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Arbetstillfredsställelsens 
samband med hälsan 

 

Mår vi bättre av att vara tillfredsställda på arbetet?



 

 

Sammanfattning 

Hälsa och arbetslivet är två nämnvärda faktorer i dagens samhälle. Inom många yrken anses 

kraven ha ökat (Marklund, 2000), och man försöker få bukt med vad inom arbetsuppgifterna 

som gör att många människor blir sjuka och sjukskriva. Ifrågasättande om arbetsplatsen kan ses 

som en förklaring till de höga sjukantalen har kommit på tal där undersökningar först och främst 

har fokuserat på huruvida arbetstillfredsställelsen har effekt på arbetstagarens produktivitet, men 

även på huruvida den påverkar arbetstagarens hälsa (Freeman, 1999). Utifrån detta har vi valt att 

undersöka arbetstillfredsställelsens samband på just individers hälsa. Syftet med den här studien 

är att undersöka om arbetstillfredsställelsens har ett samband med personers hälsa i Sverige. 

 

Studien är av kvantitativ ansats och baseras på data från år 2000s Levnadsnivåundersökning 

(LNU), utförd av Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms Universitet. LNU 

genomförs med hjälp av personliga intervjuer som besvarats av ett slumpmässigt urval av den 

svenska befolkningen (SOFI, 2009). Undersökningen innefattar drygt 3500 personer. Vi har 

använt Levnadsnivåundersökningen som underlag för en regressionsanalys där vi använt de 

variabler vi i samklang med teori tyckte var relevanta för vår undersökning. Våra fynd är i 

linje med tidigare forskning.  

 

Vi har i vår studie funnit ett svagt samband mellan de förvärvsarbetandes 

arbetstillfredsställelse och deras självuppskattade hälsa.  

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, självskattad hälsa, linjär regressionsanalys, kön.  
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Inledning 

Mycket talar för att utvecklingen inom arbetslivet, med hårdare konkurrens och ökad 

efterfråga av specialistkunskaper, har gjort företag allt mer beroende av sina medarbetares 

motivation. På en allt hårdare internationell marknad är ansvar, kompetens och effektivitet 

hos arbetstagarna en förutsättning för ett företags framgång och långsiktiga överlevnad.  Detta 

har i flera anseenden gett begreppet arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse en ny innebörd 

(Samuelsson, 2004). Arbetstillfredsställelse kan ses som intressant, både utifrån 

arbetsgivarnas perspektiv, då en tillfredsställd arbetskraft främjar produktionen (Bengtsson, 

2002) och utifrån arbetstagarens sida, för att de anställda ska känna harmoni och balans med 

sitt arbete (McGregor, 1960). Resultaten i en studie visar att stress tillsammans med ökade 

psykiska krav och ökade kvalifikationskrav har stigit inom de flesta sektorerna sedan 1990-

talet (Le Grand, Szulkin, Tåhlin, 2001).  

 

Två framträdande modeller som har utvecklats för att bedöma risken för stress på arbetet är 

Karasek & Theorell- modell och Siegrist utarbetade ERI- modell. Karasek & Theorells 

betonar att påfrestningar på arbetet ökar risken för att stress ska leda till fysiska och mentala 

problem om hög arbetsbelastning kombinerad med dålig kontroll, eller möjlighet att 

bestämma hur kraven ska uppfyllas (Karasek, Baker, Marex, Ahlblom, Theorell, 1981). ERI- 

modellen (E= Effort/ansträngning. R= reward/ belöning. I= Imbalance/obalans) betonar att 

höga ansträngningar inte nödvändigtvis är ett problem, men att det bör kombineras med 

belöningar, inte bara materiella, utan även i form av en arbetsutveckling och stöd från andra 

människor (Bosma, Peter, Siegrist, Marmot, 1998). Personer som är villiga att investera i 

stora ansträngningar och arbeta mycket hårt vill ha något för detta. Om denna balans saknas, 

följer stress. Enligt denna modell måste det finnas en balans mellan personen och 

omgivningen.  

 

Arbetstillfredsställelse kan te sig svårdefinierbar då det handlar om hur en människa känner 

för sitt arbete som en helhet, men också hur personen känner för olika aspekter av arbetet. Ett 

något simplifierat sätt att beskriva arbetstillfredsställelse görs genom att säga att det handlar 
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om i hur stor utsträckning en människa gillar, eller ogillar sitt arbete (Spector, 1997).  

 

 

De hälsomässiga följderna av en otillfredsställd arbetskraft kan bli kostsamt för både företaget 

och arbetstagaren, men också för hela samhället. Fördelarna med en tillfredsställd arbetskraft 

är många och tenderar att gynna produktionen. Tidigare forskning har funnit ett samband 

mellan en tillfredsställd arbetskraft och dess produktivitet (Bengtsson, 2002). Dessa faktorer 

är dock ingenting som vi i den här uppsatsen kommer att gå in närmare in på eftersom vi i den 

här uppsatsen inte fördjupar oss i arbetstillfredsställelsens effekt för produktiviteten utan vi 

vill studera sambandet mellan arbetstillfredsställelse och hälsa.  

 

Arbetstillfredsställelse uppfattas generellt vara av vikt för individens hälsa. I tidigare 

forskning har tre faktorer visat sig vara relevanta för arbetstagarens hälsa; krav, kontroll och 

socialt stöd i arbetet (Bengtsson, 2002). Dessa faktorer ses i flera studier ligga till grund för 

arbetstagarnas självuppskattade, samt externt bedömda hälsostatus. Modeller som tar upp 

dessa faktorer är Karasek & Theorells krav/ kontroll modell och ERI- modellen av Siegrist. 

Andra faktorer som visat sig gynna tillfredsställelse på arbetet är klara och tydliga mål med 

tyngd på en god kommunikation inom företaget, en kreativ arbetsmiljö, ett konstruktivt 

ledarskap där ledaren ska finnas tillhands och stötta samt ett öppet arbetsklimat med mycket 

medbestämmande (Bengtsson, 2002).  

 

Dagens arbetsmarknadsutveckling har gett personalfrågor en nyckelroll där 

arbetsförhållanden visat sig samvariera med arbetstillfredsställelse (Samuelsson, 2004). Detta 

förstärks av att ytterligare studier de senaste åren har pekat på att individuella skillnader har 

haft mindre inverkan än väntat på arbetstagarens subjektiva arbetstillfredsställelse (Thomas, 

Buboltz & Winkelspecht, 2004). Krav/kontroll- modellen och ERI- modellen visar att 

arbetsförhållanden kan skapa stress om individen inte kan hantera höga krav eller kontrollera 

situationen (Bosman, Peter, Siegrist, Marmot, 1998). Resultat har visat att stress och psykiska 

krav påverkar hälsan, vilket har förstärkt vikten av en välmående och tillfredsställd arbetskraft 

(Samuelsson, 2004). Resultat från en undersökning i Tyskland visar att god 

arbetstillfredsställelsen påverkar individers hälsa positivt (Fischer & Sousa-Poza, 2007). Det 

resultatet ger därmed arbetstillfredsställelsens effekt ytterligare betydelse då den inte enbart 

berör arbetet, utan även påverkar individen utanför arbetsplatsen, i form av välbefinnande. En 
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följd är att tillfredsställelse på arbetet kan kopplas samman med individens hälsotillstånd. 

Resultat har även visat att andra företeelser så som lojaliteten gentemot företaget, samarbetet 

och hjälpsamarbetet gentemot andra inom företaget också påverkas negativt vid en 

otillfredsställd arbetskraft (Freeman, 1999). Ur den synvinkeln så gynnar inte enbart 

arbetstillfredsställelse individen utan företaget.  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse 

och självuppskattad hälsa hos arbetstagare. Vår frågeställning är om en bättre 

arbetstillfredsställelse ger ett bättre självuppskattat hälsotillstånd.  
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Genomgång av teori och tidigare 
forskning 

 

Definition av arbetstillfredsställelse 

Definitionen av arbetstillfredsställelse uttrycks på ett flertal olika sätt, där Butler (1990) 

definierar arbetstillfredsställelse som ett positiv bedömande av ens arbetssituation, 

sammankopplat med arbetets karaktär och vad som arbetet efterfrågar. En annan definition är 

den Vroom (1964) tar upp, där arbetstillfredsställelse ses som en individs attityd gentemot 

arbetsrollen i förhållande till dennes motivation. Utifrån den definitionen blir positiva 

attityder likvärdiga med arbetstillfredsställelse och kontrasterande negativa attityder blir 

likvärdiga med missnöje. Locke (1976) definierar arbetstillfredsställelsen på ytterligare ett sätt 

då han ser arbetstillfredsställelse som ”ett behagligt och positivt emotionellt tillstånd som 

resulterar från värderingar eller upplevelser av ens arbete”. I den här studien har vi valt att 

använda oss av Butlers definition av arbetstillfredsställelse då den syftar på en positiv 

upplevelse av individens arbetssituation sammankopplat med arbetets utformning och dess 

krav.  

 

Hög arbetsmotivation ses ofta i samklang med arbetstillfredsställelse, men dessa två bör 

särskiljas då den ena kan existera utan den andras närvaro. Arbetstagares motivation kan 

därmed ha sin grund i andra faktorer som inte har med arbetstillfredsställelse att göra. Å ena 

sidan kan arbetstillfredsställelse grunda sig på att en individs motivation kan uppfyllas genom 

dennes arbetsprestation. Men den kan å andra sidan även grunda sig på just arbetet i sig med 

eller utan motivationen gentemot arbetet (Jönsson, 2005). 

 

Herzber (1966) framhäver att arbetstillfredsställelse kan härledas till själva arbetsuppgiften 

medan eventuellt missnöje ofta härleds till arbetsmiljöns utformning inklusive hur de 

anställda blir bemötta och problem hanteras. Utifrån det tankesättet är det enbart 

arbetsuppgiften som kan skapa tillfredsställelse, medan arbetsmiljön är orsaken till 

otillfredsställelse. 
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En dålig arbetsmiljö med frånvaro av arbetstillfredsställelse skapar därmed lätt en ond cirkel. 

Studier har visat att den fysiska arbetsmiljön de senaste fyrtio åren har förbättrats medan den 

psykosociala arbetsmiljön över samma tidsspann har försämrats (Marklund, 2000). Det visar 

sig vara extra tydligt bland kvinnor som tenderar att ha yrken med sämst arbetsmiljö. Utifrån 

detta har det visats att arbetsmiljön har betydelse för hälsa bland arbetstagare. Höga fysiska 

krav och stora risker på arbetet har samband med sjukfrånvaro och förtidspensionering 

(Marklund, 2000). 

  

Att arbetstillfredsställelse är ett av de mest studerade fenomenen inom forskning om 

organisationsbeteenden kan förklaras av att det både är intressant för de människor som 

arbetar i en organisation, och för de som studerar den. Överlag ses arbetstillfredsställelse 

numera som vilken attityd en anställd har till sitt arbete. Spector (1997) anser att forskares 

tidigare syn på arbetstillfredsställelse som fysiska och psykiska behov en anställd behövde 

från sitt arbete har tonats ned. Dagens forskare tenderar att fokuserar mer på kognitiva 

processer än på underliggande behov. Attitydperspektivet på arbetstillfredsställelse grundar 

sig på att arbetstillfredsställelse antingen kan ses som en global känsla för arbetet eller som 

växlande attityder om olika aspekter av arbetet. Perspektivet har framförallt används vid 

undersökningar för att få reda på vilka aspekter av arbetet som gillas eller ogillas och hur de i 

sådana fall kan förbättras (Spector, 1997). 

