrativa tjänster är ofta experter på struktur, ordning, siffror 
och service samt att de trivs med att ha utarbetade riktlinjer att efterfölja. Mig 
veterligen finns det ingen direkt utbredd vilja av att sikta ”mot stjärnorna” det vill säga 
en vilja av att klättra och uppnå en chefsposition eller liknande. Avsaknaden av att vilja 
uppnå en chefsposition eller klättra sig uppåt i karriären är möjligtvis en förklarande 
orsak till att utmaning i arbetet ej visade på signifikanta resultat. 
 
Feedback återgav måhända det mest intressanta resultatet under denna kategori. 
Resultatet indikerade följaktligen inte på den minsta signifikans eller samband med 
depression. Feedback innefattar den respons anställda får för sitt arbetsgenomförande 
av sin chef. Feedback ger således en inblick i vad som förväntas av den anställda i 
arbetet samt hur denna skall förhålla sig till arbetet (Rosen, Levy & Hall, 2006). 
Forskning har visat på att bristande feedback i arbetet kan leda till en förlorad 
arbetstrivsel samt psykisk ohälsa (Sparr & Sonnentag, 2008). Rådande studie ger 
sålunda ej stöd åt denna teori. En förklaring till detta kan möjligtvis gå i enighet med 
den för utmaning i arbetet ovan. Brist på feedback står händelsevis inte i direkt 
koppling till depression utan dessa kan kanske stå i ett mer komplext förhållande till 
varandra. Det vill säga att bristande feedback möjligtvis främst bidrar till förlorad 
arbetstrivsel som i sin tur, och tillsammans med andra omständigheter, eventuellt skulle 
kunna leda till depression.  
 
En annan anledning till utebliven signifikans för feedback skulle kunna bero, än en 
gång, på att undersökningsdeltagarna arbetade i administrativa befattningar. 
Administrativt arbete utgörs ofta av starka riktlinjer och rutiner som bör följas. Det 
finns i många fall färdigutarbetade manualer och så kallade lathundar för varje del av 
den administrativa processen. Att ”tänka utanför boxen” det vill säga ta egna initiativ 
till alternativa vägar är således många gånger ej prioriterat utan personalen arbetar efter 
strikt uppsatta riktlinjer och mål. Feedback kan möjligtvis vara ett mer vanligt 
förekommande inslag i befattningar som kräver mer kreativitet som exempelvis 
konsultverksamheter eller liknande. Här kan det möjligtvis behövas mer feedback från 
ledningen eftersom det ges så pass fria händer. En uppfattning om att arbetet utförs på 
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rätt sätt är möjligtvist mer uppskattat i en sådan ”lös” situation än en administrativ 
position med ett strängt regelverk.  
 
Kontroll i arbetet indikerade dock på ett mycket starkt signifikant resultat. Med hjälp av 
en faktoranalys beslutades det att en sammanslagning av variablerna självständighet 
samt egenkontroll i arbetet borde genomföras för att tillförsäkra studiens giltighet. 
Nuvarande sammanslagna variabel innefattar således egenkontroll vilket kan definieras 
som möjligheten att lägga upp och styra över det egna arbetet på detaljnivå. Denna 
kontroll ses som en buffert mot både under- och överbelastning. Bristande egenkontroll 
föreligger exempelvis vis grupptryck, en alltför auktoritär chef eller vid tunga 
administrativa regelverk (Jürisoo, 2001). Enligt Spector (1986) kan självständighet i 
arbetet definieras som kontrollen över en individs direkta schemaläggning samt 
arbetsuppgifter. Forskning som utförts på bristande egenkontroll i en arbetssituation har 
visat kunnat bidra till en framväxande alienation från arbetet vilket sedermera kan 
resultera i ångest och depression (Ashforth, 1989). Forskning rörande självständighet i 
arbetet har visats sig vikigt för att bibehålla en god mental hälsa (Thompson & Prottas, 
2005). Studiens resultat går således i linje med ovanstående teorier då den pekar på att 
olika form av bristande kontroll i arbetet kan leda till depression hos den anställda.  
 
