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KRAV OCH KONTROLL I DET MODERNA ARBETSLIVET 

Lukas Marberger 

 

Samhällsförändringar som globalisering och teknisk utveckling har 

förändrat arbetslivet vilket gjort att förutsättningarna för begrepp som 

krav och kontroll kan ha förändrats. Syftet med denna studie var att ur 

ett åldersperspektiv identifiera eventuella huvudeffekter av nya krav 

och former av kontroll på mental ohälsa men även modererande 

effekter av kontroll på sambandet mellan krav och mental ohälsa. En 

enkät skickades till en revisionsfirma och gav 251 svar. Fyra 

regressionsanalyser utfördes och visade att måloklarhet hade ett 

signifikant samband med mental ohälsa får både yngre och äldre 

medan otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad endast var 

signifikant för yngre. Samtidigt visade sig autonomi ha en 

modererande effekt på sambandet mellan måloklarhet och mental 

ohälsa. Detta resultat ger insikter kring nya krav och hur de varierar 

mellan yngre och äldre men visar också tvärtemot tidigare forskning 

på att hög autonomi faktiskt kan leda till högre mental ohälsa än låg 

autonomi.  

Arbetslivet har de senaste årtiondena genomgått en drastisk förändring, en förändring 

som skapat nya möjligheter men även nya påfrestningar för individen. Karakteristiskt 

för arbeten i det moderna arbetslivet är att gränserna för tid och rum har suddats ut 

samtidigt som det i högre grad handlar om tjänsteproduktion än varuproduktion (Tetrick 

& Quick, 2003; Allvin, 2008). Detta har i sin tur skapat nya förutsättningar för 

begreppen krav och kontroll. Att ha en stor frihet i arbetet och kunna kontrollera sin 

arbetssituation har traditionellt sett inneburit en möjlighet att avlasta de krav man ställts 

för i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). I det moderna arbetslivet skulle friheten i 

kombination med en ökad otydlighet kunna innebära ett krav för individen att själv 

strukturera sin situation som kan bli påfrestande och påverka den mentala hälsan 

negativt (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Hagström, 2006). Just 

den psykiska ohälsan är ett växande problem i arbetslivet vilket ökar vikten av 

forskning inom området (Sundin & Wikman, 2004). De traditionella modeller som 

används för att undersöka psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklades innan effekterna av 

informationssamhället setts på allvar och det bör därför ifrågasättas hur dessa går att 

tillämpa på dagens arbetsliv. Då krav i arbetslivet förändrats skulle också tidigare 

studier som endast utgår från traditionella krav kunna missa viktiga aspekter av dagens 

arbetsliv och därmed inte längre vara relevanta. Det skulle också kunna vara så att det 

moderna arbetslivets effekter på ohälsan skiljer sig mellan yngre och äldre. Denna 

studie utgår från krav-kontroll modellen och undersöker nya former av krav och kontroll 

i det moderna arbetslivet ur ett åldersperspektiv. 
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Det moderna arbetslivet 

Den tekniska utvecklingen tillsammans med globaliseringen har bidragit till att 

arbetslivet ser mycket annorlunda ut idag än för bara tjugo år sedan (Näswall, Hellgren 

& Sverke, 2008). Globaliseringen har öppnat upp hela världen till en gemensam 

marknad vilket gör att företag inte längre är nationsbundna utan kan placera olika 

företagsfunktioner i olika världsdelar. Samtidigt ökar konkurrensen då 

lågkostnadsländer i exempelvis Asien sätter press på de västerländska företagen. 

Konkurrensen tvingar företag att utvecklas snabbare och förmågan till anpassning och 

flexibilitet har blivit nyckelord för överlevnad (Burke & Cooper, 2000). Den stabila 

organisationsstrukturen kännetecknad av effektivisering av arbetsmoment har ersatts 

med en struktur som kan anpassa sig till marknaden och där personalresurserna justeras 

mot efterfrågan (Barklöf, 2000). På den allt snabbare föränderliga marknaden krävs 

också att beslutsleden är korta. För att åstadkomma detta plattas organisationerna vilket 

breddar ansvaret och befogenheterna för individen samtidigt som onödig byråkrati 

sorteras bort (Westerlund, Ahlberg, Alfredsson, Hertting & Theorell, 2000). Vad som 

produceras har också förändras och på västerländska marknader går produktionen allt 

mer från varor till tjänster (Tetrick & Quick, 2003). Vad som skett är alltså ett tydligt 

steg bort från industrialismen vilket är att likna vid ett paradigmskifte till ett nytt 

informationsparadigm. 

 

Parallellt med arbetslivets utveckling har också den mentala ohälsan i Sverige ökat 

kraftigt. Mellan 1998 och 2002 visade mätningar på en dramatisk ökning av mental 

ohälsa med nästan en tredjedel (Hallsten, Lundberg & Waldenström, 2004). Begrepp 

som utbrändhet, utmattning och depression är idag del av det vardagliga samtalet och 

sällan har utbudet av självhjälpsböcker varit så stort som idag. Om denna ökning av 

mental ohälsa är ett resultat av informationssamhällets nya krav eller helt enkelt 

fenomen som bara belyses annorlunda idag bör dock diskuteras. Klart är i alla fall att 

det moderna arbetslivet skapar nya former av krav på de anställda som tidigare inte 

funnits. 