 

 

Definition av hälsa 

Hälsa är ett mångtydigt begrepp där sjukdom ofta ses som något ont och hälsa som något gott. 

För enkelhets skull sätts ofta likhetstecken mellan hälsa och frånvaro av sjukdom, där hälsa 

mer ses som frånvaro av något snarare än en tillgång på friskhet. Vi föds dock inte alla med 

en god hälsa, vilket undergräver en sådan förenkling. Därför kan synen på hälsa som frånvaro 

av sjukdom skapa gränser där ett flertal personer hamnar utanför just på grund av att de inte 

fötts med en god hälsa (Philipson & Uddenberg,  1989).  

 

Vid studier om allmän hälsa används olika metoder och koncept utan att särskilja på 

hälsotillståndets ursprung och förhållande. Anders Wikman, Staffan Marklund and Kristina 
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Alexanderson (2005) skriver att ohälsa är ett paraplybegrepp som inrymmer tre framträdande 

överlappande definitioner av ohälsa. Den första “illness” definieras som det 

sjukdomshälsotillståndet personen själv identifierar sig med, ofta baserat på personens egna 

självrapporterade mentala eller fysiska symptom. Den andra ”disease” definieras som ett 

tillstånd där individen har fått en sjukdomsdiagnos av en läkare eller annan medicinsk kunnig. 

Den tredje formen av sjukdom är ”sickness” som är relaterat till den sociala rollen som en 

person med den första eller andra formen av sjukdomshälsotillstånd innehar i samhället. 

Rollen kan variera från tillfälle till tillfälle och kan till exempel innebära att personen inte går 

till sitt arbete. Dessa tre former av sjukdomshälsotillstånd tenderar dock att till viss del 

överlappa varandra. Samtliga tre former ingår i begreppet ohälsa, där vi studerar den första 

”illness” eftersom vi använder oss av ett självrapporterat ohälsomått. 

 

Motsatsen till sjukdomstillståndet ses ofta individens hälsotillstånd som. Det innebär att ju 

mer du är sjuk desto mindre grad av hälsa har du och vice versa. På senare år har dock hälsa 

setts tillhöra en annan dimension än sjukdomstillståndet och därmed inte uppfattats som dess 

motsats. Ett utfall av det är att hälsa definieras som välmående, eller kapacitet att agera för att 

nå vitala mål, eller möjligheten att uppleva ett meningsfullt liv (Wikman, Marklund & 

Alexanderson, 2005). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som varit vägledande för det 

moderna folkhälsoarbetet, där hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och ej enbart i frånvaro av sjukdom eller handikapp”: 

WHO:s  definition är mycket bred och kan uppfattas som ouppnåelig. Maslow (1999) visade 

genom en behovspyramid att vi ständigt klättrar vidare på nästa nivå när vi har tillfredställt ett 

mer grundläggande behov. Det innebär att vi hela tiden klättrar vidare för att tillfredsställa 

ytterligare behov. 

 

 

Tidigare forskningsresultat av arbetstillfredsställelse och hälsa 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och subjektiv 

hälsa (Fischer & Sousa-Poza, 2007) där individer som upplever tillfredsställelse på arbetet 

känner sig hälsosammare och mer tillfreds med sitt hälsotillstånd. Ett flertal tidigare 
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undersökningar av bland annat Björkman & Lundqvist (1981); Eriksson (1998); Höög (1985) 

har visat höga siffror (70-80%) på att majoriteten av arbetstagare är tillfredsställda med sitt 

arbete. Dessa höga siffror som är ofta förekommande vid undersökningar kring 

arbetstillfredsställelse, de har dock minskat under det senaste årtiondet som en trolig effekt av 

globaliseringen, flexibel anställning, ökad mobilitet och recession (Fischer & Sousa-Poza, 

2007). Att majoriteten av de anställda är tillfredsställda kan med hänvisning till Furåker 

(2003) förefalla sig märkligt då diskussioner kring arbetsvillkor ofta belyser negativa faktorer 

(Jönsson, 2005). En tänkbar förklaring till varför de flesta visar sig vara tillfredsställda med 

sitt arbete kan finnas i att arbetstagare per automatik svarar att de är tillfredsställda, men att 

det sedan vid specifika frågor framkommer en ökad upplevd otillfredsställelse med arbetet. En 

annan förklaring kan vara att arbetstagare av hänsyn till arbetsgivare och arbetskamrater avger 

ett falskt positivt omdöme, men också för att de har svårt att förena sin attityd till sitt arbete 

som meningsfullt. Detta grundar sig på psykologiska balansteorier där individer söker efter att 

förena tankar och handlande för att inte skapa inre konflikter eller avvikelser (Taylor, Peplau 

& Sears, 2006). Personliga egenskaper kan även förklara om arbetstagaren känner sig 

tillfredsställd på arbetet eller inte. Maslow (1999) menar utifrån sin behovstrappa att det inom 

varje individ finns en tillfredsställelse och en icke tillfredsställelse, vilket i sig kan skapa en 

ambivalent situation.  

 

Huruvida individen sedan tolkar arbetet som tillfredsställande eller inte präglas av egenskaper 

på personlig nivå. Därför kan individer med likartade arbetssituationer uppleva olik 

arbetstillfredsställelse. Psykologiska teorier belyser här hur faktorer som tidigare erfarenheter 

och socialt nätverk kan prägla individens subjektiva upplevelse och ställningstagande (Taylor, 

Peplau & Sears, 2006). En undersökning baserad på en longitudinell representativ 

fältundersökning utförd i Tyskland har likt andra studier visat resultat på att det råder ett 

positivt samband mellan individens arbetstillfredsställelse och dennes subjektiva hälsa, men 

intressant nog visade den att resultatet i sig vara orelaterat till hur individen utvecklas och 

förändra över tiden (Fischer & Sousa-Poza, 2007).  

 

Studier genomförda på Karolinska sjukhuset av läkare inom psykosocial medicin har visat 

resultat på att personer som har låg arbetstillfredsställelse och arbetar i en dålig arbetsmiljö 

uppvisar höga nivåer av bland annat kortisol, kolesterol och blodsockerhalter, som kan vara 

skadliga för hälsan. Höga nivåer av dessa substanser kan bidra till utveckling av sjukdomar i 

form av kärlkramp, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, hjärnblödningar, diabetes, depression 
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med mera. Den skadliga effekten förstärks av för höga nivåer av ovannämnda värden även 

försämrar våra chanser att leva hälsosammare eftersom vi lätt känner oss trötta och 

omotiverade att äta och motionera (Bengtsson, 2002).  

 

Att få en förståelse kring arbetstillfredsställelsens effekt på hälsan får en dubbel innebörd då 

den sätts i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Effekten av en låg arbetstillfredsställelse 

påverkar först och främst individernas hälsa negativt samt minskar produktiviteten, utöver det 

ökar den samtidigt behovet av medicinsk vård och därmed ökar de medicinska kostnaderna 

(Fischer & Sousa-Poza, 2007).  

 

Forskning rörande arbetstillfredsställelse har visat positiva resultat på arbetstagares mentala 

hälsa vilket har gjort att det skapats en strävan att förbättra arbetsförhållandet. Högre 

arbetstillfredsställelse, tillsammans med ekonomisk ersättning och prestige har visat sig 

påverka den mentala hälsan positivt. Den så kallade Effort - Reward Imbalance (ERI) 

modellen används inom forskningen om psykosocial arbetsmiljö för att visa hur hälsa är ett 

resultat av balans mellan arbetsansträngningar och belöningar (innefattande lön, prestige och 

arbetssäkerhet). Obalans mellan ansträngning och belöning kan däremot få negativa effekter 

för hälsan genom bland annat utbrändhet och depression. Negativa effekter av detta slag 

innebär därmed även stora samhällskostnader (Bovier, Arigoni, Schneider & Bouvier 

Gallacchi, 2009). Under senaste tiden har det skett en rad olika företagsomvandlingar som har 

haft olika påverkan på arbetsplatserna och de anställdas arbetstillfredsställelse. Bland annat 

kan man tala om förminskade personalstyrkor, ökad press på anställda och en högre 

arbetstakt. Detta har medfört att anställningstryggheten sjunker och arbetet blir mindre 

engagerande. I slutändan kan det bli så att arbetet mest utförs för pengarnas skull och inte för 

att man är engagerad i det arbete man ska utföra (Wikman, 2005).  

 

 

Studier av arbetstillfredsställelsens effekt på den mentala hälsan har visat att en god 

arbetstillfredsställelse kan fungera som en ”buffert” med skydd gentemot emotionell 

utmattning och arbetstagares mentala hälsa (Bovier, Arigoni, Schneider & Bouvier Gallacchi, 

2009). Andra studier visar dessutom att en positiv förändring av individens 

arbetstillfredsställelse visat sig påverka både individens självuppskattade hälsa och den 

objektivt sedda hälsan (inkluderande bl a antal läkarbesök) i positiv riktning (Fischer & 
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Sousa-Poza, 2007). Resultatet pekar därmed på att en person som är mer tillfredsställd med 

arbetet har färre allvarligare sjukdomar och är mindre sårbar för att bli sjuk i jämförelse med 

en person som inte är tillfredsställd på arbetet, oberoende av individens personliga 

egenskaper. I likartad riktning har Bovier, Arigoni, Schneider & Bouvier Gallacchis studie 

(2009) genom resultatet visat att en minskning av arbetstillfredsställelsen i sin tur kan 

identifiera den negativa effekten arbetsstress har på hälsan samtidigt som den kan minska 

arbetstagarens arbetsmoral. Utifrån detta går det att se en god arbetstillfredsställelse som ett 

skydd mot påfrestningar så som bland annat stress, samtidigt som en otillfredsställelse kan 

förstärka negativa påfrestningar och därmed gör arbetstagaren skörare för tyngande faktorer. 

Detta går att liknas vid en spiral som antingen kan gå i positiv riktning eller falla mot en 

negativ riktning. 

 

Faktorer som påverkar hälsotillståndet 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på sju stycken faktorer som med stöd från tidigare 

forskning kan visat påverka den subjektiva hälsan. Dessa är; kön, klass, anställningsform, 

motion, psykisk ansträngning, inflytande över arbetsuppgiften samt arbetsbelastning.  

 

Kön 

En undersökning av Socialstyrelsen 1997 visade att kvinnors självuppskattade hälsa var sämre 

i jämförelse med männens självuppskattade hälsa. Detta trots att medellivslängden är kortare 

för män. I Sverige förvärvsarbetar kvinnor och män i snarlik utsträckning men fortfarande 

ofta under könssegregerade arbetsförhållanden. Skillnaderna mellan män och kvinnors 

självuppskattade hälsa har många gånger förklarats med en segregation mellan könen, där 

män oftare arbetar i privat sektor, och kvinnor än i dag är dominerande inom den offentliga 

sektorn, med yrken inom vård, omsorg och service. Studier av den könssegregerade 

arbetsmarknaden visar att det utifrån den råder olika arbetsförhållande mellan könen där de 

exponeras för olika arbetsmiljöer vilket visat sig ha effekt på hälsan (Marklund, 2000). 

