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Sammanfattning 

Allt fler jobb blir mindre reglerade, vilket förändrar förutsättningar, krav och 

hälsokonsekvenser av arbete. Tidigare studier visar att de minst reglerade jobben finns inom 

bland annat universitetsvärlden. Syftet med studien är att studera psykosociala 

hälsokonsekvenser av oreglerade arbetsformer bland universitetsanställda. De psykosociala 

hälsokonsekvenserna av oreglerade jobb är ännu inte helt kända men de har kopplats samman 

med utbrändhet. Tidigare forskning säger att gränslöshet kan vara positivt då det skapas en 

frihet i arbetet. Men forskning har även visat att gränslöshet i arbetet kan ha negativa effekter 

på den psykiska hälsan. Individen tenderar att ta på sig för mycket jobb i kombination med för 

lite återkoppling från arbetsgivaren. Uppsatsen har en kvantitativ ansats och den statistiska 

analysen utgörs av OLS regressioner. Datamaterialet består av genomförd enkätstudie från 

2009 riktad till anställda på ett universitet som visat sig ha hög andel oreglerade arbeten. 

Resultatet visar att frihet i arbetet kan kombineras med någon form av kontroll eller tydliga 

ramar för att inte ha negativa konsekvenser för den psykosociala hälsan. Resultatet visar även 

att det finns en skillnad mellan samband av grad av reglering och psykosocial hälsa mellan 

män och kvinnor där den positiva effekten av gränslöshet är större för kvinnor. 
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1. Introduktion – oreglerade arbeten och 

dess psykosociala hälsokonsekvenser 

Är det bra eller dåligt för den anställdes hälsa att själv sätta gränserna för hur, när och var 

arbetet ska utföras? Att kunna bestämma själv hur, när och var arbetet ska utföras innebär att 

individen får mer kontroll över den egna arbetssituationen. Frågan om reglering i arbetet 

drevs bland annat av fackförbunden som en källa till mer autonoma och utvecklande jobb 

(Grönlund, 2004). Samtidigt som friheten ökar innebär de fria ramarna att arbetstagarna ställs 

inför allt mer ostrukturerade arbetsvillkor där de tvingas att själva ta kontrollen snarare än 

inspireras till det (Allvin, 1997). Kraven på att själv strukturera tiden ökar (SOU 1999:69).  

Dagens arbetsorganisationer tenderar att vara mindre reglerade eller, i större utsträckning än 

tidigare, ha fler oreglerade arbetsformer (Sennett, 1998). Gränslöshet i tid och rum och 

alternativa styrformer som flexibla scheman, möjlighet att jobba hemma, anpassade 

anställningsvillkor, anpassade arbetstider etc. blir allt vanligare i arbetet (Allvin 2007; Allvin 

m.fl. 1999; Sennett, 2006; SOU 2002:49). En av de yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad 

med hög andel oreglerade arbetsvillkor är universitetsanställda, vilka studeras här. Tidigare 

forskning i Storbritannien har visat att anställda inom universitet upplever mindre 

tillfredsställelse i arbetet och låg nivå av psykisk hälsa jämfört med andra yrkesgrupper 

(Kinman 2001, 2008). En anledning är att pressen upplevs vara för hög vilket leder till för 

mycket jobb och för lite återkoppling, vilket i sin tur skapar obalans mellan arbete och 

privatliv (Kinman, 2001). 

Med detta som bakgrund gör vi gällande att det är av intresse att studera de psykosociala 

hälsokonsekvenserna av oreglerade arbetsformer bland universitetsanställda. Denna 

problematik förtjänar att tas upp till diskussion. Det har gjorts en del studier av oreglerade 

arbetsformer och dess konsekvenser, men fortfarande har lite publicerats baserad på 

kvantitativa data. Framförallt finns lite studier av hur situationen ser ut för de som faktiskt har 

de minst reglerade jobben, det vill säga universitetsanställda. Vi anser det viktigt för både 

arbetstagare och arbetsgivare att skapa en medvetenhet för om och hur det kan påverka 

individens psykosociala hälsa att själv vara tvungen att sätta gränser i sitt arbete. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera psykosociala hälsokonsekvenser av oreglerade arbetsformer 

bland universitetsanställda.
1
 

Syftet preciseras i två frågeställningar: 

 

1. Vilka samband finns mellan grad av reglering och psykosocial hälsa bland 

universitetsanställda?   

2. Vilka eventuella skillnader finns i sambanden mellan grad av reglering och 

psykosocial hälsa bland män och kvinnor? 

1.2 Avgränsningar 

 

Studien syftar enbart till att studera skillnader i psykosocial hälsa i relation till arbetsreglering 

bland universitetsanställda. Även om arbetsrelaterade psykosociala hälsobesvär i 

förlängningen kan bidra till fysiska problem kommer de inte att studeras här. De faktiska 

hälsokonsekvenser individer upplever beror inte enbart på objektiva arbetsvillkor i termer av 

reglering, utan också vilka strategier folk har för att hantera dem. De här strategierna är i sig 

intressanta att studera men en för stor fråga för att undersöka i den här studien. För att lättare 

kunna ringa in problemområden och effektivisera åtgärdsinsatser så är det viktigt att studera 

om det finns skillnader i psykosocial hälsa mellan olika grupper av anställda med oreglerade 

arbetsformer. Denna studie avgränsas till att studera skillnader mellan män och kvinnor. Inga 

jämförelser görs med andra yrkesgrupper, svenska arbetsmarknaden generellt eller 

universitetsanställda internationellt. 