 

Nya krav i det moderna arbetslivet 

Arbetet i det moderna arbetslivet har till skillnad från industrialismens konkreta 

arbetsmoment övergått till ett arbete som inte sällan kännetecknas av en oklarhet eller 

otydlighet (Finnholm, 2008). Att sålla i en stor mängd information eller ta beslut i en 

komplex tillvaro rör i dag de flesta tjänstearbeten. Genom intervjustudier har nya 

stressfaktorer identifierats som till exempel en oklarhet kring de förväntningar och mål 

som finns på arbetet och en svårighet att veta när arbetsuppgifterna är avklarade eller att 

avgöra dess kvalité (Hellgren, Sverke & Näswall, 2008; Skantze, 2006). I det moderna 

arbetslivet är så många olika parter involverade i en arbetsuppgift att arbetet riskerar 

hamna i ett slags ingenmansland där det är oklart vem som har ansvar för vad 

(Finnholm, 2008).  
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Måloklarhet 

Att ha mål och kunna nå mål är en viktig del för att en människa ska må bra och har till 

och med inkluderats i WHOs definition av att ha hälsa (Tetrick & Quick, 2003). Mycket 

forskning har gjorts kring betydelsen av att ha mål och även att kunna se vägen till 

målet vilket har relaterats till välbefinnande hos individen (Pomaki, Karoly & Maes, 

2009). Inom arbetslivet kan en otydlighet kring målen i arbetet, alltså måloklarhet liknas 

vid begreppet rollotydlighet. I studier av rollotydlighet anses det traditionellt sett viktigt 

för anställda att veta sina rättigheter och skyldigheter men även vilka aktiviteter som 

måste göras och hur dessa bäst utförs (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964). 

En otydlighet kring vilka mål som finns och hur dessa kommer att mätas ökar risken för 

tveksamhet. Denna tveksamhet kan göra att en anställd blir missnöjd med sin roll, 

upplever ångest, feltolkar verkligheten och således presterar mindre effektivt (Rizzo, 

House & Lirtzman, 1970). Tankarna kring rollotydlighet uppstod då organisationerna 

blev mer komplexa under 60-70 talet. I det moderna arbetslivet har dock 

arbetssituationen förändrats och komplexiteten ökat avsevärt.  

Otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad och dess kvalité 

I och med övergången från att producera varor till att producera tjänster har också 

otydligheten kring själva arbetsuppgiften ökat. Ofta är ett stort antal aktörer inblandade i 

produktionen, såväl underleverantörer, externa konsulter och olika avdelningar på 

företaget. Detta kan skapa en otydlig situation där en persons insats blir svårt att 

identifiera (Finnholm, 2008). Att avgöra när en arbetsuppgift faktiskt är avklarad kan 

vara svårt då gränserna för uppdraget är otydliga och arbetet blivit mer flytande 

(Hellgren, Sverke & Näswall, 2008). Hur kvalitén på den producerade tjänsten är har 

också det blivit mer diffust. En konsult som arbetar med exempelvis finansiell 

rådgivning kan ha svårt att avgöra om den konsultation som erbjudits varit bästa möjliga 

eller om andra företag kunde givit bättre konsultation (Alvesson, 2001). Att hantera 

kunskap är på många sätt mer en fråga om känsla och antaganden än de mera konkreta 

upplevelserna av en produkt. Denna kvalitativa karaktär gör det svårare att utvärdera 

och mäta arbetet jämfört med exempelvis kvantitativa mått som antal sålda eller 

producerade varor (van der Vliet & Hellgren, 2002).  

 

Kontroll i det moderna arbetslivet 

Som beskrivits har en eskalerande teknisk utveckling bidragit till att skapa oändliga 

kommunikationsmöjligheter vilket gjort att idag är vem som helst i princip nåbar när 

som helst (Sundin & Wikman, 2004). Detta har också skapat nya möjligheter för att 

arbeta på distans och avgränsningen mellan arbete och fritid har blivit vagare. Arbetet är 

i mångt och mycket inte koncentrerat till en arbetsplats där man börjar arbetsdagen och 

slutar den en viss tid. Individen kan därmed njuta av en större frihet, samtidigt som det 

kan vara påfrestande att alltid känna sig tillgänglig och det kan vara svårt att göra sig av 

med arbetet. Ett större ansvar läggs på individen att själv strukturera och organisera sitt 

arbete, något som beskrivits som en avreglering av arbetet vilket istället innebär en ökad 

självreglering för individen (Allvin m.fl., 2006). Denna självreglering gör att individen 

lättare kan hantera konflikter mellan arbetsliv och fritid. Till exempel småbarnsföräldrar 

kan uppleva det som positivt att kunna hämta barnen tidigare och sedan ta igen arbete 
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på kvällen när barnen har gått och lagt sig. Studier har visat att flexibla 

arbetsförhållanden, alltså att avgöra var och när arbete ska göras hade positiva samband 

med självskattad hälsa (Butler, Grzywacz, Ettner, Liu, 2009). Kontroll har också 

traditionellt sett ansets ha positiva effekter på hälsan (Karasek & Theorell, 1990). I ett 

alltmer otydligt arbetsliv skulle dock en ökad självreglering kunna bli påfrestande för 

individen vilket gör att betydelsen av kontroll kan vara på väg att ändras. 

 

Autonomi 

Autonomi i arbetet är ett generellt begrepp som oftast avser möjligheten för den 

anställde att själv ansvara för hur och när arbetet utförs. Autonomi har genom flera 

studier visat på positiva effekter på aspekter av arbetet så som arbetstillfredställelse och 

självskattad hälsa (Spector, 1986; Liu, Spector & Jex, 2005). Då begreppet är relativt 

brett har det förekommit flera olika konstruktioner och definitioner och det diskuteras 

om det vore lämpligare att dela upp begreppet och mäta olika aspekter av autonomi 

(Breaugh, 1999). En av de mest använda definitionerna av autonomi och även den som 

föreliggande studie använder härstammar från Hackman & Oldham (1975) där 

autonomi uttrycks som i vilken grad arbetet erbjuder betydande frihet och oberoende för 

den anställde att planera arbetet och bestämma hur arbetet skall utföras. 