Resultat som förstärker detta har visat att socioekonomiska skillnader har olika effekt på 

hälsan för män och kvinnor. Dock tenderar männens socioekonomiska skillnader påverka 

hälsan mindre än motsvarande för kvinnor där faktorer som psykisk ansträngning och risker 

inom arbetet har en större betydelse för män än för kvinnor (Marklund, 2000). En förklaring 

till det kan vara att kvinnodominerade yrken generellt sätt både har lägre status och lön. 
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Yrkena är ofta mer monotona och innebär dessutom mindre karriär- och 

utvecklingsmöjligheter, vilket kan komma att påverka hälsan negativt (Marklund, 2000).  

 

Psykiskt ansträngande arbete 

Sambandet mellan stress, på basis från krav- kontroll modellen, och höga 

sjukskrivningssiffror är ett omfattande diskussionsämne. Faktorer pekar på att psykosociala 

arbetsmiljöpåfrestningar hänger ihop med ohälsa och sjukskrivningar (Karasek, Baker, 

Marex, Ahlblom, Theorell, 1981). Undersökningar har visat att ökade krav kombinerad 

minskad kontroll har ökat stressen inom alla grupper i samhället, utom bland de 

okvalificerade arbetarna (Marklund, 2000). De psykiska kraven på arbetsplatsen har ökat 

samtidigt som beslutsutrymmet för de anställda har minskat. Ser man branschvis på 

stressnivån under 1990-talet har den mest ökat inom vård, utbildning och handel. Ökningen av 

psykisk ansträngning har fortsatt under 2000-talet där arbeten som är omväxlande och 

psykiskt ansträngande har ökat, medan de arbeten som är enformiga eller krävande har 

minskat (Le Grand, Szulkin, Tåhlin, 2001). Arbetsinnehållet har således förändrats under de 

senaste decennierna där ökad psykisk ansträngning visat sig påverka hälsan negativt 

(Marklund,2000).  

 

Vidare har arbetets genomsnittliga kvalifikationsnivå ökat betydligt under de senaste 

decennierna, vilket bidrar till att det blir svårare för lågutbildade att skaffa sig ett arbete och 

de som besitter den höga kvalifikationsnivå som efterfrågas får ut ännu mer i form av 

förmåner och lön. Även konkurrens, intensiteten och pressen mentalt har stigit, vilket i sig 

medför stress för de anställda (Le Grand, Szulkin, Tåhlin, 2001) som i sin tur visat sig ha 

effekt på hälsan (Marklund, 2000). 

 

Klass 

Tidigare forskning har visat skillnader i sjukfrånvaro mellan olika socioekonomiska klasser så 

att sjukfrånvaron är högre i lägre klasser (lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare och 

okvalificerade arbetare) än i de högre (högre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå) 

(Jönsson, 2005). Arbetsuppgifternas tyngd i de olika klasserna kan vara en orsak till dessa 

skillnader då arbetsuppgifterna i de lägre klasserna ofta är både fysiskt och psykiskt tunga, t 

ex inom vårdarbeten (Grönlund, 2004).    
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Högre yrkesposition i företag och organisationer medför att personer bättre kan påverka sin 

arbetssituation (Hultin & Szulkin, 2003). Resultaten visar att större utrymme för inflytande 

över sitt arbete innebär en mindre risk för ohälsa, vilket kan tänkas vara en förklaring till mera 

ohälsa hos dem i de lägre klasserna (Marklund, 2000). Som tidigare nämnts har psykisk 

ansträngning visat sig ha en negativ effekt på hälsan, vilket har visat sig vara vanligare hos 

tjänstemän på mellan- och högre nivå (Marklund, 2000).   

 

Motion  

Tidigare forskning har visat att motion inte markant påverkar hälsan hos dem som mår dåligt 

på arbetet såvida inte detta kombineras med en god arbetsmiljö (Bengtsson, 2002). Därför 

görs en tydligare koppling mellan arbetstillfredsställelsen och arbetstagares välbefinnande. 

Undersökningar genomförda av företagsläkare visar att motion utförd åtminstone en gång i 

veckan, till en början bland annat påverkar blodfetterna i kroppen positivt, men att detta redan 

efter tre månader gett resultat i motsatt riktning (Bengtsson, 2002). Anledningen till detta 

antas bero på att dålig arbetsmiljö tenderar att påverka blodfetterna negativt (Bengtsson, 

2002). Med andra ord spelar motionens positiva effekter marginell roll om arbetsmiljön är 

dålig. Det bör även has i åtanke att för mycket träning kan ha en negativ effekt på hälsan.  

 

Anställningsform 

Tidigare forskning har visat att deltidsarbeten eller tillfälliga arbeten påverkar arbetstagarnas 

hälsa i negativ bemärkelse (Marklund, 2000). En möjlig förklaring till detta är att de 

arbetstagare som är deltidsanställda, visstidsanställda eller vikarierar känner till mindre om 

säkerhet och hälsa på själva arbetsplatsen. Arbetstagare som är deltidsanställda kan dessutom 

uppleva att deras utsatta situation får dem att inlemma sig i de ofta höga kraven och de låga 

kontrollerna som kommer med denna anställningsform (Marklund, 2000). En följd kan vara 

att de utsätts för mera negativa faktorer och en inre stress samt oro som kan förklara en sämre 

hälsa. Effekten för individens hälsa hänger dock ihop med dennes preferenser där en deltids-, 

visstids- eller projektanställning i en del fall kan ses som önskvärda och därmed inte innebära 

en negativ effekt för hälsan (Marklund, 2000). 
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Inflytande över arbetsuppgifterna  

Inflytande över arbetsuppgifterna innefattar att den anställda har möjligheten att själv påverka 

sina arbetsuppgifter och sin arbetstillvaro. Resultat visar att det finns ett negativt samband 

mellan minskat inflytande och hälsa medan det finns ett positivt mellan ökat inflytande och 

hälsa. Resultatet för hälsa sker dock i samklang med att arbetstillfredsställelsen påverkas 

(Jönsson, 2005). En faktor som påverkar inflytandet över arbetet är det interna nätverket inom 

företaget. Kamratanda och goda relationer ses ofta vara en viktig förutsättning för inflytande 

som gynnar både en god arbetstillfredsställelse och hälsan genom resultat som visar att de 

sektionerna med hög sjukskrivning ofta uppvisar en låg kamratanda (Bengtsson, 2002). 

 

Studier kring mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen förstärker detta genom att visa att 

ett ökat stöd dels kan fungera som en buffert, och stötta i tunga situationer, eller föra 

individen i riktning mot sitt mål. Lägre grader av stress och ohälsa har associerats med socialt 

stöd och kamratskap på arbetsplatsen.  

 

Studien ”Hållbar arbetshälsa inom Kommuner och Landsting” utförd 1999 förstärker vikten 

av att medbestämmande och möjligheten till självutveckling främjar de anställdas 

välbefinnande. Detta kombineras ofta med sambandet mellan ledarskap, inflytande och 

arbetstagares kontakt. Där en god kontakt också har visat positivt resultat för den upplevda 

arbetstillfredsställelsen (Jönsson, 2005). Psykologiska teorier visar liknande resultat då det 

upplevda hälsotillståndet kan upplevas bättre utifrån dessa sammanhang. Känslan av 

inflytande på arbetet kan därmed skapa en ökad belåtenhet överlag där individen kan se sig 

mer välmående än om den saknade inflytande på arbetet . Utifrån detta ses vår 

självuppskattning av hälsan som en spegling av vår sammanlagda tillvaro av både arbets- och 

livssituation i form av bland annat arbetstagarens inflytande (Taylor, Peplau & Sears, 2006). 

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning innefattar både höjden av fysisk belastning och mängden arbetsuppgifter. 

Två studier gjorda för sjukförsäkringsutredningen (SOU 2000:121 och dess bilaga SOU 

2002:5) visade att sjukskrivningarna är högre för dem som har ett tungt arbete eller har höga 

krav på sig inom sitt arbete (Bengtsson, 2002). Forskningsresultatet visar också att 

arbetsbelastningen varierar mellan sektorer, klass och könstillhörighet. 
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Eftersom vi i studien vill undersöka fenomenet arbetstillfredsställelse är det naturligt att 

undersökningsobjekten förvärvsarbetar. Med andra ord utgår vi i vår studie ifrån arbetstagares 

individuella självuppskattning, för att (trots dess uppkomst) se om det upplevda tillståndet har 

en effekt på individens hälsa vid kontroller med våra variabler.  

 

Hypotes 

Med bakgrund av tidigare studier och teorier tendera arbetstillfredsställelse påverka 

arbetstagares hälsa där en god arbetstillfredsställelse visar positiva resultat på hälsan. Vidare 

verkar arbetsmiljön vara en viktig faktor för om individen upplever arbetstillfredsställelse 

eller inte. De hypoteser som vi kommer att testa är:  

 

H1: Ju bättre uppskattad arbetstillfredsställelse desto bättre självuppskattad hälsa. 

H0: Det finns inget samband mellan det självuppskattade hälsotillståndet och den upplevda 

arbetstillfredsställelsen.  

 

H2: Arbetslivsfaktorer utifrån våra kontrollvariabler delvis kan förklara skillnader i ohälsa 

mellan de arbetstillfredsställda och de icke arbetstillfredsställda.   

H0: Arbetslivsfaktorer har ingen påverkan på skillnaden i ohälsa mellan de 

arbetstillfredsställda och de icke arbetstillfredsställda.  
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Metod, data och mått 

Materialet 

Undersökningen baseras på en kvantitativ ansats och som empiriskt underlag har vi 

Levnadsnivåundersökningen från år 2000 (LNU2000), som är utförd av Institutet för Social 

forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. LNU har även genomförts vid fyra tidigare 

tillfällen, 1968, 1974, 1981 och 1991. Det är den statistiska centralbyrån som samlat in och 

administrerade den omfattande undersökningen. LNU är baserat på ett riksrepresantivt urval 

på lite mer än 6000 och urvalet består av vuxna svenska medborgare som är slumpmässigt 

utvalda från hela landet. LNU består av personliga intervjuer baserat på ett frågeformulär 

bestående av frågor gällande människors allmänna levnadsförhållanden i Sverige. Frågorna är 

bland annat inriktade på hälsa, utbildning, ekonomi, familj och fritid. Utöver frågor om de 

allmänna levnadsförhållandena ingår ett antal frågor om arbetsmiljö.   (SOFI, 2009)  

 

Det totala urvalet i vår studie är på 5142 personer, och det totala bortfallet av urvalet i 

LNU2000 var 23,4 procent. Ur detta har 1652 personer bortfallit i vår analys som en 

konsekvens av att de inte förvärvsarbetar där 3011 individer blivit kvar. Individerna är födda 

mellan 1925 och 1981 och cirka hälften är kvinnor och hälften män.  

 

I studien utgår vi ifrån redan insamlat datamaterial vilket innebär att vi inte kommer att 

studera ytterligare faktorer som kan tänkas påverka arbetstillfredsställelsen hos arbetstagare. 