 

                                                      
1. I arbetet används genomgående begreppet psykosocial hälsa. I viss forskning används begreppen 

psykologisk eller psykisk hälsa för att referera till samma eller liknande fenomen. Vi menar att psykosocial 

hälsa mer poängterar arbete som en social aktivitet och de sociala konsekvenserna av arbete. 
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2. Tidigare forskning/teoretiska 
utgångspunkter 

För att ge en bild av forskningen på området kring gränslösa arbeten ger vi nedan en kort 

historisk genomgång samt en inblick i studier på psykosocial hälsa och gränslösa arbeten i de 

olika dimensionerna tid, rum och organisation. 

2.1 Fria arbetsformer – en överblick   

 

När datorer och mobiltelefoner blev tillräckligt små och billiga för att slå igenom på 

marknaden skapades nya förutsättningar för var och när arbete kunde utföras. Även helt nya 

kvalificerade yrken uppstod med nya förutsättningar som i vissa fall innebar att helt fria ramar 

skapades (Allvin, 2006). Effekten av gränslösa arbeten är viktig att studera för att ta reda på 

hur det påverkar arbetstagarnas välbefinnande. Universitetsanställda har traditionellt arbetat 

under relativt fria former (Coaldrake, 1999) och de är således intressanta att studera närmare. 

Att studera universitetsanställda kan ge oss värdefull kunskap att applicera på fler grupper på 

arbetsmarknaden. 

Tidigare forskning visar att universitetsanställda har svårt att balansera privat- och arbetsliv. 

Några bidragande anledningar till detta är ökade krav från universiteten i form av mer 

administrativt arbete utan att samtidigt få tillgång till mer resurser (Houston m.fl. 2006; 

Kinman, 2001) samt otillräcklig ersättning i form av lön, uppskattning och 

utvecklingsmöjligheter (Kinman & Jones, 2008). Kinman (2001) har även hittat stöd för att 

universitetsanställda upplever hög stress, jobbar mycket övertid och upplever mindre 

arbetstillfredsställelse jämfört med andra yrkesgrupper. Vidare visar Kinmans studie låga 

nivåer av psykisk hälsa bland de anställda, jämfört med andra yrkesgrupper. Houston et al 

(2006) finner liknande resultat där 94 procent av respondenterna svarade att de jobbat över 

under senaste veckan. Den låga regleringsgraden har ofta effekt på hur arbetstagarna lyckas 

upprätthålla balans mellan arbets- och privatliv, vilket kan vara en bidragande förklaring till 

den låga nivån av psykosocial hälsa.   
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2.2 Andra faktorer som påverkar den psykosociala hälsan 

 

Konsekvenserna av oreglerade villkor kan skilja sig mellan olika individer bland annat 

beroende på kön, anställningsform, inkomst med mera. Psykosocial hälsa beror dessutom 

givetvis inte bara på reglering, utan också fysiskt hälsotillstånd, ålder, inkomst och andra 

omständigheter. Nedan går vi igenom vad delar av tidigare forskning har visat angående detta. 

Något som är återkommande i litteraturen om gränslösa arbeten är att det finns en skillnad i 

hälsa mellan män och kvinnor vid gränslöst arbete (Allvin m.fl. 2006; Grönlund 2004; MOA-

projektet 1999; Theorell, 2003). Det upplevs ofta som en frihet att kunna välja att jobba 

hemma, men det ställer samtidigt krav på att kunna dela upp uppgifterna och utföra 

förvärvsarbete och hemarbete om vartannat. Detta tenderar att vara mer kravfyllt för kvinnor 

då de ofta har större arbetsbörda i hemmet (Allvin m.fl. 2006; Grönlund 2004; MOA-projektet 

1999; Theorell, 2003). Movitz m.fl. (2009) har även synliggjort en skillnad i reglerade 

arbetsformer mellan män och kvinnor där män tenderar att i större grad arbeta under gränslösa 

arbetsformer. Vad gäller arbetets reglering så kan kvinnor, särskild med familj och barn, 

uppleva sämre psykosocial hälsa än män då de alltså inte kan kontrollera sin arbetssituation i 

samma grad som män kan.  

Arbetstagarens anställningsform kan också tänkas påverka den psykosociala hälsan. Kinman 

m.fl. (2006) rapporterar att endast hälften av de anställda vid brittiska universitet hade 

tillsvidareanställningar och en av fem respondenter rapporterade upplevd osäkerhet över sin 

jobbsituation. Projekt- eller tidsbegränsad anställning innebär ofta att individen inte har en 

fast inkomst efter anställningens slut, samt att ett tillfälligt kontrakt inte alltid innehåller 

semester (Allvin m.fl. 1999). Dessa lösa anställningsformer kan antas påverka den 

psykosociala hälsan i form av osäkerhet och stress. 