Makt i organisationen 

Att kunna kontrollerna situationen man som människa befinner sig i har länge kopplats 

till hälsa. Till exempel har experimentsituationer med elektriska stötar demonstrerat hur 

människor som upplever sig kunna kontrollera stötarna också upplevde minskade 

obehagliga effekter av stötarna (Averill, 1973). I organisationer kan detta motsvaras av 

den makt som krävs för att man som anställd ska kunna påverka händelser eller 

motverka att negativa saker inträffar en själv. Detta är också en av grundtankarna 

bakom begreppet kontroll (Karasek & Theorell, 1990). I det moderna arbetslivet sker 

förändringar av organisationer oftare då omvärlden är mer föränderlig och instabil vilket 

visat sig ha negativa effekter på hälsan (Westerlund, Theorell & Alfredsson, 2004). 

Makten en anställd har i organisationen kan också vara avgörande för upplevelsen av 

anställningsotrygghet vilket visat sig påverka arbetstillfredställelsen negativt (Ashford, 

Lee & Bobko 1989). Makt i organisationen skulle därmed kunna ha en buffrande effekt 

på de negativa hälsoeffekterna av den allt mer osäkra tillvaron i det moderna arbetslivet. 

 

Krav-kontroll modellen 

En av de mer dominerande modellerna som försöker förklara relationen mellan olika 

sorters arbeten och stress är krav-kontroll modellen (Karasek, 1979; Karasek & 

Theorell, 1990). Modellen tros har blivit populär mycket tack vare sin enkelhet 

bestående av endast två faktorer: psykologiska krav i arbetet och kontroll i arbetet. Med 

krav avses främst omgivningsbaserade krav på individen som tidspress eller 

arbetsbelastning. Karasek & Theorell (1990) har också beskrivit hur arbetsmängd anses 

vara det dominerande kravet. Den andra faktorn kontroll i arbetet motsvarar de 

möjligheter en anställd har att möta de krav han/hon ställs inför. Kontroll delas in i två 

delar: påverkansmöjligheter, att kunna bestämma över hur och vad som ska göras, samt 

kunskapsutveckling, vidden av kompetens som behövs och möjligheterna till utveckling 
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av kompetensen där påverkansmöjligheter enligt Karasek (1979) är att likna vid 

autonomi. Karasek (1979) menar också att framförallt obalansen eller balansen mellan 

krav och kontroll är avgörande för om arbetet skapar stress eller ett utvecklande aktivt 

tillstånd. Detta delar i sin tur upp modellen i två huvudhypoteser: stress- respektive 

aktivitets-hypotesen vilka illustreras med de diagonala linjerna i Figur 1 nedan.  

 

Aktivitets-hypotesen innebär att en balans mellan krav och kontroll försätter individen i 

ett aktivt eller passivt tillstånd som är lärande och utvecklande respektive inte lärande 

och utvecklande (Verhofstadt, de Witte & Omey, 2009). Då aktivitets-hypotesen mäter 

den beroende variabeln lärande kommer den inte att undersökas i denna studie som 

istället fokuserar på stress-hypotesen. Flera utvidgningar av krav-kontroll modellen har 

gjorts där den som har fått mest genomslag är tillägget av dimensionen stöd. Med 

dimensionen stöd blir modellen tredimensionell och det mest spända läget är en 

situation med höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. Socialt stöd antas i 

utvidgningen ha en modererande effekt på de höga kravens påverkan på den mentala 

hälsan (Johnson & Hall, 1988). Stöd dimensionen kommer dock inte att undersökas i 

denna studie då fokus ligger på nya krav och kontrolls betydelse i det moderna 

arbetslivet.  

 

Figur 1. Krav-kontroll, egen modell av (Karasek, 1979) 

Stress-hypotesen 

Stress-hypotesen är den mest undersökta hypotesen och innebär att arbeten med höga 

krav respektive låg kontroll skapar den mest spända arbetssituationen med risk för 

mental ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Anställda med den lägsta mentala hälsan 

skulle därmed placera sig i den spända arbetssituationen. Höga krav har därför negativa 

huvudeffekter på den mentala hälsan samtidigt som låg kontroll också har negativa 

huvudeffekter på den mentala hälsan. Denna hypotes förutsätter att krav och kontroll är 

oberoende av varandra vilket gör att exempelvis ökade krav påverkar stressnivån trots 

att kontroll är konstant och tvärtom. Generellt sett är stödet för stress-hypotesen bra och 

flera meta analyser har visat på att detta samband finns i de flesta studier (de Lange, 

Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2003; de Jonge & Kompier, 1997; van der Doef 

& Maes, 1999).  
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 Buffrings-hypotesen 

Stress-hypotesen förutsätter inga interaktionseffekter mellan krav, kontroll och ohälsa. 

En interaktionseffekt har dock vagt preciserats av Karasek (1989)  även om han 

beskrivit att detta inte är det huvudsakliga bidraget med krav-kontroll modellen. 

Interaktionseffekten som avses är främst kontrolls modererande effekt på kravens 

påverkan på den mentala ohälsan. Det skulle därmed vara möjligt att minska kravens 

effekt på ohälsan genom att öka kontrollen för den anställde. Även om vissa studier har 

visat på detta samband har det i de flesta fall varit svårt att bevisa (de Lange m.fl., 2003; 

van der Doef & Maes, 1999). Kontrolls modererande effekt på kraven är därmed inte 

utredd. Som beskrivits har innebörden av kontroll successivt förändrats de senaste åren 

och det bör därför undersökas hur denna buffrings-hypotes står sig i det moderna 

arbetslivet, framförallt när kravet är att överbrygga otydlighet. 

Krav-kontroll i det moderna arbetslivet 

Som beskrivits har arbetslivet genomgått och genomgår en drastisk förändring. Krav-

kontroll modellen har inte genomgått samma drastiska förändring och det faktum att den 

utvecklades för snart trettio år sedan ställer frågan hur dess giltighet är idag. De mer 

traditionella krav som undersöks behöver inte längre vara de centrala och nya 

psykologiska krav kan ha en stor effekt på den mentala hälsan. 