Därmed avgränsar vi för eventuella personlighetsmässiga och andra biologiska faktorer som 

kan påverka hur individen upplever och själv uppskattar sin arbetstillfredsställelse och sin 

hälsa. Vårt val av avgränsning förstärks av att studier de senaste åren har pekat på att 

individuella skillnader har lite att göra med hur individen upplever arbetstillfredsställelse 

(Thomas, Buboltz & Winkelspecht, 2004).   
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Oberoende variabel: arbetstillfredsställelse 

Då mätningen av tillfredsställelse och hälsa är komplext görs avgränsningar med fokus på det 

självuppskattade tillståndet hos individerna. Tidigare resultat har visat att 

arbetstillfredsställelse går hand i hand med ekonomisk ersättning (Bovier, Arigoni, Schneider 

& Bouvier Gallacchi, 2009). Detta gör att vi i studien utgår ifrån ett index bestående av både 

arbetstillfredsställelse och ekonomisk ersättning, det vill säga den lön individerna tjänar på sitt 

arbete. God ekonomisk ersättning påverkar arbetstillfredsställelsen positivt och tvärtom, det 

svårt att uppnå hög arbetstillfredsställelse om individen är ekonomiskt missnöjd. Det är dock 

även svårt att uppnå hög arbetstillfredsställelse enbart utifrån ett gott ekonomiskt utbyte  

 

I analysen utgår vi ifrån arbetstillfredsställelse (X670) som oberoende variabel då det är dess 

samvariation med hälsan vi vill mäta. Vi valde att skapa ett index, och med hjälp av det mäta 

arbetstillfredsställelsen. Indexet består av variabeln tillfredsställelse med arbetet (X670) och 

variabeln tillfredsställd med lönen (X671). Vi summerade dessa två variabler och de fick 

tillsammans ett Cronbach's Alpha på 0,565. Detta indikerar att de två inkluderade variablerna 

korrelerar relativt högt med varandra, och man kan därmed i stora drag säga att de mäter 

samma underliggande fenomen. Det är således ett tillräckligt högt värde för att räknas som 

trovärdigt och för att kunna dra slutsatser om. Cronbach's Alpha är en realibilitetskoefficient 

som visar hur väl frågorna inom varje variabel hänger ihop med varandra och förklarar ett 

överordnat begrepp eller faktor. Det indikerar graden av intern konsistens på frågorna inom 

ett test. Cronbach's Alpha varierar mellan 0 (ingen intern konsistens) och 1 (perfekt intern 

konsistens). Svarsfrekvensen i indexet vi skapat är en femgradig skala. Skalans fem steg är 

mycket nöjd, nöjd, missnöjd, mycket missnöjd och vej ej. Indexet kan anta värden från 2 till 

10, med två steg mellan varje grad (2, 4, 6, 8, 10).  

 

Cronbach's Alpha värdet skulle kunna vara högre, vi testade oss dock fram med olika 

variabler i indexet, för att hitta det mest lämpliga för analysen. Vi utgick från de variabler som 

Van Saanem, Sluitet, Verbeek & Fring-Dresen (2002) tar upp i samband med 

arbetstillfredsställelse. Dessa variabler var bland annat autonomi, 

kommunikationsmöjligheter, finansiella belöningar (lön), utveckling, möjlighet till 

befordring, arbetets meningsfullhet, arbetserfarenhet och utvärdering.  
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Beroende variabel: självskattad ohälsa   

Hälsotillståndet mättes utifrån det redan färdiga indexet hälsoindexet (X540) i LNU2000. 

Indexet mäter graden av ohälsa där höga värden på hälsoindexet betyder hög ohälsa och låga 

värden betyder bra hälsa (mindre ohälsa). Intervjupersonerna har fått ange om de under de 

senaste 12 månaderna har lidit av 47 olika åkommor, sjukdomar eller besvär. Det handlar om 

deras självuppskattade hälsotillstånd. Frågan utgår från en lista över våra vanligaste 

sjukdomar och besvär, som har sammanställts av medicinska experter. Svarsalternativen 

varierar mellan 0 och 2, där 0 indikerar att intervjupersonen inte har några symtom på ohälsa, 

1 indikerar att personen har lätta symptom samt 2 indikerar att personen har svåra symtom. 

Maximalt kan en person därmed ha 94 ohälsopoäng på detta hälsoindex, och som minst 0 

ohälsopoäng. Medelvärdet på antal symptom ligger på 9,41. Det bör dock nämnas att olika 

symtom inom indexet väger lika tungt, det vill säga en lättare form av migrän viktas lika med 

ett förstadium till hjärntumör, detta är något som kan ge en skev bild av hur dåligt personen i 

fråga faktisk mår. Hälsoindex innefattar symtom rörande bland annat mage, cirkulation och 

värk. För symtom i detalj se bifogad bilaga.  

 

Det självuppskattade hälsotillståndet utgår från att varje individ antagligen är den bäste som i 

grunden kan värdera den subjektiva upplevelsen av att må bra eller dåligt. Människan känner 

sig själv bäst, och man kan må på ett sätt inombords men utstråla något annat utåt. Vid 

utvärdering av variabelns mätbarhet har man genomgående funnit att denna typ av variabel 

med stor sannolikhet förutsäger både dödlighet och framtida sjukdom (Medin och 

Alexandersson, 2000).  

 

Kontrollvariabler 

Vår regressionsanalys kontrollerades för följande variabler: 1) kön, 2) klass (högre 

tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, kvalificerad arbetare och 

okvalificerad arbetare.), 3) psykiskt ansträngande arbete, 4) motion, 5) heltidsarbete, 6) 

deltidsarbete, 7) inflytande över arbetsuppgifter, 8) (Fysisk) arbetsbelastning. 
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Vårt val av variabler grundar sig i en utförd univariat analys där vi testade variabler som 

enligt tidigare forskning visat ha betydelse för hälsa. Vi testade även för variabeln rökning, 

alkohol, senioritet och personalutbildning men då dessa inte visade någon effekt valde vi 

enbart ut de variabler som själva hade en stark effekt med den beroende och oberoende 

variabeln.  Nedan följer en beskrivning av varje kontrollvariabel.  

 

Kön 

Skillnaden mellan män och kvinnor gällande deras arbetstillfredsställelse kan dels bero på att 

de arbetar inom olika yrken och olika sektorer (kvinnor arbetar i större utsträckning inom den 

offentliga sektorn och män inom den privata), men även på att hälsa/ohälsa skiljer sig dem 

emellan och påverkar deras tillfredsställelse på arbetet. Det finns kvinnorelaterade sjukdomar, 

så som bröstcancer, men även sjukdomar som bara män kan drabbas av, så som 

prostatacancer. Detta tar dock som nämnts ovan hälsoindexet hänsyn till. Men indexet kan 

inte ta hänsyn till att kvinnor och män är känsliga för olika sjukdomar och sjukdomssymptom. 

Kön är en dikotom variabel där kvinnor har  värdet ett och män värdet noll.   

 

Psykiskt ansträngande arbete  

I LNU ställs frågan ”är ditt arbete psykiskt ansträngande?” tillsammans med frågor om fysisk 

ansträngning (SOFI, 2009). Skillnader mellan olika arbeten i form av till exempel fysisk 

belastning och stress med mera kan visa sig påverka sambandet mellan om man är 

tillfredsställd med arbetet eller om man inte är det. Psykiskt ansträngande arbeten kan vara 

stressfyllda och där med leda till en sämre hälsa. Den psykiska påverkan på arbetet kan 

således uppstå av flera olika faktorer. För att undersöka om psykisk ansträngande arbete kan 

ha ett samband med hälsa/ohälsa genomförde vi en kontroll frö detta i analysen. Vi har 

modifierat variabel psykiskt ansträngande arbete till en dummyvariabel där ”ja” representerar 

de individer som skattades ha ett psykiskt ansträngande arbete och ”nej” de övriga som svarat 

att de inte har ett psykiskt ansträngande arbete, vilket är vår referenskategori.  
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Klass 

Både arbetstillfredsställelse och hälsa kan bero på individers klassposition, och därför är det 

viktigt att kontrollera analyserna för detta. De individer med en anställning som är med i LNU 

och svarat på frågor gällande arbetstillfredsställelse och hälsa arbetar inom olika 

yrkeskategorier, detta delar in individerna i olika klasser. De klasser som är inkluderade i 

analysen är; högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän och kvalificerad 

arbetare. Det är i och med detta intressant att undersöka om de anställdas tillfredsställelse, 

inkluderat lön, beror på eventuell klasstillhörighet och hur det i sådana fall påverkar hälsan för 

dem. Ser man till tidigare forskning inom detta finner man att anställda som tillhör de lägre 

yrkesklasserna mår sämre än de anställda som tillhör de så kallade övre klasserna (Marklund, 

2000). Variabeln klass är kodad till fem dummyvariabler; högre tjänstemän, tjänstemän på 

mellannivå, lägre tjänstemän och kvalificerad arbetare, med okvalificerad arbetare som 

referenskategori.   

 

 

Motion   

Frågan om motionsutövande lyder på följande vis i LNU: ”Utövar Du någon motions- frilufts- 

eller idrottsaktivitet, t.ex. långpromenader? Och hur ofta?”.  Motion kan således innebära 

olika mängd ansträngning beroende på personen som svarar på frågan.  

 Motion är en dummyvariabel där ”ja” innebär att individen motionerar minst en gång per 

vecka, och övriga är de som motionerar 1-3 ggr/månad, mer sällan eller aldrig. 

Referenskategori är de som motionerar mer sällan än 1-3 ggr/månad, mer sällan eller aldrig. 

 

Motion är den enda variabel vad gäller välbefinnande vi har inkluderat i analysen, detta 

baserat på att rökning och alkohol inte visade något samband med arbetstillfredsställelsen i 

våra analyser och detta samband märks av även när man ser på tidigare forskning inom ämnet. 

Motion kan kopplas både till arbetstillfredsställelsen och hälsan, och då framförallt friskvård 

och motion man får via sin arbetsplats.  
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Anställningsform – Heltid/Deltid 

Vad beträffar anställningsform har vi valt att ha med två olika sorters anställningsform, 

heltidsanställning och deltidsanställning. Till de heltidsanställda räknas alla anställda som 

arbetar 35 timmar eller mer per vecka, och till de deltidsanställda räknas de som arbetar 

mindre än 35 timmar per vecka. Båda variabler har kodats till till dummyvariabler. 

Variablerna är mätta med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” till om man jobbar heltid och till 

om man jobbar deltid.  Ser man på heltidsanställningar kan de tänkas leda till ökad 

arbetstillfredsställelse vilket i sin tur kan leda till ökad hälsa. Det kan tänkas ge olika effekt av 

hur mycket man arbetar, men i det stora hela handlar det om hur man för tillfället arbetar 

(heltid, deltid) och om det i sådana fall stämmer överens om personens preferenser, hur 

hon/han helst skulle vilja arbeta. Så att arbeta deltid kan vara både positivt och negativt, det 

samma gäller heltidsanställningar.  

 

Inflytande över arbetsuppgifter 

Inflytande över arbetsuppgifter är kodad till en dummyvariabel, där svarsalternativen ”I 

mycket hög grad”, ”I hög grad” och ”I viss grad” slogs ihop till ”Ja”. Svarsalternativen ”I 

liten grad” och ”Inte alls” slogs ihop till ett ”Nej”. Vårt val av att låta svarsalternativet ”I liten 

grad” tillhöra ”Nej” grundar sig på att vi tror att ett litet inflytande inte har någon större 

påverkan på våra andra variabler i analysen.  Det är tänkbart att de arbetstagare som har mer 

kontroll över sitt arbete, till exempel genom inflytande över sina arbetsuppgifter trivs bättre 

på jobbet när de i större grad kan vara med och påverka sin arbetssituation. Dessa individer 

tros därmed mer vara mer tillfredsställda med sitt arbete och upplever sig må bättre när vi 

efterfrågar deras hälsotillstånd.  