Det finns givetvis ytterligare faktorer som kan påverka den psykosociala hälsan. 

Rapporteringen av psykiska besvär hos befolkningen tenderar att öka lika mycket i de 

socioekonomiska grupperna men förekomsten är vanligare i lägre klasser där den ekonomiska 

situationen kan antas vara mer ansträngd (Socialstyrelsen, 2005). Bakomliggande faktorer till 

inkomst kan vara utbildning, födelseland och ålder. Kronisk sjukdom kan också vara en 

bidragande orsak till psykosociala hälsoproblem då det kan antas öka stress och oro.   

 

 



 

 5 

2.3 Tid, Rum och Organisation 

Reglering av arbetssituationen innebär att arbetsgivaren kontrollerar arbetet på olika sätt, 

såsom var arbetet ska utföras, under vilka tider eller hur arbetet ska struktureras och utföras. I 

studien ”Frikopplad eller frånkopplad – om innebörder och konsekvenser av gränslösa 

arbeten” beskrivs reglering i de olika dimensionerna tid, rum, organisation och 

anställningsvillkor. Dessa dimensioner upprättar en gräns för avlönat arbete och privatliv . 

Författarna beskriver hur dimensionerna i olika avseenden tenderar att bli mindre reglerade. 

Ju fler oreglerade dimensioner – ju mer arbetstagaren själv kan välja  var, när och hur denne 

ska utför sitt arbete – desto större  gränslöshet (Allvin m.fl. 1999).   

2.3.1 Tid 

 

Arbetstid är inte alltid förlagd på dagtid vardagar 08-00-17.00. På grund av verksamhetens 

utformning eller som förmån i arbetet kan arbetstagaren själv  ha möjlighet att bestämma när 

arbetet ska utföras. Arbetstidens strukturering blir beroende av situationen enligt Allvin m.fl. 

(1999) och arbetstidens flexibilitet kan uppnås på organisationsnivå genom exempelvis 

behovs-, säsongs- och konjunkturanpassad arbetstid (SOU 2002:49) där ett exempel är 

projektanställningar. Arbetstiden kan även formas efter individens personliga värderingar, 

personliga kontakter, personliga kriterier etc. Arbetet kan förläggas utefter individens 

familjeförhållanden, behov av ansvar, ambitionsnivå osv. (Allvin m.fl. 1999). På så vis ställer 

friare gränser för arbete högre krav på individen att själv planera balansen mellan den egna 

arbetstiden och privatlivet. Tidigare forskning visar att det finns många positiva aspekter av 

självvald flexibilitet i arbetstid, då det ofta ökar arbetstagarens känsla av kontroll. För att 

skapa bättre arbetsvillkor sägs ökad flexibilitet, där individen ska ges möjlighet att påverka 

och anpassa arbetstiden, ha positiva effekter på hälsa (SOU 2002:22). Det kan exempelvis 

innebära möjlighet till mer tid med familj och fritid och att pendlingstid till- och från jobbet 

minskar (Hultén, 2000). Men forskning visar även att under fel omständigheter kan flexibilitet 

i tid bidra till problem. Ett av de största problemen är att arbetstagaren inte har en klar gräns 

för när arbetet är slut för dagen och när privatlivet börjar. Då det ständigt går att vara 

uppkopplad mot omvärlden kan det upplevas svårt för vissa individer att släppa arbetet 

(Hultén, 2000). Kinmans studie från 2006 visar att 62 procent av tillfrågade 

universitetsanställda jobbar mer än 48 timmar i veckan och 22 procent jobbar regelbundet mer 

än 55 timmar i veckan, vilket har effekt på de anställdas välbefinnande och balans mellan 
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privat- och arbetsliv. Ju mer arbetslivet infiltrerar privatlivet desto sämre är möjligheten till 

återhämtning från stress vilket påverkar den psykosociala hälsan (Theorell, 2003). Ett citat 

från Allvin m.fl. illustrerar det samma: 

”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin, 2006 s.150) 

2.3.2 Rum 

 

Vid flexibelt arbete finns möjlighet att frångå den ökade fysiska gränsdragningen mellan 

privat- och arbetsliv som ökade i och med industrialismen vilket innebär att gränsen för vad 

som är den bestämda arbetsplatsen blir oklar. Distansarbete utförs hemma eller andra platser 

avskilda från huvudarbetsplatsen (Allvin m.fl. 1999). 

Forskning har visat att låg reglering i rum i vissa fall är positivt. Allvin m.fl. (1999) skriver att 

avsaknaden av gränser i rummet innebär en effektivisering i arbetet. En möjlighet till ostört 

arbete ökar likväl som möjligheten att integrera privata göromål i arbetet. Gränslöshet i 

rummet innebär således ökade förutsättningar för att planera och utnyttja den totala tiden mer 

effektivt, enligt deras studie. Tekniken bidrar även till att distansarbete kan flyta på bättre 

genom att sammanträden och möten reduceras till informationsbyte via telekanaler 

exempelvis (Allvin m.fl. 1999). 