 

Aspekten kontroll har även den förändrats då det i det moderna arbetslivets finns i 

princip oändliga möjligheter till kontroll samtidigt som organisationer erbjuder ett större 

handlingsutrymme idag än för trettio år sedan (Allvin, 2008). Kontroll behöver därmed 

inte längre ha samma påverkan på den mentala hälsan. Buffringseffekten skulle också 

den kunna ha förändrats till att istället göra det mer påfrestande för individen att själv 

orientera sig i en diffus tillvaro. En hög kontroll i en situation med höga krav i form av 

otydlighet skulle därmed inte längre vara den mest aktiva situationen som krav-kontroll 

modellen förutsätter utan snarare kunna vara situationen med högst mental ohälsa.  

 

Åldersperspektiv 
Hittills har forskning inte fokuserat på åldersaspekten av krav och kontroll i det 

moderna arbetslivet och dess relation till mental ohälsa. En litteratursökning visade att 

tidigare forskning är i princip obefintlig. I en studie hittades dock att huvudeffekterna av 

krav respektive kontroll var desamma för både yngre och äldre. Däremot visade sig 

kontroll ha en modererande effekt för äldre då kraven bestod av tidspress och höga 

nivåer av problemlösning. Att hantera höga krav genom en ökad kontroll hade därmed 

större effekt för äldre än yngre (Shultz, Wang, Crimmins & Fisher, 2009). När det 

handlar om krav i form av otydlighet eller att hantera stora mängder information är det 

inte omöjligt att detta upplevs olika av yngre respektive äldre. Det skulle kunna vara så 

att de yngre har växt upp i informationssamhället och därmed har lättare att hantera 

detta. Samtidigt skulle äldre kunna ha arbetat upp en kognitiv förmåga att behandla 

information genom erfarenhet. Hur krav och kontroll påverkar yngre respektive äldre 

personer är därmed centralt att undersöka för att identifiera eventuella riskgrupper i det 

moderna arbetslivet. 
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Syfte & Hypoteser 

Syftet med denna studie är att utifrån det moderna arbetslivet undersöka nya krav och 

former av kontroll och hur dessa påverkar mental ohälsa med hänsyn till ålder vilket 

skapar ett antal hypoteser. 

 

Hypotes 1: De tre nya kraven: måloklarhet, otydlighet kring när arbetsuppgifterna är 

avklarade samt otydlighet kring arbetsuppgifternas kvalité har ett positivt samband med  

mental ohälsa både bland yngre och äldre. 

 

Hypotes 2: De två formerna av kontroll: autonomi samt makt i organisationen har ett 

negativt samband med mental ohälsa både bland yngre och äldre. 

 

Hypotes 3: De två formerna av kontroll: autonomi och makt i organisationen har var för 

sig en modererande effekt på de nya kravens effekt på mental ohälsa.  

 

Hypotes 4: De nya kraven och formerna av kontroll påverkar den mentala ohälsan olika 

bland yngre och äldre. 

 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Data till undersökningen erhölls från Psykologiska Institutionen på Stockholms 

Universitet och hade tidigare samlats in för ett forskningsprojekt om det moderna 

arbetslivet (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). 

Undersökningsdeltagarna kom från projektets ”Sample 2” och var anställda på en 

revisionsfirma som servade både större och mindre organisationer med finansiella 

konsulttjänster och rådgivning. Företaget hade huvudkontor i Stockholm men det fanns 

kontor över hela landet. Frågeformuläret skickades i december 2004 till respondenterna 

via traditionell post. Tillsammans med frågeformuläret bifogades information om 

projektets syfte, hur frågeformuläret skulle fyllas i samt information om konfidentialitet 

och databearbetning. Efter ca två veckor skickades en påminnelse ut till de som inte 

svarat och efter ytterligare en månad skickades en andra påminnelse ut i form av en ny 

kopia av frågeformuläret till de som inte svarat. Efter ca tre veckor ansågs 

svarsfrekvensen för ”Sample 2” vara tillfredställande. 

Av de 593 personer som frågeformuläret skickades till (där 5 senare togs bort då de 

slutat på arbetsplatsen) inkom svar från 500 personer vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 85%. I föreliggande studie användes dock endast respondenter som 

svarat på samtliga av de items som studien innehåller. Detta gav ett totalt antal 

undersökningspersoner på 251 individer.  

Material 

I Tabell 1 och Tabell 2 nedan presenteras beskrivande statistik inklusive reliabilitet för 

samtliga variabler som ingick i studien. 
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Bakgrundsvariabler 

Tre bakgrundvariabler användes för att beskriva stickprovet vilka var kön (1=kvinna, 

0=man), ålder (födelseår) och utbildning (1= högre utbildning, 0= ej högre utbildning). 

 

Måloklarhet 

Måloklarhet mättes genom en kombination av fyra items från Rizzo, House & Lirtzman 

(1970) samt Caplan (1971) som mäter i vilken omfattning syftet med personens 

arbetsuppgifter är klart. Svarsalternativen gick från 1 (Instämmer inte alls) till 5 

(Instämmer helt) där högre poäng indikerar en högre klarhet kring de mål som finns. 

Exempel på fråga är ”Jag vet exakt vad som förväntas av mig”. Skalan vändes för att visa 

på måloklarhet. 

Otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad 

Denna faktor mättes genom fyra items utvecklade av Näswall m.fl. (2006) som mäter i 

vilken omfattning anställda kan avgöra när de är klara med en arbetsuppgift. 

Svarsalternativen gick från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) där högre 

poäng indikerar att den anställde kan avgöra när arbetsuppgiften anses avklarad. 

Exempel på fråga är ”Jag vet när en arbetsuppgift är avklarad”. Skalan vändes för att 

visa på otydlighet. 

 

Otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité 

Otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité mättes med fyra items utvecklade av Näswall 

m.fl. (2006) som avser att mäta i vilken utsträckning som individen kan avgöra om 

arbetet är väl och riktigt utfört. Svarsalternativen gick från 1 (instämmer inte alls) till 5 

(instämmer helt) där högre poäng indikerar att den anställde kan avgöra kvalitén på 

arbetet. Exempel på fråga är ”Jag vet när jag har gjort ett bra arbete”. Skalan vändes för 

att visa på otydlighet. 