 

Arbetsbelastning 

Variabeln arbetsbelastning mäter fysisk ansträngning på arbetet, dvs hur tungt ett arbete och 

arbetssysslor är.  Den är utformad som som en dikotom variabel, där svarsalternativet 

”Alldeles för mycket att göra”, ”Något för mycket att göra” och ”Ungefär lagom mycket att 

göra” har  sammanan till ”Ja”. Svarsalternativen ”Något för lite att göra” och ”Alldeles för lite 

att göra” slogs ihop till ”Nej”. Frågan är ställd så att svarsalternativen gäller för en normal 
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arbetsdag.  När man ser till variabeln arbetsbelastning skulle det kunna vara så att de anställda 

som har tungt belastande arbeten mår sämre och är mindre tillfredsställda på sin arbetsplats än 

vad de personer är som inte har det. Detta kan tänkas ske utifrån att den fysiska belastningen 

ställer höga krav på kroppen vilket i sin tur påverkar tillfredsställelsen.  

 

 

Variablernas ordningsföljd 

Kontrollvariablernas ordningsföljd grundar sig på genomförd föranalys på alla våra 

mellankommande variabler, som tagits upp ovan, där de som vägde tyngst i utförd 

univariatanalys lades först i regressionsanalysen.  

 

 

Metod  

Vi har genomfört den statistiska bearbetningen av datamaterialet med hjälp av linjär 

regressionsanalys. En linjär regressionsanalys syftar till att finna en regressionslinje som 

sammanfattar sambandet mellan variablerna så bra och tydligt som möjligt (Edling & 

Hedström, 2003).  Inledningsvis gjorde vi en förundersökning av datamaterialet besående av 

en univariat analys av samtliga variabler för att undersöka deras applicerbarhet, antalet 

”missing-värden” och att det inte fanns några outliers i materialet. Med missing-värde menas 

hur många individer i materialet som inte svarat på en fråga eller fler, då saknar de ett giltigt 

värde, de innehar således okända värden på de mätta variablerna. Vi kom fram till att utvalda 

variabler fungerade då det inte var många missing värden i dem, och att de outliers som fanns 

med inte var några hävstänger som skulle kunna påverka resultatet nämnvärt. En outlier är en 

individ som svarar annorlunda på en fråga jämfört med vad genomsnittet har svarat, en 

individ som sticker ut i mängden. En outlier som är en hävstång är en individ som helt sticker 

ut från det resten av individerna svarat, vilket gör att svaret på frågan blir skev, eftersom att 

denna outlier drar till sig resultatet. Ett fåtal variabler föll dock bort bland annat på grund av 

för många missing-värden och för att variablerna inte gick att undersöka samtidigt, bland 

annat på grund av multikollinearitet. Dessa variabler kom därmed inte med i studien. Vi tog 

även fram genomsnitt och median för de variabler där det var möjligt. Vidare utförde vi en 

bivariat analys på våra beroende och oberoende variabler för att se hur skillnaden såg ut 

mellan de som är tillfredsställa med sitt arbete och de som inte är det och deras ohälsa. Den 
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linjära regressionsanalysen genomfördes på de utvalda, passande mellankommande variabler 

som var kvar där vi analyserade dem i så kallade block metod, det vill säga där samma 

individer (N) ingick i alla modeller. 

 

Man kan även se på hur stor del av skillnaderna i arbetstillfredsställelse mellan olika individer 

i datamaterialet som går att förutsäga med hjälp av vad vi vet om dem genom deras värden på 

de olika mellankommande variablerna i analysen.  Skulle den förklarade variansen uppnå 100 

procent skulle de variabler som ingår i analysen kunna förklara varje individs exakta 

arbetstillfredsställelse. Om ingen av variablerna däremot skulle visa sig ha någon koppling till 

svarspersonernas hälsa skulle den förklarade variansen vara noll procent.  
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Resultat 

Analysen är utförd i statistikprogrammet SPSS 17,0 där vi med den utförda analysen 

studerade om ett antal utvalda mellankommande variabler påverkar sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och hälsa. Urvalet i studien består av 49,4 procent kvinnor och 50,6 

procent män av ett totalt antal individer på 5142.  

 

Tabell 1. Korstabell mellan den beroende variabeln ohälsa och de oberoende variablerna 

och kontrollvariablerna uttryckta i procent.  

Variabler Fördelning i procent (%) Hälsotillstånd, grad av 

ohälsa (antal symptom) 

N 

Arbetstillfredsställelse 

Mycket nöjd 

Nöjd  

Missnöjd 

Mycket missnöjd 

Vet ej 

 

20,8 

40,6 

24,1 

11,4 

  3,1 

 

  2,4 

  4,7 

  7,1 

10,3 

  4,3 

3217 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

49,4 

50,6 

 

11,4 

  8,2 

3642 

Psykiskt ansträngande 

arbete 

Ja 

Nej 

 

 

49,5 

50,5 

 

 

12,4 

  7,6 

3534 

Socialklass 

Högre tjänstemän 

Tjänstemän, mellannivå 

Lägre tjänstemän 

Kvalificerade arbetare 

Okvalificerade arbetare 

 

12,6 

22,3 

14,3 

23,1 

27,7 

 

  8,1 

  9,2 

  9,5 

  9,0 

10,9 

3108 

Motion 

Ja  

Nej 

 

30,4 

69,6 

 

  7,9 

  8,8 

3629 

Anställningsform 

Heltidsanställd 

Ja  

 

 

46,6 

 

 

  5,4 

3334 
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Nej 

Deltidsanställd 

Ja  

Nej 

53,4 

 

14,8 

85,2 

  7,9 

 

  8,4 

  7,3 

Inflytande över 

arbetsuppgifter 

Ja 

Nej 

 

 

20,7 

79,3 

 

 

  6,5 

  7.9 

3104 

Arbetsbelastning 

Ja 

Nej 

 

98,2 

1,8 

 

  9,6 

  6,9 

3523 

 

 

Enligt tabellen ovan har den anställd som arbetar med psykiskt ansträngande arbete flest 

ohälsosymptom, en siffra på 12,4. Kvinnor lider av fler ohälsosymptom än vad männen gör, 

11,4 respektive 8,2. Ser man däremot på variabel socialklass är det en betydligt mindre 

varians mellan de olika klasserna än mellan könen. Variansen mellan klasserna ligger på 3 

ohälsosymptom, från högre tjänstemän som har lägst antal ohälsosymptom på 8,1 till 

okvalificerade arbetare som har högst antal ohälsosymptom på 10,9.  

 

I variabeln hälsoindex har de allra flesta i urvalet få ohälsopoäng, och medelvärdet för hela 

urvalet är sju ohälsopoäng av totalt 94 möjliga, till exempel sju lätta symptom eller två svåra 

och tre lätta. Medianen är 5,0 symtom, medelvärdet 7,054 och standardavvikelsen är 6,161. 

Ser man på variabel arbetstillfredsställelse index är medelvärdet 4,78 på den summerade 

indexskalan mellan 2 och 10 (med två steg mellan varje svarsfrekvens), medianen 5 och 

standardavvikelsen 1,558. Man kan även om man ser på diagrammet nedan att de flesta 

personer ligger på de låga värdena, vilket motsvarar att de är relativt nöjda med sin 

arbetstillfredsställelse. Höga värden innebär att de är missnöjda.  
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Diagram 1.  

 

 

När vi utförde en bivariat analys med arbetstillfredsställelse som oberoende variabel och 

hälsoindexet som beroende variabel fick vi fram att konstanten ligger på 3,493 ohälsopoäng 

och går man från ett steg på den 10-gradiga skalan när det gäller arbetstillfredsställelse till ett 

annat steg på skalan där man är mindre tillfredsställd på sitt arbete ökar ohälsan med 0,601 

ohälsopoäng, det vill säga över ett halvt symtom (Se modell 1 i Tabell 1). Denna analys i sig 

visar att det finns en skillnad i hälsa mellan de som är tillfredsställda och de som inte är 

tillfredsställda med sitt arbete.  

 

Multivariat analys 

Vid studerande av mellankommande variabler förändras resultatet där vi såg att hälsoindexet  

förändrades vid kontroll av valda variabler. Detta presenterar vi nedan i tabell 1.  
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Regressionsanalys, tabell 2 

Tabell 2. Regressionsanalys för att analysera 

sambandet mellan arbetstillfredställelse och hälsa.           

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 

 B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Konstant 
3,550 ,000 2,972 

,00

0 
3,020 ,000 4,282 ,000 4,767 ,000 4,704 ,000 4,980 ,000 4,891 ,000 

Index 

arbets- 

tillfredställ

else 

,591 ,000 ,521 
,00

0 
,505 ,000 ,493 ,000 ,486 ,000 ,453 ,000 ,443 ,000 ,429 ,000 

Kön 

(Kvinna) 
  1,864 

,00

0 
1,899 ,000 1,700 ,000 1,768 ,000 1,695 ,000 1,674 ,000 1,624 ,000 

Högre 

tjänsteman   
  -,347 ,021 -,693 ,051 -,640 ,075 -,491 ,065 -,459 ,096 -,439 ,025 

Tjänsteman 

på 

mellannivå   

  -,468 ,029 -,928 ,002 -,849 ,005 -,752 ,012 -,738 ,016 -,709 ,020 

Lägre 

tjänsteman 

   

  -,131 ,014 -,263 ,081 -,193 ,019 -,167 ,078 -,131 ,035 -,123 ,051 

Kvalificera

d arbetare 

   

  ,216 ,018 ,294 ,047 ,254 ,001 ,255 ,099 ,257 ,095 ,248 ,009 

Heltidsarb

ete   
    

-

1,281 
,002 

-

1,288 
,001 

-

1,390 
,001 -1,376 ,001 -1,418 ,000 

Deltidsarb

ete    
    -,548 ,079 -,569 ,063 -,635 ,119 -,621 ,127 -,586 ,140 

Motion  

  

      -,689 ,001 -,725 ,001 -,711 ,001 -,711 ,001 

Psykiskt 

anstränga

nde arbete    

        ,775 ,000 ,799 ,000 ,625 ,002 

Inflytande 

över 

arbetsupp

gifter     

        -,326 ,176 -,363 0,13 

Arbetsbela

stning     
          ,645 ,001 

N 3011  3011  3011  3011  3011  3011  3011  3011  

R2 ,032  ,061  ,065  ,070  ,073  ,078  ,079  ,082  

R2 Adj ,032  ,061  ,063  ,068  ,071  ,075  ,076  ,079  

Tabellen visar vår utförda linjära regressionsanalys med beta, signifikansvärde, antal personer 

i analysen N, R2 och R2 adjusted värden.    
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I tabell 2 presenteras åtta stycken modeller för ohälsa. I modell 1 tas den oberoende variabeln 

index av arbetstillfredsställelse. I modell 2  ingår den mellankommande variabeln kön i 

regressionsanalysen, för att se hur den påverkade sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

ohälsa. Kvinnor har på grund av sin könstillhörighet automatiskt 1,864 fler ohälsosymtom än 

vad männen har. Med andra ord har kvinnor i genomsnitt nästan två symtom mer än männen. 