Annan forskning menar å andra sidan att det finns risker med låg reglering. Ett sätt att 

problematisera de positiva effekterna är att flexibilitet i rummet öppnar upp för en situation 

där förvärvsarbetet kan blandas med hemarbete om vartannat (Grönlund, 2004; Hultén, 2000). 

Att klara denna balansgång med krav från olika håll kan vara svår. Hultén (2000) tar upp just 

distansarbete som exempel på när krav kommer från flera håll samtidigt. Risken är att hemmet 

inte längre blir en privat sfär utan en plats där möjligheter för tid med familjen i större 

utsträckning måste kombineras med arbete. Ett behov av att separera privatliv och arbete blir 

då ännu viktigare (Allvin, 1999; Hultén, 2000; Nordquist & Hovmark, 1999). En annan aspekt 

som kan skapa osäkerhet i arbetet, vilket kan påverka den psykosociala hälsan, är att när 

individen inte befinner sig på sin huvudarbetsplats hela tiden kan viktiga delar i arbetet 

missas. Ofta förekommer tillfälliga möten och ostrukturerade sammanträden på arbetsplatsen 

där betydande information förmedlas. Kreativa lösningar på en arbetsplats uppstår ofta 

oplanerat och risken att missa viktig information ökar om arbetet sker på distans (Allvin m.fl. 

1999). 
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2.3.3 Organisation 

De arbetsgivare som har gränslöshet i dimensionen organisation karaktäriseras av en 

projektliknande verksamhet där arbetstagaren har stort ansvar att själv bestämma hur arbetet 

ska utföras (Allvin m.fl. 1999), utan att arbetsgivaren styr hur arbetet ska utföras i någon 

större grad. Att själv axla ansvaret för hur arbetet ska utföras kan i sig ge effekt på den 

psykosociala hälsan beroende på hur det hanteras både från arbetsgivarens och arbetstagarens 

sida. I universitetsvärlden har de anställda hög grad av frihet i arbetet och studier visar att  

utveckling i form av decentralisering och nya krav på effektivisering bidrar till att trenden  

med gränslösa arbetsvillkor ökar (Agastisti mfl 2006; Coaldrake 1999; López, 2006). 

När individen själv får möjlighet att planera arbetet utan så stor styrning från organisationen 

skapas en upplevelse av kontroll (Allvin m.fl. 1999; James m.fl. 2004). Tidigare forskning 

visar dock att det inte alltid är positivt. Flexibla arbetsformer kräver mer eller mindre konstant 

tankemässig närvaro i form av planerande och organiserande då man som arbetstagare själv i 

hög grad ska ta beslut om vad som ska utföras samt hur det ska ske. En otillräcklig förmåga 

att hantera detta och lågt stöd från organisationen i form av tydligt definierade mål och 

riktlinjer kan leda till hälsoproblem (Hanson, 2004). 

I en allt mer lös struktur krävs tillit till att arbetsuppgifter som är nödvändiga för att uppnå 

gemensamma mål blir gjorda (Allvin, 1999). En viktig organisatorisk fråga när individen 

arbetar under dessa förhållanden är dock att de anställda har en gemensam bild av vilket mål 

de ska jobba mot. Det är viktigt att ledningen diskuterar målsättningen löpande med de 

anställda dels för att den anställde inte ska tappa känslan av kontroll och dels för att 

medarbetarna lättare ska kunna stötta varandra (Theorell, 2003). Tilliten till den anställde 

borde alltså inte resultera i att ansvaret helt läggs över på den anställde utan viss vägledning 

behövs från ledningen. Finns inte dessa riktlinjer finns det en risk att den anställde arbetar mer 

och därmed förlorar viktig tid för återhämtning (Houston, 2006;  Kinman, 2006; Theorell, 

2003). Hanson (2004) menar även hon att risken är att individer som är ovana vid att arbeta 

med friare gränser betraktar ansvar som detsamma som att försöka klara av även de mest 

omöjliga mål. Detta försätter dem i en situation som är pressande i form av att arbetet kan 

upplevas som komplicerat och ohanterligt. Det finns en risk att detta kompenseras av att de tar 

på sig mer arbete och därmed får en alltför stor arbetsbörda som i sin tur påverkar 

psykosociala hälsan negativt. 
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Allvin m.fl. (1999) har identifierat tre sätt på vilka individer tenderar att jobba mer då arbetet 

intensifieras och ramarna suddas ut. Dels kan arbetstagaren arbeta mer inom arbetets ramar. 