 

Autonomi 

För att mäta autonomi användes en skala som utvecklats av Sverke & Sjöberg (1994), 

baserad på Hackman & Oldham (1975) och Walsh, Taber & Beehr (1980). Skalan 

består av fyra items och avser att mäta inflytande och påverkan på hur arbetet utförs. 

Svarsalternativen gick från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) där en högre 

poäng indikerar en starkare känsla av autonomi. Exempel på item är ”Jag kan ta egna 

beslut över hur jag ska organisera mitt arbete”. 

 

Makt i organisationen 

Makt i organisationen mättes genom tre items utvecklade av Ashford, Lee & Bobko 

(1989) som avser att mäta känslan av påverkan på ens arbetssituation och 

organisatoriska processer. Svarsalternativen gick från 1 (instämmer inte alls) till 5 

(instämmer helt) där en högre poäng motsvarar en starkare känsla av makt i 

organisationen. Exempel på item är ”I denna organisation kan jag förhindra negativa 

händelser som kan påverka mitt jobb”. 
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Mental ohälsa 

För att mäta mental ohälsa användes Goldbergs förkortade 12-items General Health 

Questionnaire (Goldberg, 1979). Formuläret avser att mäta den generella mentala hälsan 

hos individen. Svarsalternativen sträckte sig mellan 0 (aldrig) till 3 (alltid) där en högre 

svarsnivå representerar en högre nivå av mentala hälsoproblem. Exempel på fråga är 

”Har känt mig olycklig och deprimerad”. 

 

Databearbetning 

Fyra stycken hierarkiska multipla regressionsanalyser användes för att undersöka 

huvudeffekterna av de nya kraven och formerna av kontroll samt de modererande 

effekterna av autonomi och makt i organisationen för yngre respektive äldre. I det första 

steget infogades bakgrundvariabler. I det andra steget infogades de nya kraven samt 

antingen autonomi eller makt i organisationen. I det tredje steget infogades 

interaktionseffekterna. För att undvika multikolinearitet centrerades samtliga variabler 

innan beräkning av interaktionseffekten gjordes och variablerna infogades i 

regressionsanalysen. Centreringen gjordes genom att räkna bort medelvärdet från 

respektive variabel (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003). Vid redovisning av 

modererande effekter delades variablerna in i två grupper: låg respektive hög. 

Beräkningarna utfördes i SPSS. 

 

 

 

Tabell 1. Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet för samtliga variabler ålder 25-39år. 

 

 

Tabell 2. Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet för samtliga variabler ålder 40-65år. 

Variabler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M SD Alpha 

1. Kön 1        1.46 .50 - 

2. Utbildning .32*** 1       .61 .49 - 

3. Måloklarhet -.15 -.06 1      1.90 .83 .85 

4. Otydlighet arbetsuppgiften klar -.28*** -.19* .39*** 1     1.63 .65 .84 

5. Otydlighet arbetsuppgiften kvalité -.22** -.10 .31*** .60*** 1    1.92 .71 .88 

6. Autonomi .35*** .26*** -.49*** -.52*** -.39*** 1   3.91 .71 .77 

7. Makt i organisationen .36*** .22** -.43*** -.27*** -.22** .68*** 1  2.92 .97  .81 

8. Mental ohälsa -.13 -.02 .29*** .26*** .26*** -.22** -.21** 1 .76 .43 .86 

*p < .05  **p< .01  ***p<.001 
         

  N =142         

  

 

 

Variabler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M SD Alpha 

1. Kön 1        1.34 .48 - 

2. Utbildning .33*** 1       .78 .42 - 

3. Måloklarhet .23** .01 1      2.32 .76 .81 

4. Otydlighet arbetsuppgiften klar -.05 .14** .33*** 1     2.20 .73 .81 

5. Otydlighet arbetsuppgiften kvalité -.10 .06 .47*** .55*** 1    2.34 .79 .88 

6. Autonomi .09 -.08 -.43*** -.35*** -.48*** 1   3.42 .66 .76 

7. Makt i organisationen .31***' .08 -.11 -.29** -.32*** .51*** 1  2.59 .72 .70  

8. Mental ohälsa .10  .05  .33***  .31***  .13  -.19**  .01  1 .74 .31  .77 

*p < .05  **p< .01  ***p<.001 

           N =109 
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Resultat 

Fyra regressionsanalyser uppdelade på moderatorerna autonomi samt makt i 

organisationen för yngre respektive äldre genomfördes. De huvudsakliga resultat som 

erhölls visade ett signifikant samband mellan måloklarhet och mental ohälsa för både 

yngre och äldre samt ett signifikant samband för yngre mellan otydlighet kring när 

arbetsuppgiften är avklarad och mental ohälsa. En modererande effekt av autonomi på 

sambandet mellan måloklarhet och mental ohälsa bland yngre identifierades också. 

Resultatet av de fyra regressionsanalyserna presenteras närmare nedan. 

 

Tabell 3. Resultat av hierarkisk regressionsanalys för moderatorn autonomi i respektive 

åldersgrupp, standardiserade regressionskoefficienter. 

  Ålder: 25-39 Ålder: 40-65 

  Mental ohälsa Mental ohälsa 

Steg 1   

  Kön .09 -.13 

  Utbildning .01 .02 

Δ R2 .01 .02 

    

Steg 2 

    Måloklarhet .28* .20** 

  Otydlighet arbetsuppgiften avklarad .30** .08 

  Otydlighet arbetsuppgiften kvalité -.19 .13 

  Autonomi -.06 -.02 

Δ R2 .17** .11** 

    

Steg 3 

     Måloklarhet x Autonomi .29* .01 

  Otydlighet arbetsuppgiften avklarad x Autonomi -.10 .00 

  Otydlighet arbetsuppgiften kvalité x Autonomi -.26 -.13 

Δ R2 .05** .01* 

 

R2 (Justerad) .15** .08* 

N =109 *p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

   

Bakgrundsfaktorerna kön och utbildning förklarade 1 % av variansen för yngre och 2 % 

av variansen för äldre. Inga signifikanta samband erhölls för varken yngre eller äldre.  