Konstanten B går från 3,550 till 2,972 ohälsopoäng, vilket visar att förändringen av 

sambandet mellan arbetstillfredsställelse och ohälsa till viss del kan förklaras med variabeln 

kön. Ohälsopoängen mellan de individer som är tillfredsställda och de som inte är det minskar 

således med över ett halvt symtom om man tar variabeln kön i betraktelse. Det vill säga att en 

del av skillnaderna mellan dem beror på att kvinnor tenderar att erhålla fler ohälsosymtom än 

vad män gör. Variabeln är signifikant på 1 procents nivå, då signifikansvärdet ligger på 0,00, i 

och med det kan man säga att sambandet i hög grad är statistiskt säkerställt.  

 

I modell 3 tas variabeln socialklass upp, variabeln visar ett värde på  0,505 vilket innebär att 

sambandet mellan arbetstillfredsställelse och ohälsa endast marginellt, med 0,048 

ohälsopoäng, berodde på klasstillhörigheten. Den statistiska signifikansen för tre av klasserna 

erhåller höga värden (från 0,2 till 0,5) då de jämförs med referenskategori okvalificerade 

arbetare. Det är bara ”tjänsteman på mellannivå” som är signifikant på en femprocentsnivå. 

Det innebär att de andra tre klasserna inte är signifikanta, det går därmed inte att säga att det 

finns signifikanta skillnader i ohälsa mellan dem om man jämför med referenskategori 

okvalificerad arbetare.  

 

Resultatet i modell 4, det vill säga för personer med heltids- och deltidsanställning visar att de 

individer som är tillfredsställa med sitt arbete utifrån deras ohälsa minskar vid kontrollerandet 

för anställning från 3,020 ohälsosymptom till 4,282. Således bli fler nöjda med sin 

tillfredsställelse på arbetet när man tar hänsyn till heltid- och deltidsarbete. Vidare kan man se 

att personer med heltidsanställning i genomsnitt har 1,281 ohälsopoäng färre än de som inte är 

heltidsanställda.   
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När de gäller de deltidsanställda har de 0,548 ohälsopoäng färre än de som inte är 

deltidsanställda. Variabeln deltidsanställda är dock inte signifikant på 95 procents nivå då 

variabelns signifikans ligger på 0,140. Resultatet visar därmed att de individer som har någon 

slags fast anställning mår bättre än de som inte har det, samtidigt som de även blir mer 

tillfredsställda på sin arbetsplats. 

 

Vid kontroll av variabeln motion, modell 5, visar resultatet en ökad skillnad i hälsa mellan de 

som är arbetstillfredsställda och de som inte är tillfredsställda, 4,282 ohälsosymtom jämfört 

med 4,767. Resultatet visar att motion påverkar hälsan positivt till viss del, och det med 0,689 

ohälsopoäng. Det vill säga att man i genomsnitt mår 0,7 symtom bättre om man motionerar än 

om man inte gör det, kontrollerat för de andra variablerna och att man även till viss del är mer 

tillfredsställd med sitt arbete.  

 

Ser man till variabeln psykiskt ansträngande arbete, modell 6, ger det i genomsnitt 0,775 mer 

ohälsosymtom för individer verksamma inom sådana yrken eller sådana arbetsuppgifter. 

Individer som arbetar med psykiskt krävande arbete har i genomsnitt 0,8 symtom mer än de 

som inte arbetar inom ett psykiskt ansträngande arbete. Resultatet visar att ohälsopoängen 

minskar med 0,033 poäng då hälsan går från tidigare resultat på 4,767 till det nya 4,704. 

Därmed kan en liten del av att de anställda som är mindre tillfredsställda med sitt arbete mår 

sämre förklaras av att de har mer psykiskt ansträngande arbeten.  

 

Sett till modell 7 när vi kontrollerade för variabeln inflytande över arbetets påverkan på 

hälsan fick vi resultat som tyder på att det påverkar hälsan positivt med 0,326 färre 

ohälsopoäng vid jämförelse med om man inte har något inflytande. Värt att nämna här är att 

detta resultat inte är signifikant på 95 procents nivå då signifikansvärdet ligger på 0,13.  

 

Den sista kontrollvariabel som kommer med i modell 8, det vill säga arbetsbelastning, visar 

att det i genomsnitt ger 0,645 mer ohälsosymptom för individer verksamma inom den 

yrkeskategori där det förekommer. Resultatet visar även att arbetstillfredsställelsen går från 

4,980 till 4,891. Man kan då tyda detta som att arbetsbelastningen medför att 

arbetstillfredsställelsen marginellt minskar, och att dessa personer även har fler ohälsopoäng, 

vilket betyder att de mår sämre. Detta resultat bekräftar uppsatsens andra hypotes om att 
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arbetslivsfaktorer, som i detta fall arbetsbelastning och även psykiskt ansträngande arbete som 

togs upp ovan, delvis kan förklara skillnader i ohälsa mellan de arbetstillfredsställda och de 

icke arbetstillfredsställda. Variabeln arbetsbelastning har ett signifikans värde på 0,001 vilket 

är ett bra och godkänt värde för att härleda resultat och dra slutsatser kring sambanden.  

 

Antalet individer i vår slutliga regressionsanalys uppgår till 3011 individer. Det är antalet 

individer som svarat på alla frågor gällande våra utvalda variabler i analysen. Dessa individer 

är män eller kvinnor som är förvärvsarbetande. Individer som missat eller bara inte besvarat 

någon fråga som vi använt har därmed exkluderats från analysen.  

 

Ett annat sett att tolka resultaten i regressionsanalysen ovan är att se på hur stor del av 

skillnaderna i arbetstillfredsställelse mellan olika individer i datamaterialet som går att 

förutsäga med hjälp av vad vi vet om dem genom deras värden på de olika mellankommande 

variablerna i analysen.  Skulle den förklarade variansen uppnå 100 procent skulle de variabler 

som ingår i analysen kunna pricka in varje individs exakta arbetstillfredsställelse. Om ingen 

av variablerna däremot skulle visa sig ha någon koppling till svarspersonernas hälsa skulle 

den förklarade variansen vara noll procent. Ser man till vår siffra på R2 adj, alltså 0,79, kan 

man se att vi knappt kan förklara 1 procent av variationen i arbetstillfredsställelse.  
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Diskussion 

Frågeställningen i den här studien var att undersöka om tillfredsställelse med arbetet har ett 

samband med hälsa. Baserat på våra resultat och de variabler vi kontrollerat för, finner vi till 

viss del stöd för vår hypotes H1, det vill säga ”Ju bättre uppskattad arbetstillfredsställelse 

desto bättre självuppskattad hälsan”. Vi kan därmed förkasta H0 hypotesen ”Det finns inget 

samband mellan den upplevda arbetstillfredsställelsen och det självuppskattade 

hälsotillståndet”. Vi finner även stöd för vår hypotes H2, ”Arbetslivsfaktorer kan delvis 

förklara skillnader i ohälsa mellan de arbetstillfredsställda och de icke arbetstillfredsställda”. 

Hypotesen H0 ”Arbetslivet har ingen påverkan på skillnaden i ohälsa mellan de 

arbetstillfredsställda och de icke arbetstillfredsställda” förkastas även den. Detta är även i 

enlighet med tidigare forskning. Då vi i stort sett kommit fram till liknande resultat med dessa 

studier anser vi att dessa är väsentliga och har relevans för frågeställningen. Trots att 

resultaten vi fick fram inte alltid är helt tydliga, pekar de åt de hållet vi förväntat oss och som 

våra hypoteser beskriver det, det vill säga H1, ju bättre uppskattad arbetstillfredsställelse 

desto bättre självuppskattad hälsa och H2, arbetslivsfaktorer kan delvis förklara sambandet 

mellan arbetstillfredsställelse och hälsa.  

 

 

Vid kontrollerande för arbetstillfredsställelsen finner vi att övergången från att inte vara 

tillfredsställd till att vara det påverkar hälsan positivt. Analysen visar att det existerar en 

skillnad mellan könens självuppskattade hälsa genom deras olika upplevda 

arbetstillfredsställelse där kvinnor mår sämre med cirka ett halvt hälsosymtom för att de i 

genomsnitt är mindre tillfredsställda med sitt arbete än vad män är.  

 

Resultatet för variabeln kön bör ses utifrån att det existerar skillnader mellan könens olika 

arbetsförhållanden i form av en yrkesmässig segregering där kvinnor tenderar att arbeta inom 

offentligsektor och män inom privatsektor. Den uppdelningen leder i sin tur till att könen i 

stora drag befinner sig inom olika arbetsmiljöer (Marklund, 2000) där offentligsektor 

dominerar de tyngre arbetena både fysiskt och psykiskt (Grönlund, 2004). Resultaten för våra 
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variabler styrker detta då inflytande påverkar arbetstillfredsställelsen positivt och psykiskt och 

belastat arbetet påverkar negativt.  

  

Anställningsformens påverkan på hälsan är en av de variabler som efter kön som har den 

största betydelsen för sambandet mellan arbetstillfredsställelse och hälsa. Dock är bara 

heltidsanställning signifikant, det kan därmed vara svårt att särskilja om en heltidsanställning i 

sig skulle ha lika stor effekt på hälsan som den har tillsammans med variabeln 

deltidsanställning. Ser man dock till deras samband i sig själva verkar de ändå stämma för att 

härleda resultatet och dra slutsatser kring det. Tidigare forskning om att anställningsform 

påverkar hälsan framhäver att en osäkerhet existerar inom de tidsbegränsade 

anställningsformerna både i form av information om säkerhet samt ökad utsatthet genom just 

dess tidsbegränsning, vilket påverkar hälsan negativ (Marklund, 2000).  

 

Vårt resultat stärker detta då det visar att hälsan påverkas positivt av att vara heltidsanställd 

jämfört med att inte vara det. Med andra ord existerar det en skillnad mellan att ha en 

tidsbegränsad anställning och att ha en heltidsanställning, då den sistnämnda tenderar att ha 

en bättre hälsa än den förstnämnda. Resultaten vi fått fram visar vidare att hälsan påverkas 

positivt av att vara tillfredsställd på arbetet vid kontroll för anställning. Vi ser därmed att den 

otillfredsställelse som existerar inom de tidsbegränsade anställningarna till viss del förklarar 

den självuppskattade ohälsan. Viktigt att ha i åtanke är att anställningsformen kan påverkas av 

att en deltids- eller visstidsanställd kan, om det inte är självvalt, uppleva inre oro och stress 

som teori visar påverkar individens hälsa.   