Med det menar författarna att även raster och luncher används till arbetstid för att få jobbet 

klart. Därefter överskrids den formella arbetstidens gräns. Att jobba över, ta med sig arbetet 

hem och att jobba på kvällar och helger blir då aktuellt. Problematiken med att den formella 

arbetstiden överskrids kan bland annat ses hos yrkesgrupper i målstyrda eller projektbaserade 

organisationer där resultatet kan alltid bli lite bättre och det är svårt för individen att själv dra 

en gräns för när arbetet är klart. Det är dock oklart enligt Allvin m.fl. (1999) i hur stor 

omfattning människor faktiskt jobbar på kvällar och helger i Sverige. Det tredje sättet att 

hantera gränslöshet och ökad arbetsbelastning på är att jobba trots sjukdom – så kallad 

sjuknärvaro. Två kategorier räknas enligt Allvin m.fl. (1999) till sjukdomsstatistiken; fysisk 

och psykisk ohälsa. Likväl som Kinman (2001) har alltså Allvin m.fl. (1999) sett en 

problematik gällande gränslösa arbeten och att organisationsstrukturen är en bidragande 

faktor till osäkerhet och stress. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Sedan mitten av 1980-talet har de psykiska besvären ökat i samhället. Det rapporteras om fler 

fall av trötthet, oro, sömnsvårigheter och ängslan (Allvin m.fl., 2006). Studier visar att 

gränslöst arbete kan skapa en osäkerhet för vad som förväntas av den anställde (Theorell, 

2003). Följden blir att denne tenderar att jobba mer, ofta kanske rent av, av fri vilja. 

Människor med gränslösa arbeten kan dock leva i en ”myt” av att ha full kontroll över sin 

arbetssituation . I själva verket är det okontrollerbara och externa krav i form av förväntningar 

från kunder och ledning som styr (Theorell, 2003). Evans m.fla:s (2004) studie stödjer detta 

genom att visa att egenföretagare väljer att jobba fler timmar för att vara marknaden till lags. 

Deras resultat visar att den antagna friheten det innebär att ha eget företag, eller inte vara styrd 

av en organisation, egentligen tvingar in individen i mer arbete och fler timmar i 

förvärvsarbete för att vara marknaden till lags. Detta visar hur organisationer som inte sätter 

upp ramar för sina anställda kan bidra till mer arbete hos de anställda.  
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Grönlund (2004) har observerat det samma då hon intervjuade en facklig förhandlingschef 

angående flexibelt arbete: 

”Det förleder våra medlemmar att tro att flexibiliteten är när du själv vill, när du själv har 

behov. Men arbetsgivarnas ståndpunkt är ju att du ska jobba när det finns jobb och gå hem 

när det inte finns jobb” (Grönlund, 2004, s. 82). 

Påståendet att det är stärkande för individen att öka kontrollen över arbetssituationen 

bekräftas av Allvin m.fl:as (1999) studie, men de utkristalliserade två olika typer av 

människor. En grupp inspirerades av det höga tempot och möjligheten till full kontroll över 

hur arbetet skulle utföras. Den andra gruppen upplevde istället en stark känsla av krav och 

osäkerhet i arbetssituationen. Det är alltså tydligt att stressnivån skiljer sig beroende på 

individ och situation. 

Således visar den tidigare forskningen på både positiva och negativa effekter av gränslöst 

arbete på den psykosociala hälsan. Att ha ökad kontroll tenderar att ha positiv effekt på vissa 

grupper medan andra istället upplever ökad stress och tenderar att ta på sig för mycket arbete. 

Vår analysmetod grundar sig som ovanstående dimensioner av gränslöst arbete med syfte att 

utkristallisera vilken effekt de har på i vår urvalsgrupps psykosociala hälsa. Uppsatsen 

fortsätter med hur vi gått tillväga för att kunna mäta gränslöshetens påverkan på den 

psykosociala hälsan. 

3. Metod 

I syfte att analysera samband mellan grad av arbetsreglering och psykosocial hälsa bland 

universitetsanställda görs kvantitativa analyser baserat på tidigare insamlat enkätmaterial 

riktat till anställda vid ett svenskt universitet. 

3.1 Datamaterial 

 

2005 genomfördes en kvantitativ studie i Sverige om reglering i arbetet. Urvalet var 4000 

personer aktiva på arbetsmarknaden i åldrarna 23-65 år. Det var ett stratifierat slumpmässigt 

urval bestående av 3000 personer registrerade som arbetstagare och 1000 personer 

registrerade som arbetsgivare där frilansare och egenföretagare även var inkluderade. Ett 
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resultat från studien var att de mest reglerade jobben fanns inom vård och industri, medan de 

minst reglerade fanns bland IT-konsulter och universitetsanställda. Studien visade att IT-

företag och universitet som branscher hade högst andel med oreglerade jobb. Detta innebär 

inte att alla som jobbar på universitet har oreglerade jobb utan att det finns en variation i 

reglering. 

 

Datamaterialet i vår studie är en internetbaserad enkätstudie som gjordes 2009/2010 och den 

riktade sig till två organisationer i de branscher som i studien från 2005 visat sig ha högst 

andel oreglerade jobb: ett universitet och ett IT-företag. Antal svarande var 667 personer från 

universitetet och 800 personer från IT-företaget. Urvalet i vår studie är alla personer från 

universitetet men analyserna baseras på de 667 personer som svarade varav 262 var män och 

405 var kvinnor. Inte enbart forskare och lärare ingår i urvalet utan exempelvis också 

administrativ personal och teknisk personal. 