 

Måloklarhet visade på signifikant samband med mental ohälsa för både yngre och äldre 

där en högre måloklarhet i båda fallen innebar en högre mental ohälsa. Otydlighet kring 

när arbetsuppgiften är avklarad hade ett signifikant samband med mental ohälsa för 

yngre men däremot inte för äldre. För yngre innebar en högre otydlighet kring när 

arbetsuppgiften är avklarad en högre mental ohälsa. Otydlighet kring arbetsuppgiftens 
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kvalité visade inte på några signifikanta samband för vare sig yngre eller äldre. 

Autonomi visade inte på någon signifikant huvudeffekt för varken yngre eller äldre. 

Totalt förklarade steg 2 17 % varians för yngre och 11 % varians för äldre. 

 

Autonomi gav ingen signifikant modererande effekt på sambandet mellan otydlighet 

kring när arbetsuppgiften är avklarad och mental ohälsa för varken yngre eller äldre. 

Autonomi visade inte heller på någon modererande effekt på sambandet mellan 

otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité och mental ohälsa för varken yngre eller äldre. 

Däremot hade autonomi en signifikant modererande effekt på sambandet mellan 

måloklarhet och mental ohälsa för yngre men inte för äldre. Den signifikant 

modererande effekten bland yngre visade att den mentala ohälsan ökade då 

måloklarheten och autonomin var hög. Figur 2 nedan visar också att en hög autonomi 

var associerat med en högre mental ohälsa än vad en lägre nivå av autonomi var. Totalt 

förklarade steg 3 5 % varians bland yngre och 1 % varians bland äldre. 

 

 
Figur 2. Den modererande effekten av autonomi på sambandet mellan måloklarhet och 

mental ohälsa för yngre. 

 

Tabell 4. Resultat av hierarkisk regressionsanalys för moderatorn makt i organisationen 

i respektive åldersgrupp, standardiserade regressionskoefficienter. 

 
  Ålder: 25-39 Ålder: 40-65 

  Mental ohälsa Mental ohälsa 

Steg 1   

  Kön .09 -.13 

  Utbildning .01 .02 

Δ R2 .01 .02 

    

Steg 2 

    Måloklarhet .30** .18 

  Otydlighet arbetsuppgiften avklarad .32** .09 

  Otydlighet arbetsuppgiften kvalité -.16 .13 

  Maktlöshet .06 -.08 
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Δ R2 .17** .11** 

    

Steg 3 

     Måloklarhet x Maktlöshet -.03 .01 

  Otydlighet arbetsuppgiften avklarad x Maktlöshet .11 -.02 

  Otydlighet arbetsuppgiften kvalité x Maktlöshet -.22 -.09 

Δ R2 .02** .01** 

   R2 (Justerad) .12** .08** 

      

N =142 *p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

      

Makt i organisationen visade inte på någon signifikant huvudeffekt på mental ohälsa för 

varken yngre eller äldre. Totalt förklarade steg 2 17 % varians för yngre och 11 % 

varians för äldre.  

Makt i organisationen visade inte på någon signifikant modererande effekt på 

sambandet mellan måloklarhet och mental ohälsa för vare sig yngre eller äldre. Inte 

heller för otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité eller otydlighet kring när 

arbetsuppgiften är avklarad visade makt i organisationen på någon signifikant 

modererande effekt för vare sig yngre eller äldre. Totalt förklarade steg 3 2 % varians 

för yngre och 1 % varians för äldre.  

 

Diskussion 

Arbetslivet har drastiskt förändrats och ser idag mycket annorlunda ut än för bara tjugo 

år sedan (Tetrick & Quick, 2003; Sundin & Wikman, 2004). En av de mer dominerande 

modellerna för att identifiera risker i arbetslivet är krav-kontroll modellen (Karasek, 

1979; Karasek & Theorell, 1990). Modellen utvecklades dock innan effekterna av det 

moderna arbetslivet setts och det finns skäl att ifrågasätta och eventuella vidareutveckla 

denna modell. Syftet med denna studie var att utifrån det moderna arbetslivet undersöka 

nya krav och former av kontroll och hur dessa påverkar mental ohälsa med hänsyn till 

ålder.   

Nya krav i det moderna arbetslivet 

Resultatet i denna studie visade att en ökad måloklarhet var associerat med en högre 

mental ohälsa för både yngre och äldre. Måloklarhet verkar därmed vara av central 

betydelse för den mentala ohälsan hos de anställda i studien. Att klarhet kring målen i 

arbetet har en positiv effekt på mentala hälsan är på inget sätt ett nytt fenomen då det 

traditionellt sett visat sig ha positiva effekter på mentala hälsan (Kahn m.fl., 1964). 

Dock skulle det kunna vara så att betydelsen av klara mål ökar i det mera komplexa 

moderna arbetslivet. En tanke är att det grundlägget mänskliga behovet av mål som 

krävs för att människan ska må bra är konstant men att möjligheten att se dessa mål och 

vägen dit försvårats i dagens arbetsliv starkt präglat av information och 

tjänsteproduktion. En bidragande orsak kan också antas vara de omorganisationer som 

de senaste åren karaktäriserat stora delar av arbetslivet och som i de flesta fall inneburit 
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decentralisering och att ansvar spridit nedåt i organisationen. Att få ta ansvar och ha 

större handlingsutrymme som individ behöver inte betyda något negativt, utan har 

snarare ofta positiva effekter på hälsan (Karasek & Theorell, 1990; Butler m.fl., 2009). 