 

En annan variabel som har ganska stor inverkan på sambandet mellan individs 

tillfredsställelse på arbetet och dennes hälsotillstånd är motion. Resultatet visar att personer 

som motionerar i genomsnitt har nästan ett helt hälsosymtom mindre än de personer som inte 

gör det. Våra teorier framhäver att motion i längden inte kan påverka hälsan såvida inte det 

sker tillsammans med en god arbetsmiljö. Detta då de positiva effekterna av motion efter ett 

suddas ut av de negativa inverkningarna av en dålig arbetsmiljö om dessa föreligger 

(Bengtsson, 2002). Det skulle kunna vara så att de som är mer tillfredsställda med sitt arbete 

även motionerar mer, på grund av att de exempelvis kanske har mer ork när de kommer hem 

mer glada från arbetet, detta skulle då kunna skapa en positiv spiral. Motion skulle kunna vara 

en faktor till att de är mer tillfredsställda och att det leder till en bättre hälsa. Med andar ord så 
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skulle motion kunna vara en bifaktor till eller markör på en bättre hälsa, men självklart måste 

man här tillägga att det beror på hur mycket motion som utförs. Lite motion kanske inte kan 

påverka tillräckligt mycket för en bättre hälsa och för mycket eller för ansträngande motion 

kanske inte heller är hälsofrämjande.  

 

Vårt resultat visar att motion påverkar hälsan och därmed arbetstillfredsställelsen. Men man 

ska dock ha i åtanke att resultatet kan bero på att flera aspekter väger in, bland annat 

arbetsmiljöns inverkan. Samband kan därmed ses mellan arbetstillfredsställelsens och hälsans 

positiva effekt av regelbunden motion genom förutsättningen att arbetsmiljön är god. För att 

ge en så korrekt bild som möjligt bör det dock även göras en kontroll för arbetsmiljön i sig, då 

den variabeln i resultatet skulle kunna existera i flera av våra kontrollvariabler. Trots detta 

finner vi att sambandet mellan arbetstillfredsställelse och hälsa till viss del kan förklaras av 

huruvida individen motionerar eller inte. 

 

Vi finner att våra resultat överensstämmelse med tidigare forskning och studier. Studiens 

variabler förklara 7,9 procent av variationen i hälsa, om man utgår från det adjusted 

(anpassade) R2 värdet av sambandet arbetstillfredsställelse och hälsa. Viktigt att tänka på är 

att det kan råda omvänd kausalitet, det vill säga att hälsan kan ha en stor påverkan på den 

upplevda arbetstillfredsställelsen istället för det motsatta som vi i den här analysen har 

undersökt. Det är också viktigt att ha i åtanke att den subjektiva hälsan även påverkas av hur 

individens liv ser ut utanför arbetsplatsen där andra möjliga faktorer som civiltillstånd, socialt 

nätverk och genetiskt arv kan ha minst lika stor betydelse. Den subjektiva hälsan ses därmed 

som en kombination av både arbetslivs- och livssituation där en så god balans mellan dessa 

som möjligt eftersträvas.   

 

Något som kan ha påverkat resultatet är att variabeln tillfredsställelse på arbetet kan vara 

svårtolkad. Vi tror att många som får frågan om de är tillfredsställda med sitt arbete svarar 

”Ja” utan någon vidare eftertanke. Detta liknar tidigare resultat från Björkman & Lundqvist 

(1981); Eriksson (1998); Höög (1985) där majoriteten av arbetstagare är tillfredsställda med 

sitt arbete. 
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Arbetet är en plats dit många människor går varje dag och utför sina sysslor för att få lön, en 

lön som ska räcka till livets nödtorft. Arbetet är något som ingår i vårt vardagliga liv och det 

kanske inte är något som vi direkt reflekterar över, utan det bara är något utför oss. Denna 

situation inkluderar självklart inte de som knappt står ut på sina arbetsplatser och går igenom 

en pina varje dag, och inte heller de som är överlyckliga över sitt arbete, och känner att de 

uppfyller sin stora dröm. Men i den stora medelgruppen tror vi inte att man reflekterar särskilt 

mycket över sin situation. Möjligen om man får frågan och hinner tänka över det ett tag, men 

inte när man får frågan sådär direkt på svar. Att man svarar fort utan vidare eftertanke tror vi i 

detta fall skulle kunna leda till en skevhet i resultatet, och då speciellt arbetstillfredsställelsens 

påverkan på hälsan. Det kan således vara fler som är missnöjda eller som inte är 

tillfredsställda än vad som framkommer, och att vi därmed inte får med det i mätvärdet. Hopp 

om viss korrigering görs genom att inkludera löneaspekten i indexet för när det gäller pengar 

brukar de flesta ha en någorlunda bra uppfattning om vad som är rimlig ersättning för utfört 

arbete.  

 

Studiens syfte 

Vi tycker att vi delvis uppnått vårt syfte med denna studie. Man kan alltid utveckla det man 

analyserat och inkludera nya teorier, nytt material och frågeställningar baserat på erhållna 

resultat. Det finns många flera variabler man skulle kunna ta med som kan påverka, och det 

finns andra datamaterial man kan använda sig av för den specifika analysen. Men även vilka 

metoder man valt påverkar utfallet och resultatet. Å andra sidan så anser vi att vi med 

utgångspunkt för vårt syfte i den här studien har lyckats trots att våra resultat med valda 

variabler inte visar att vi med säkerhet kan förklara större delen av den självuppskattade 

hälsan genom arbetstillfredsställelsen.  

 

Andra möjliga orsaker 

I den här studien så har vi utgått ifrån tidigare teorier och forskningars val av variabler vid 

studerande av arbetstillfredsställelsens samband med hälsan. Vi anser dock att det kan finnas 

andra möjliga orsaker som skulle kunna påverka sambandet så som familjesituation, uppväxt 

och kultur. Dessvärre är det problematiskt att testa för många variabler då det automatiskt 

skulle höja R2-värdet eftersom för många variabler täcker upp för olika förklaringar, utan att 

det i sig behöver ha stort samband med arbetstagarens ohälsa. Hade vi haft möjlighet så hade 
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vi först och främst velat undersöka hur stress och arbetsmiljö påverkar hälsan, men på grund 

av tidsbegränsning så föll det bort. Ytterligare en möjlig orsak kan ligga i biologiska och 

genetiska faktorer som kan ligga till grund för individens hälsotillstånd.  

 

Efter att vår studie genomförts kom TCO ut med en lista över faktorer, från en 

Sifoundersökning med drygt 1000 personer, som får oss att må bättre på arbetet. Faktorerna i 

rätt ordningsföljd var 1. Friskvård, 2. Rena lokaler, 3. Trevlig och stillfull arbetsmiljö, 4. 

Fungerande kontorsmiljöer, 5. Bra stöd från reception och vaktmästare, 6. Gratis frukt, 7. Gott 

kaffe (ADDICI/SIFO).   

 

Vidare studier 

Först och främst anser vi att det skulle vara av intresse att bygga ut vår studie med fokus på 

andra möjliga faktorer som stress och arbetslokalisering. Vi anser att stress skulle vara en 

intressant faktor att undersöka eftersom det både tycks ha en påverkan på hälsa och på 

arbetstillfredsställelse. Hur stress utanför arbetet påverkar hälsan är också intressant att 

studera. Ämnet är aktuellt i dag och påverkar alla mer eller mindre. Det skulle kunna vara så 

att stress är en mellanliggande faktor till ohälsan. Att människor som inte är tillfredsställda 

med sitt arbete blir stressade över det, och sedan mår dåligt på grund av stressen som 

uppkommit av att de helt enkelt inte är tillfredsställda vad de gör. Arbetet utgör en stor del av 

individens dagliga vakna liv, vilket gör det till en viktig faktor som kan påverka mycket av 

livskvalitet.  

 

Vi tror även att arbetsklimatet skulle vara intressant att undersöka. Har man ett bra 

arbetsklimat med bra arbetskollegor och chefer, borde det i alla fall göra att man trivs bättre 

och blir mer tillfredsställd på samt med sitt arbete. Även icke stimulerande arbetsuppgifter, 

höga krav på sig själv, brist på motivation eller yttre omständigheter som påverkar ens liv i 

helhet, och då även arbetet. Med andra ord så kan det vara andra faktorer som gör att 

individen inte känner tillfredsställelse.   
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Det skulle också vara intressant att studera varför kvinnor, som i fallet med deras sämre 

självuppskattade hälsa, i större grad är otillfredsställda på arbetet i jämförelse med män. Här 

bör i så fall en djupanalys göras av hur arbetsförhållanden i och utanför hemmet påverkar och 

om kvinnor uppskattar sin hälsa annorlunda än män gör? Vi finner det extra intressant att se 

hur kvinnor även upplever sig mindre tillfredsställda på arbetet än vad män tenderar att göra 

och om det går att applicera i större sammanhang där vi kan ifrågasätta huruvida 

arbetsmarknaden är utformad och anpassad efter män som norm? Eller ligger mycket av 

resultatet i biologiska faktorer där kvinnor har en annan norm för skattning än män har?  

Slutligen anser vi även att det skulle vara av intresse att se om arbetstillfredsställelsen 

respektive hälsan har förändrats över tid var och en för sig, men även hur sambandet 

sinsemellan sett ut över tid.   

 

Metoddiskussion 

Viktigt att reflektera över är om vi verkligen undersökt det vi haft intentionen att undersöka. 

Utifrån vår frågeställning där vi vill se om arbetstillfredsställelse påverkar individens hälsa, 

vågar vi säga att den till viss del påverkar individens hälsa. Vi anser att hälsoindex X540 ger 

en relativt bred och rättvis bild då den täcker mycket av hur en person självuppskattar sin 

hälsa, men det är fortfarande bara en sida av det hela. En svaghet kan vara att det är svårt att 

veta om intervjupersonerna skattar symtomen på samma sätt. Det kan å andra sidan i motsatts 

ses som en styrka då en individ kan uppleva likartad smärta som en annan trots helt olika 

symtom. Det finns även svårigheter kring om vi har tolkat resultaten på det sätt som 

intervjupersoner och genomförare avsett. Ur vårt perspektiv anser vi dock att hälsoindexet i 

sig speglar individens syn på hälsa/ ohälsa på ett bra sätt och att validiteten är tillräckligt hög. 

Men man bör dock ha i åtanke att det är en självuppskattad hälsa vi studerar där det bland 

annat ges utrymme för hypokondri. Utifrån dessa aspekter så bör man vid läsandet av studien 

vara medveten om att en del personer kan vara hypokondriker och därmed tro sig ha ett flertal 

symtom än de egentligen lider av. Men å andra sidan så kan en del individer av olika skäl, i 

motsatts inte uppge symptom som de faktiskt har.    

 

Vi är medvetna om att det kan finnas en skevhet i materialet i och med att symptom viktas 

lika mycket oberoende av vilken typ av symtom det är. Att lätt huvudvärk kan väga lika tungt 

som ett förstadium till cancer bör man naturligtvis ha i åtanke då det kan ge en felaktig bild av 
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hur personernas hälsa/ ohälsa egentligen är. En cancersjukdom är betydligt mer allvarlig och 

påverkar hälsan mycket mer än att kanske ha problem med sömnsvårigheter. Utifrån detta har 

vi därför valt att inte uttala oss om hur pass gravt sjuka individer är då detta inte kan utläsas 

av hälsoindexet X540. Istället fokusera vi på hur mycket bättre eller sämre de själva 

uppskattar sig vara vid kontrollerande för olika variabler. Annorlunda uttryckt så ligger fokus 

på att se hur mycket den redan uppskattade hälsan påverkas av våra valda variabler i hopp om 

att kunna se hur mycket arbetstillfredsställelsen kan förklara hälsotillståndet. En effekt av 

detta kan dock bli att reliabiliteten blir svag. Vi anser dock att den uppfyller minimikraven för 

acceptabel reliabilitet.  