3.2 Mätinstrument och statistisk analys 

 

Den statistiska analysen är baserad på OLS regressioner. Den beroende variabeln är 

psykosocial hälsa och de oberoende variablerna de olika faktorerna tid, rum och organisation 

samt ett antal kontroll variabler som vi återkommer till nedan. 

Psykosocial hälsa mäts som ett additativt index.
2
 Att skapa summeringsindex ger en bättre 

bild av problemet och kan fånga olika aspekter av samma fenomen. Ett additativt index 

möjliggör en kombination av flera variabler som mäter ungefär samma sak. En faktoranalys 

av alla mått på hälsa i enkäten resulterade i 3 dimensioner som mätte olika typer av 

hälsotillstånd. Fokus lades på en av dimensionerna som mäter psykosocial hälsa som är det 

hälsotillståndet som, utifrån teori och tidigare forskning, kan kopplas mest till reglering av 

arbetet i form av exempelvis konsekvenser av övertidsarbete etc. Indexet baseras på de nio 

frågorna; I vilken utsträckning har du under de senaste 3 månaderna besvärats av: 

Koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, minnessvårigheter, irritation, 

nedstämdhet, trötthet/kraftlöshet, nervositet/oro, svårigheter att koppla av respektive 

sömnsvårigheter. De mäts på en skala från 1 (Dagligen) till 5 (Inte alls). 

 

                                                      
2. En mer utförlig beskrivning av hur de använda indexen är konstruerade med exakta frågeformuleringar 

och reliabilitetstest finns i Appendix. 
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Reglering av tiden i arbetet mäts med hjälp av ett additativt index baserat på frågor om hur 

ofta respondenten själv kan bestämma när denne ska arbeta. Mer specifikt mäts reglering i tid 

på tre sätt: När under dygnet, under veckan och under det närmsta halvåret kan du själv 

bestämma när du ska arbeta? Skalan går från 1 (Nästan aldrig) till 5 (Nästan alltid). 

 

En variabel används för att mäta dimensionen rum. Respondenterna fick svara på hur ofta de 

själva kunde bestämma var arbetet ska utföras (på arbetsplatsen, i hemmet eller på annan 

plats)? Även denna mäts på en skala från 1 (Nästan aldrig) till 5 (Nästan alltid). 

 

För att mäta reglering i organisation har vi skapat två additativa index vilka benämns som 

organisatoriskt bestämmande respektive organisatorisk tydlighet. Vid utförandet av en 

faktoranalys delades de frågor upp som handlade om organisation i två olika dimensioner. 

Indexet organisatoriskt bestämmande grundar sig i vilken utsträckning respondenterna själva 

kan bestämma hur och vad som ska utföras i arbetet samt graden av kontroll i arbetet. 

Frågorna som ingår i indexet är: 

Hur ofta kan du själv bestämma hur och vad som ska utföras i ditt arbete samt hur ofta kan du 

själv påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? Även här går skalan från 1 (Nästan aldrig) 

till 5 (Nästan alltid). 

Det andra indexet mäter organisatorisk tydlighet. Svaren visar huruvida respondenterna har 

klara och tydliga mål och definierade riktlinjer i arbetet och baserar sig på frågorna: Finns det 

klart definierade mål för vad du ska uppnå i ditt arbete? Finns det tydliga riktlinjer (t.ex. i 

form av en arbetsbeskrivning) som du utgår ifrån i ditt arbete? Är det klart vem du är direkt 

ansvarig inför i ditt arbete? Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? Och mäts på 

en skala från 1 (Nästan aldrig) till 5 (Nästan alltid). 

 

Med grund i tidigare forskning och egna hypoteser inkluderas även faktorer förutom reglering 

som kan antas påverka den psykosociala hälsan: kronisk sjukdom, anställningsform, kön, 

utbildning och inkomst.  
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3.3 Reliabilitet och validitet 

 

Frågeformuläret är baserad på en lång rad tidigare svenska och internationella studier som är 

kontrollerade för att garantera att de mäter vad de avser mäta. Datamaterialet har således en 

hög validitet. 

 

För varje index är även en skalanalys genomförd. En skalanalys visar hur väl variablerna i 

varje index hänger ihop. Ju närmare 1 värdet är desto bättre passar variablerna tillsammans. 

För det index som mäter den psykosociala hälsan visar Cronbach´s Alpha ett värde på ,889. 

Dock kan det tänkas att Cronbach´s Alpha blev högt på grund av mängden variabler i testet. 

Vi valde ändå att göra index i och med att variablerna är relevanta utifrån teorier och tidigare 

forskning samt att faktoranalysen för hälsovariablerna delade upp variablerna i samma 

dimension. De frågorna gällande reglering av tiden har ett Cronbach´s Alpha på ,850 och de 

frågor som används för att mäta reglering i organisationen visar ett Cronbach´s Apha på ,781 

för bestämmande respektive ,763 för tydlighet. 

 

Enkäterna som ligger till grund för undersökningen var webbaserade där alla frågor var 

tvungna att besvaras. Detta innebär att det inte finns några interna bortfall i några utan 

frågorna. 