Däremot skulle det utdelade ansvaret och handlingsutrymmet i kombination med allt för 

lösa band till organisationen kunna påverka hälsan negativt. Detta är något som Allvin 

(2008) beskrivit som en avreglering av arbetet från objektiv reglering till en 

självreglering. Resultatet i denna studie tyder på att måloklarhet har ett samband med 

mental ohälsa och det skulle därmed vara av stor vikt för företag att tydligare sätta upp 

överskådliga mål och förtydliga för individen dess ansvarsområde, utan att på något sätt 

låsa in individen. För krav och kontroll modellen får detta betydelsen att kravet 

måloklarhet kan vara någonting att ta hänsyn till i framtiden. De krav som krav och 

kontroll modellen i nuläget undersöker fokuserar i högre grad på tidspress och 

kvantitativ arbetsbelastning även om frågan ”Förekommer det motstridiga krav i ditt 

arbete” finns med (Karasek, 1979). Det kan också vara intressant att ha med i tanken att 

när krav kontroll modellen utvecklades var ett vanligt problem anställda som var inlåsta 

i hierarkiska organisationer något som inte ser riktigt likadant ut idag. 

 

Det andra krav som undersöktes var otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad 

vilket visade sig öka den mentala ohälsan för yngre men inte för äldre. Just denna 

otydlighet är också något som i tidigare studier visat sig kunna vara en källa till ohälsa 

(Hellgren m.fl., 2008; Finnholm, 2008). Otydlighet kring när arbetsuppgiften är 

avklarad kan tyckas påminna om måloklarhet men fokuserar just på om det är möjligt 

att se när arbetsuppgiften är klar och inte på ansvarsområden, förväntningar och mål i 

arbetet. Denna studies försökspersoner var anställda på en revisionsfirma som bland 

annat arbetar med finansiell rådgivning och arbetet sker ofta konsultativt åt externa 

företag. En tänkbar förklaring är att arbetet skulle kunna vara så pass löpande eller 

diffust att det inte går att sätta en gräns för när arbetsuppgiften är klar. Det skulle också 

kunna vara så att de anställda är delaktiga i flera olika projekt åt gången och känslan av 

att bli klar med någonting försvinner vilket också Allvin m.fl. (2006) visat kunna 

försvåra möjligheten att koppla bort arbetet på fritiden, vilket i förlängningen kan få 

negativa hälsoeffekter. Varför denna faktor endast visade på ett samband med mental 

ohälsa för yngre men inte för äldre kan diskuteras. Kanske har den yngre generationen 

ett större behov av att kunna se resultatet och avgöra när arbetet är klart för att må bra. 

Samtidigt som den äldre generationen har lärt sig vad arbetet innebär och har mer rutin 

vilket gör att kravet inte påverkar deras hälsa i samma utsträckning. För praktiken skulle 

detta resultat dock kunna innebära att för framförallt yngre ligger det i arbetsgivaren och 

de anställdas intresse att förtydliga när arbetsuppgifter är avklarade kanske genom 

någon typ av markering eller utvärderingssystem. För krav och kontroll modellen får 

detta innebörden att ett krav som inte alls inkluderas i den ursprungliga modellen 

eventuellt kan få betydelse. Framtida forskning kan därför med fördel undersöka vilken 

betydelse otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad kan tänkas ha på anställda i 

förhållande till mental ohälsa. 
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Otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité visade inga signifikanta samband med mental 

ohälsa för vare sig yngre eller äldre. Detta trots tidigare studier visat att just svårigheten 

att mäta och utvärdera tjänsters kvalité skulle kunna vara problematisk (van der Vliet & 

Hellgren, 2002; Finnholm, 2008). 

 

Studiens första hypotes hade därmed delvis stöd och där framförallt måloklarhet kan 

antas vara ett krav av central betydelse för de anställdas mentala ohälsa oavsett ålder. 

Kontroll i det moderna arbetslivet 

Enligt krav-kontroll modellens stress-hypotes antas högra krav i kombination med låg 

kontroll vara den arbetssituation med högst ohälsa (Karasek, 1979). Kontroll anses 

därmed minska den mentala ohälsan och en hög kontroll i kombination med höga krav 

skulle istället vara utvecklande för den anställde (Karasek & Theorell, 1990). I denna 

studie undersöktes två aspekter av kontroll: autonomi och makt i organisationen. Varken 

autonomi eller makt i organisationen gav några signifikanta samband med mental ohälsa 

för vare sig yngre eller äldre och gav därför inget stöd till studiens andra hypotes. Detta 

trots att autonomi tidigare visat sig ha positiva effekter på både självskattad hälsa och 

arbetstillfredställelse i ett flertal studier (Spector, 1986; Liu m.fl., 2005). Detta innebär 

att huvudeffekten av kontroll på mental ohälsa som antas i krav-kontroll modellen inte 

kunde bevisas. Kanske kan detta vara en indikation på att betydelsen av kontroll för 

hälsan minskat i det moderna arbetslivet. I det tidigare arbetslivet, kännetecknat av 

industriproduktion, var en viktig faktor för att de anställda skulle må bättre att ge dem 

mer handlingsutrymme och detta fick också positiva effekter på hälsan (Karasek, 1979). 

Dessa tankar låg också till grund för en stor del av de omorganisationer som gjorts. 

Dock skulle det i det moderna arbetslivet inte längre vara samma problem med anställda 

som är inlåsta och begränsade. Anställda i det moderna arbetslivet har redan som 

utgångspunkt en tillfredställande hög autonomi. Den positiva effekten som skillnader i 

autonomi har är därmed utraderad och det skulle till och med kunna vara så att i en mer 

otydlig och ostrukturerad omgivning får en ökad kontroll negativa effekter på hälsan. 

Stresshypotesen i krav-kontroll modellen som förutsätter att högst mental ohälsa finns i 

gruppen med höga krav och låg kontroll är i så fall tveksam och svår att bevisa. Vilka 

huvudeffekter kontroll kan antas ha på mental ohälsa i det moderna arbetslivet bör 

därför ytterligare undersökas i framtida forskning. 