 

Problem av detta slag är ofta förekommande vid studier av hälsa då definitionen i sig är 

komplex. Vi har vägt fördelar mot nackdelar och kommit fram till att vårt val av hälsoindexet 

var det lämpligaste alternativet. Då indexet har en del brister har vi haft detta i beaktande 

under hela studien.  

 

På samma sätt som vi resonerat över hälsoindex har vi även vägt för- och nackdelar mot 

varandra kring arbetstillfredsställelseindexet som består av både arbetstillfredsställelse och 

ekonomisk ersättning för utfört arbete. Valet grundar sig på en tro om att ekonomisk inkomst 

går hand i hand med arbetstillfredsställelse, där en dålig lön till slut påverkar hur pass 

tillfredsställd individen är med arbetet men även tvärtom, är man tillfredsställd med sitt arbete 

presterar man antagligen bättre och får sannolikt högre lön. På samma sätt som med hälsa är 

definitionen av arbetstillfredsställelse komplex vilket gör att det självfallet finns svagheter i 

indexet. En effekt av detta är att applicerbarhet och generalisering bör ske med försiktighet.  

 



 36 

Referenser 

Addici/ Sifo Gym och inflytande viktigt på jobbet. (Publicerad 2010-04-05).  

Bengtsson, A. (2002), Satsa friskt; Recept för den goda arbetsplatsen., Uddevalla: 

Mediaprint. 

Björkman, T., & Lundqvist, K. (1981), Från Max till PIA. Reformstrategier inom 

arbetsmiljöområdet. Lund: Arkiv.  

Bosma, H., Peter, R.,  Siegrist, J.,  & Marmot, M. (1998), Two Alternative Job Stress 

Models and the Risk of Coronary Heart Disease.  vol 88, no 1. 

Bovier, P. A., Arigoni, F.,  Schneider, M.,  & Bouvier Gallacchi, M. (2009), Relationships 

between work satisfaction, emotional exhaustion and mental health among Swiss primary 

care physicians. Oxford: Oxford University Press. 

Butler, J. (1999 [1990]), Gender Trouble, Femenism and the Subversion of Identiyt. New 

York: Cornell University Press.  

Cooper, A. J. C. L., & Robertson, I. T. (1998), Work Psychology. Understanding human 

behaviour in the workplace. s. 204-208, s. 461-463. Great Britain: Ashford Colour Press Ltd, 

Gosport, Hants. 

Edling, C., & Hedström, P. (2003), Kvantitativa metoder – Grundläggande analysmetoder 

för samhälls- och beteendevetare.  Stockholm: Studentlitteratur. 

Eriksson, B. (1998), Arbetet I människors liv (Monografi 66). Göteborg: Götebgorgs 

Universitet, Sociologiska Institutionen.  

Fischer, J. A. V., & Sousa-Poza, A. (2007), Does job satisfaction improve the health of 

workers?  New evidence using panel data and objective measures of health. Sep 2007, Vol 

28, No. 687.    

Freeman, R. B. (1999), What do workers want? New York: Cornell University Press.  

Grönlund, A. (2004), Flexibilitetsrevolutionen, kap 2 i Flexibilitetens gränser. Umeå: Boréa-

förlag. 

Herzberg, F. (1966), Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing Company. 

Hultin, M., & Szulkin, R. (2003), Mechanisms of Inequality. Unequal Access to 

Organizational Power and the Gender Wage Gap. European Sociological Review, Vol. 19, 

No. 2, s. 143-159. 



 37 

Höög, J. (1985), Arbetstillfredsställelse och frånvaro. Umeå: Umeå Universitet, Sociologiska 

Institutionen.  

Jönsson, S. (2005), Client work, job satisfaction and work environment aspects in human 

service organizations. Malmö: Intellecta DocusSys. 

Karasek, R., Baker, D., Marexer, F., Ahlblom, A., & Theorell, T. (1981), Job Decision 

Latitude, Job Demands, and Cardiovascular Diseases: A Prospective Study of Swedish Men.  

Vol. 71, No. 7. 

Le Grand, C., Szulkin, R., & Tåhlin, M. (2001 a), Har jobben blivit bättre? En analys av 

arbetsinnehållet under tre decennier. SOU 2001:53 i  Fritzell J, Gähler M, Lundberg O. (red)  

Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. Stockholm: Fritzells.  

Le Grand, C., Szulkin, R., & Thålin, M. (2001 b), Lönestrukturens förändring i Sverige, i 

SOU 2001:53 i Fritzell J, Gähler M, Lundberg O, (red)  Välfärd och arbete I arbetslöshetens 

årtionde. Stockholm: Fritzells. 

Locke, J. E. A. (1967), The nature and organizational psychology. Chicago: Randy McNally. 

Marklund S. (red). (2000), Arbetsliv och Hälsa 2000. Helsingborg: AB Boktryck. 

Maslow, A. (1999), Toward a psychology of being. New York : J. Wiley & Sons.  

 

McGregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill Book Co. 

Ink. 

Medin, J., & Alexandersson, K. (2000), Begreppen hälsa och hälsofrämjande - en 

litteraturstudie.  Stockholm: Studentlitteratur. 

Petersson, H., Leppänen, V., Jönsson, S., & Tranquist, J. (2006), Villkor i arbete med 

människor –en antologi om humant servicearbete. Arbetslivsinstitutet: Arbetsliv i omvandling 

2006:4. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Philipson, S., & Uddenberg, N. (1989), Hälsa som livsmedel.  Stockholm: Natur och Kultur. 

Samuelsson, L. A. (2004), Controllerhandboken. Stockholm: Nya Almqvist & Wiksell 

Trykeri AB. 

Spector, P. E. (1997), Job Satisfation. Application, Assessment, Causes, and Consequenses. 

USA: Sage Publications. 

Taylor, S.,  Peplau, L. A., & Sears, D. (2006), Social Psychology.  New Jersey: Pearson 

Prentice Hall. 



 38 

Taylor, S., Peplau, L. A., & Sears, D. (2006), Relationship between work satisfaction, 

emotional exhaustion and mental health among Swiss primary care physicians. The European 

Journal of Public Health Advance Access. (Publiserad April 29, 2009). 

Thomas, A., Buboltz, W. C., & Winkelspecht, C. S. (2004), Job characteristics and 

personality as predictors of job satisfaction. Internal journal of Organization analysis. Vol. 12 

No. 2. s. 205-219. 

Van Saanem, N., Sluitet, J. K., Verbeek, J. H. A. M., & Fring-Dresen, M. H. W. (2002), 

Reliability and validity of instruments measuring job satisfaction – a systematic review.   

Amsterdam: University of Amsterdam, Academic Medical Center.  

Vroom, V. H. (1964), Work and Motivation.  New York: John Wiley and Sons.  

Wikman, A. (2005), Om arbetsengagemang och andra motiv för arbetet än ekonomiska. 

Arbetsliv i omgivningen. 2005:4.  

Wikman, A., Marklund, S., & Alexanderson, K. (2005), Test of differences between 

concepts of ill, health illness, disease, and sickness absence: an empirical.  J. Epidemiol. 

Community Health 2005;59, s. 450-454.  

 

Internetkällor: 

American Psychological Society Journal, (2004). Psychologically Healthy Workplace, Best 

Practices 2004.  http://www.apa.org/pubs/info/brochures/phwa-2004.pdf  

SOFI (2009), Levnadsnivåundersökningen 2000, Hämtad 2009-08-16 

http://www.sofi.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5848 

SOU 2000:121 samt bilaga SOU 2002:5, En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet.   

http://www.sou.gov.se 

World Health Organization (2009), Hämtad 2009-10-15 http://www.who.int  

http://www.apa.org/pubs/info/brochures/phwa-2004.pdf
http://www.sofi.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5848
http://www.sou.gov.se/
http://www.who.int/


 39 

Bilaga 

1) Symtomen   

Svarskort 135 

Det här är en lista över våra vanligaste sjukdomar och besvär som 

sammanställts av medicinska experter. 

 

Fråga 135 Har Du under de senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar 

eller besvär? 

 

Läs antingen listan för IP och pricka av eller låt IP läsa den själv och ange svar. 

Om du i det senare fallet märker att IP läser för snabbt eller hoppar över vissa delar, 

övergå då till att läsa listan för honom/henne. 

 

Om JA: Fråga om lätta eller svåra besvär 

 

NEJ JA JA 

lätt svår Till alla: 

1 2 3 01. Huvudvärk, migrän 

1 2 3 02. Förkylning, influensa 

1 2 3 03. Synbesvär / ögonsjukdom som ej påtagligt avhjälps av glasögon 

1 2 3 04. Hörselnedsättning 

1 2 3 05. Smärtor eller värk i bröstet 

1 2 3 06. Kronisk luftrörskatarr (astma) 

1 2 3 07. Förstoring av sköldkörteln (struma) 

1 2 3 08. Tuberkulos (alla former) 

1 2 3 09. Värk i skuldror eller axlar 

1 2 3 10. Propp i hjärtat, hjärtinfarkt 

1 2 3 11. Propp i hjärnan, stroke 

1 2 3 12. Hjärtsvaghet 

1 2 3 13. Högt blodtryck 

1 2 3 14. Magont, magvärk 

1 2 3 15. Magsår 

1 2 3 16. Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias 

1 2 3 17. Gallbesvär eller gallsten 

1 2 3 18. Njurbesvär eller njursten 

1 2 3 19. Hemorrojder, smärtor i ändtarmen 

1 2 3 20. Blåskatarr, besvär med vattenkastning, för män: Prostata 

Kvinnor födda 1940 och senare: 

1 2 3 21. Menstruationsbesvär 

1 2 3 22. Komplikationer vid graviditet 
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Alla kvinnor: 

1 2 3 23. Andra underlivsbesvär (flytningar, smärtor, framfall m.m.) 

Till alla: 

1 2 3 24. Ljumskbråck 

1 2 3 25. Åderbråck, bensår 

1 2 3 26. Bensvullnad, svullna ben 

1 2 3 27. Värk / smärtor i händer, armbågar, ben eller knän 

1 2 3 28. Allmän trötthet 

1 2 3 29. Sömnbesvär 

1 2 3 30. Nervösa besvär (ängslan, oro, ångest) 

 

NEJ JA JA 

lätt svår 

1 2 3 31. Depression, djup nedstämdhet 

1 2 3 32. Psykisk sjukdom 

1 2 3 33. Blodvallningar, svettningar 

1 2 3 34. Hosta 

1 2 3 35. Andnöd, andfåddhet 

1 2 3 36. Yrsel 

1 2 3 37. Illamående 

1 2 3 38. Avmagring 

1 2 3 39. Kräkningar 

1 2 3 40. Diarré 

1 2 3 41. Förstoppning 

1 2 3 42. Överansträngning 

1 2 3 43. Utslag, eksem, psoriasis 

1 2 3 44. Elakartad tumör, cancer, kräfta 

1 2 3 45. Blodbrist, anemi 

1 2 3 46. Sockersjuka, diabetes 

1 2 3 47. Övervikt, fetma 

1 2 3 48. Organisk nervsjukdom (CP, MS, Polio etc.) 

1 2 3 49. Bestående besvär av olycksfall eller skada 

1 2 3 50. Allergi 

1 2 3 51. Urinvägsinfektion 

 

 

 