3.4 Begränsningar 

 

Urvalet i materialet gäller endast en selekterad grupp på arbetsmarknaden – anställda på ett 

svenskt universitet. Universitetsanställda har dock de friaste arbetena av alla yrkesgrupper 

vilket gör urvalet relevant för vårt syfte (Allvin, 2005). Vidare är materialet redan insamlat 

och någon möjlighet fanns därför inte för oss att påverka hur frågorna ställdes eller vilka 

frågor som ställdes och till vilka respondenter. Det är positivt att det är ett redan insamlat 

material då det bygger på många år av forskning men det begränsar oss i den aspekten att det 

då blir någon annans bild av vad som är viktiga frågor ur regleringssynpunkt.   

 

Psykosocial hälsa påverkas också givetvis av mycket annat än det som studeras här. Det finns 

ytterligare frågor i formuläret som kan tänkas påverka den psykosociala hälsan men det går 

inte att inkludera allting varav studien är begränsad till de ovan motiverade variablerna. 
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Studien är även en tvärsnittsstudie, vilket begränsar möjligheterna att göra uttalanden om 

förändringar över tid samt kausala sambands riktning, det som syns är främst samvariation 

mellan olika faktorer.   

4. Resultat 

Först presenteras en bivariat analys av den beroende variabeln psykosocial hälsa och de 

övriga oberoende variablerna. Efter det presenteras OLS regressionsanalyser för att illustrera 

eventuella samband. Teori och tidigare forskning säger att oreglerade arbetsformer kan 

innebära mer övertidsarbete som i sin tur kan skapa stress och sämre psykosocial hälsa. Det är 

därav av intresse att studera just universitetsanställda som har mest oreglerade jobb. 

Materialet ger stöd åt diskussionen kring övertid då det visar att ca 99 procent av 

respondenterna har svarat att deras överenskomna arbetstid är mellan 1-40 timmar i veckan, 

medan ca 50 procent har svarat att de faktiskt jobbar mer än 40 timmar i veckan.  

Vilka eventuella samband finner vi då mellan grad av reglering och psykosocial hälsa bland 

universitetsanställda vilka generellt har mindre reglerade jobb än andra yrkesgrupper? Och 

vilka eventuella skillnader finns mellan män och kvinnor? 

 

Tidigare forskning visar att kvinnor tenderar att ha svårare att kombinera arbete och privatliv 

vilket kan göra att kvinnor och män påverkas olika av reglering i arbetet.  För att se om 

effekterna av grad av reglering i de olika dimensionerna skiljer sig åt mellan könen tydliggörs 

detta med separata analyser för män och kvinnor som redovisas separat. Detta förtydligar 

även hur specifika samband mellan olika faktorer och psykosocial hälsa ser ut för kvinnor 

respektive för män. 
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4.1  Samband mellan grad av reglering och psykosocial hälsa 

 

Tabell 1. Bivariat analys mellan psykosocial hälsa och oberoende variabler. (T-värde inom 

parentes) 

 

Kategori      

 

Tid   ,097   (,012) 

Rum   ,031   (,418) 

Organisatoriskt bestämmande ,181   (,000) 

Organisatorisk tydlighet  ,300   (,000) 

Kön (1= man 2=kvinna)  -,095 (,014)  

Tillsvidareanställd (1=nej 2=ja) -,069 (,076) 

Ålder   ,125  (,001) 

Kronisk sjukdom (1=ja nej=2) ,095  (,014) 

Utbildning   -,037 (,343) 

Hushållets inkomst (1=hög 5=låg) -,145 (,000) 

N   667 

 

De bivariata analyserna i Tabell 1 visar att psykosocial hälsa samvarierar med tid, 

organisation, kön, kroniska sjukdomar, ålder och hushållets inkomst. Sambanden är positiva 

för alla utom kön och inkomst. Sambandet är svagt för tid där en förändring i att tiden blir 

mindre reglerad innebär en ökning av den psykosociala hälsan med ,097 skalsteg på en skala 

mellan 1-5. Organisatoriskt bestämmande och organisatorisk tydlighet korrelerar med den 

psykosociala hälsan. Sambanden är positiva och resultatet visar att för varje steg i mer 

bestämmande i organisationen ökar den psykosociala hälsan med ,181 skalsteg och för varje 

steg som tydligheten ökar i organisationen ökar den psykosociala hälsan med ,300 skalsteg. 

Vidare är det ett negativ samband mellan kön och psykosocial hälsa där den psykosociala 

hälsan minskar med ,095 skalsteg för kvinnor. Styrkan i detta samband är inte särskilt starkt. 