 

Kontrolls buffrande effekt 

Studiens tredje hypotes antog att de två aspekterna av kontroll: autonomi och makt i 

organisationen var för sig skulle moderera sambandet mellan kraven och mental ohälsa. 

Makt i organisationen visade inte på någon modererande effekt på sambandet och 

bekräftar därmed den tidigare svårbevisade buffrande effekten av kontroll (de Lange 

m.fl., 2003; van der Doef & Maes, 1999). För autonomi hittades ingen modererande 

effekt på sambanden mellan otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad och 

otydlighet kring arbetsuppgiftens kvalité och mental ohälsa vilket också det indikerar 

tidigare svårigheter att visa på buffringseffekter (de Lange m.fl., 2003; van der Doef & 

Maes, 1999). Däremot hade autonomi en signifikant modererande effekt på sambandet 

mellan måloklarhet och mental ohälsa för yngre. Vid plottning av sambandet visade det 
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sig att de individerna med högst mental ohälsa var de med högst autonomi och högst 

måloklarhet. Detta går därmed emot både antagandet om kontrolls positivt buffrande 

effekt och grundtanken i krav och kontroll modellens stress-hypotes (Karasek, 1979; 

Karasek & Theorell, 1990). Samtidigt skulle resultatet ge visst stöd åt tidigare studier 

som menar att den anställdes nya situation som självreglerande kan ha negativa effekter 

på hälsan i det moderna arbetslivet (Allvin m.fl., 2006; Allvin, 2008; Skantze, 2006). 

Resultatet att en ökning av autonomi alltså ökar den mentala ohälsan lägger ytterligare 

tyngd på den kombination av styrning och frihet som blir mer och mer central i 

arbetslivet. För att hantera den stora frihet som teknik, omorganisationer och 

arbetsuppgifter ger kan det vara avgörande att kombinera detta med klara mål och 

tydliga avgränsningar för att undvika mental ohälsa bland de anställda. Om autonomi 

har denna effekt även i andra sammanhang i det moderna arbetslivet och i specifika 

yrkesgrupper kan undersökas i framtida forskning.  

 

Åldersskillander 

Studiens fjärde hypotes antog att de nya kraven och formerna av kontroll skulle påverka 

den mentala ohälsan olika bland yngre och äldre. Denna hypotes fick delvis stöd då 

otydlighet kring när arbetsuppgiften är avklarad visade ett signifikant samband med 

mental ohälsa för yngre men inte för äldre. Resultatet från den enda tidigare studie som 

hittats och som undersöker åldersaspekter av krav och kontroll indikerade att kontroll 

hade en buffrande effekt på kravens samband med mental ohälsa för äldre men inte för 

yngre (Shultz m.fl., 2009).  Detta resultat kunde dock inte upprepas. Däremot visade 

resultatet att autonomi hade en modererande effekt på sambandet mellan måloklarhet 

och mental ohälsa för yngre men inte för äldre. Varför denna effekt av autonomi endast 

visade sig för yngre kan diskuteras. En spekulation är att yngre anställda har något 

svårare att se mål, ansvar och förväntningar i arbetet och att en högre autonomi gör det 

ännu svårare att se detta. De äldre skulle tvärtom vara mer vana i arbetet och autonomi 

har då inte denna negativa effekt på den mentala hälsan. Detta skulle därmed i praktiken 

innebära att yngre innan de kan hantera friheten på ett bra sätt behöver tydligare 

vägledning medan äldre har lättare för att hantera den frihet som ges. Åldersaspekten 

kan vara av betydelse i det moderna arbetslivet och framtida forskning skulle ytterligare 

kunna undersöka nya krav och former av kontroll och hur dessa kan variera mellan olika 

åldergrupper. 

 

Metoddiskussion 

Data till studien insamlades genom att respondenterna fyllde i ett 

självskattningsformulär. Respondenterna förväntades därmed ge korrekta åsikter om sig 

själva och om sin arbetssituation. Dock har det upptäckts problem med användande av 

självskattningsformulär och det kan ibland ifrågasättas om respondenterna faktiskt ger 

sin sanna åsikt (Spector, 1994). Det har också visats hur känsliga frågor tenderar att 

besvaras utifrån vad som är socialt önskvärt medan mindre känsliga frågor besvaras 

korrekt (Donaldson & Grant-Valone, 2002). Det kan därmed uppstå varians relaterat till 

den metod som använts och en mer objektiv mätning har efterfrågats. Huruvida mer 

objektiva mått skulle ge ett mer trovärdigt resultat eller ej har dock även det ifrågasatts 
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och självskattningsformulärets precision är inte helt utredd (Howard, 1994). För 

liknande studier skulle dock användandet av ett mer objektivt mått som exempelvis en 

fysiologisk mätning kunna kombineras med självskattningsformulär. 

 

Studien är en tvärsnittsstudie vilket innebär att data är insamlade vid en och samma 

tidpunkt. Detta gör att risken för bakomliggande variabler som påverkar respondenterna 

vid just detta tillfälle inte kan uteslutas. Att studien är en tvärsnittsstudie utesluter även 

möjligheten att identifiera kausala samband över tid. En longitudinell design hade 

möjliggjort detta och därmed bidragit till ett starkare resultat.  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar denna studie på nya aspekter att ta i beaktning i det moderna 

arbetslivet. Måloklarhet är ett krav som påverkar den mentala ohälsan och vikten av 

tydliga mål och att veta sitt ansvarsområde är av central betydelse. Studien visar också 

på att autonomi i kombination med måloklarhet faktiskt kan orsaka högre mental ohälsa 

då autonomin är hög jämfört med då autonomin är låg. Ålder kan också ha betydelse då 

otydlighet kring när arbetsuppgifterna är avklarade visade ett signifikant samband med 

mental ohälsa för yngre men inte för äldre. Slutligen ger resultatet goda möjligheter till 

att ytterligare undersöka dessa faktorers påverkan på mental ohälsa i framtida forskning. 
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