Bristande kontroll i arbetet anser jag väga tyngst bland de undersökta variablerna 
eftersom att denna aspekt berör all personal. Bristande kontroll involverar således allt 
från arbetare till högt anställda tjänstemän, det är således av vikt att vara uppmärksam 
på denna aspekt och på så vis försöka motarbeta depression. Här tror jag återigen att det 
är viktigt med kommunikation, om personalen upplever bristande kontroll i en 
arbetssituation är det viktigt att medvetandegöra detta hos ledningen. Att ge konstruktiv 
kritik är förmodligen det bästa sättet att undvika bristande kontroll, det vill säga att 
meddela ledningen om situationen samt att komma med förslag som kan förbättra 
situationen/kontrollen. Det är naturligtvis även viktigt att ledningen har detta i åtanke 
då de lägger upp arbetet för de anställda. Om ledningen strävar efter att inneha all makt 
centrerad i toppen och på så sätt frånta dem anställda egenkontrollen samt 
självständigheten i arbetet säger det sig lite självt att det förr eller senare kommer att slå 
bakut. Ledningen bör således delegera ut en del av ansvaret så personalen känner sig 
delaktiga i sitt eget arbete. 
 
Till sist undersöktes det huruvida bristande socialt stöd från chef, kollegor samt familj 
kunde leda till depression. Det sociala stödet kan exempelvis utgöras av att en 
medmänniska lyssnar på problem och ger välbehövlig rådgivning, det har även visat sig 
att detta stöd är många gånger avgörande för hur en individ klara en påfrestande 
situation i arbetslivet. En känsla av tillhörighet kan även räknas in i det sociala stödet 
och anses vara mycket viktigt för en individs välmående. Det sociala stödet kan således 
innefatta stöd från såväl kollegor, chef som från den egna familjen (Cohen & Wills, 
1985). Forskning har vidare visat på att människor som upplever ett svagt socialt stöd 
har mer mentala hälsoproblem (Hellgren & van der Vliet, 2002). En aning 
förvånansvärt visade det sig att det enbart var brist på socialt stöd från familj som 
indikerade på ett signifikant samband med depression. Här kan man således möjligtvis 
även dra paralleller till den uteblivna signifikansen för feedback. Stöd samt respons från 
chef och arbetskollegor verkar betraktas som mindre relevant än stödet från familjen. 
Mig veterligen är detta ett tämligen överraskande resultat med tanke på hur stor fokus 
människan i allmänhet lägger ner på det objektiva bekräftandet. Jag hade misstankar 
om att fasaden man utåtsätt vill upprätthålla för allmänheten var av stor vikt samt att 
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socialt stöd från kollegor och chefer var högst relevant för att även få denna roll 
bekräftad. Resultatet tyder dock, lyckligtvis, på att den objektiva bekräftelsen från 
allmänheten ej är så när så viktig som stödet som kan fås från nära och kära. 
 
Metoddiskussion  
Inledningsvis genomfördes en faktoranalys vilken gav stöd för validiteten i de skalor 
som använts i studien. För att säkerställa mätinstrumentens psykometriska egenskaper 
estimerades även reliabiliteten för samtliga skalor. Enligt Cronbach’s alpha visade 
samtliga undersökta variabler på en god alphanivå. Detta indikerar således på en god 
reliabilitet för undersökningen. 
 
Det som dock kan diskuteras angående studiens generaliserbarhet är de demografiska 
variablerna kön samt ålder. Då medelåldern i studien var 48,05 år kan det tänkas att de 
flesta undersökningsdeltagarna befann sig i övre medelåldern vilket i sin tur kan ha gett 
ett snedvidet resultat. I denna variabel hade det varit önskvärt med en större spridning 
för att möjligtvis förstärka generaliserbarheten. Undersökningsdeltagarnas 
könsfördelning kan även ha utgjort en viss snedvridning av resultatet då 63,3% var 
kvinnor och 36,7% var män. I en perfekt värld hade det således varit optimalt med en 
jämn könsfördelning samt en större åldersspridning, allt för att tillförsäkra studiens 
generaliserbarhet.  
 
Förslag på framtida forskning  
Eftersom studien indikerade en viss könsskillnad hade det varit intressant att replikera 
Karaseks & Theorells krav- kontroll- och stödmodell utifrån ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet skulle således grundligt genomsyra modellen och på så vis möjligen 
kunna utröna huruvida det finns några egentliga könsskillnader i tendensen att 
ofördelaktiga arbetsklimatsvillkor leder till depression.  
 
Sammanfattningsvis kan det således konstateras att föreliggande studie än en gång ger 
stödjande resultat till den omtalade och tillika lovordade arbetsvillkorsbaserade krav- 
kontroll- och stödmodellen vilken förtäljer att höga krav kombinerat med låg kontroll i 
arbetet samt ett bristande socialt stöd kan leda till psykisk ohälsa för personalen 
(Karasek & Theorell, 1996). 
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