Det blir vidare intressant i de övriga tabellerna att se vad det är som gör att kvinnor uppvisar 

sämre psykosocial hälsa än männen. Den negativa samvariationen mellan hushållets inkomst 

och psykosocial hälsa innebär att ju lägre inkomst desto sämre psykosocial hälsa där hälsan 
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minskar med ,145 skalsteg för varje grad av lägre inkomst. Ålder korrelerar med den 

psykosociala hälsan men sambandet är inte heller här vidare. För varje år åldern ökar den 

psykosociala hälsan med ,125 skalsteg. Kroniska sjukdomar uppvisar ett svagt positivt 

samband där den psykosociala hälsan ökar med ,095 skalsteg om respondenten ej har några 

kroniska sjukdomar. Det finns ingen korrelation mellan anställningsform och psykosocial 

hälsa i materialet.  

 

Att analysen inte visar något samband mellan reglering i rum och psykosocial hälsa innebär 

att det inte verkar påverka respondenterna om de har möjlighet att välja var de vill jobba. En 

förklaring skulle kunna vara att respondenterna inte upplever en konflikt mellan 

hushållssysslor och arbetsuppgifter på ett sätt som påverkar den psykosociala hälsan. För det 

andra finns det heller inget samband med anställningsform och utbildning. Tänkbara 

förklaringar till detta skulle kunna vara bristande variation i den ena oberoende variabeln. Den 

absoluta merparten av respondenterna har exempelvis minst en universitetsexamen.  

 

Tabell 2. Regressionsanalys av beroende variabel psykosocial hälsa och oberoende variabler. 

(Signifikans inom parentes). 

 

Kategori  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

 

Tid  ,006 (,868) ,003 (,924) ,012 (,709) ,013 (,699) ,009 (,789) 

Organisatorisk tydlighet ,251 (.000) ,255 (.000) ,234 (,000) ,251 (,000) ,254 (,000) 

Organisatoriskt bestämmande ,112 (,013) ,105 (,019) ,110 (,014) ,106 (,017) ,092 (,040) 

Kön (1= man 2=kvinna)  -,159 (,013) -,130 (,044) -,118 (,065) -,116 (,070) 

Ålder    ,007 (,009) ,008 (,002) ,007 (,014) 

Kronisk sjukdom (1=ja 2=nej)   ,258 (,000) ,247 (,001) 

Hushållets ekonomi (1=hög 5=låg)    -,071 (,085)

       

Konstant  2,4 (,000) 2,7 (,000) 2,3 (,000) 1.8 (,000) 2,1 (,000) 

R2  ,102 ,110 ,120 ,137 ,141 

N  667 667 667 667 667
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Rum, anställningsform, utbildning och födelseland korrelerade inte med den psykosociala 

hälsan i den bivariata analysen varför dessa således inte inkluderas i regressionsanalysen i 

tabell 2.
3
 För det första visar modell 1 i tabell 2 att det inte längre finns något positivt 

samband mellan reglering i tid och psykosocial hälsa när vi konstanhåller för organisatorisk 

tydlighet och organisatoriskt bestämmande. Att signifikansen faktiskt blir extremt osignifikant 

när de andra regleringsvariablerna läggs till innebär möjligen att tid endast kan se som en 

mellanliggande variabel. Att själv ha möjligheten att bestämma när arbetet ska utföras är inte 

något som påverkar den psykosociala hälsan. Den psykosociala hälsan påverkas positivt av att 

det finns tydlighet i organisationen. En ökning i organisatorisk tydlighet ger en ökning med 

,251 skalsteg på den psykosociala hälsan på en skala mellan 1-5. Oavsett hur oreglerade 

respondenterna är i de andra dimensionerna visar resultatet att det är viktigt att ha tydlighet i 

organisationen, detta är det mest signifikanta resultatet. Att tydlighet i organisationen är 

positivt för hälsan kan te sig självklart men i och med att det inte alltid är så som är fallet är 

resultatet en viktig del i att utveckla arbetsplatser som bidrar till att de anställda faktiskt ska 

må bättre.  

 

Organisatoriskt bestämmande visar även det ett svagt positivt samband med den psykosociala 

hälsan. Vid mer eget bestämmande i organisationen, hur arbetet ska genomföras, desto bättre 

för den psykosociala hälsan konstanthållet för tid och organisatorisk tydlighet. Vid en 

jämförelse av två personer som båda är oreglerade i tid samt har organisatorisk tydlighet men 

den ena har möjlighet att bestämma själv hur arbetet ska utföras, mår denne bättre än en 

person som inte kan bestämma. För varje steg på organisatoriskt bestämmande ökar den 

psykosociala hälsan med ,011 skalsteg. Våra variabler förklarar i detta läge ca tio procent av 

variansen i psykosocial hälsa.  

 

I modell 2 har vi kontrollerat för kön. Det som visar sig är inte några större förändringar i tid 

eller organisatorisk tydlighet och bestämmande. Däremot uppvisar modellen ett negativt 

samband mellan kön och psykosocial hälsa där kvinnor i genomsnitt mår sämre än män 

konstanthållet för de andra variablerna. Detta är en ökning jämfört med den bivariata 

analysen. Skillnaden är ,159 skalsteg på den psykosociala hälsan mellan män och kvinnor, allt 

                                                      
3
Tidigare forskning pekar på att det är rimligt att ta hänsyn till dessa aspekter varför vi ändå valt att ha med dessa 

i de bivariata analyserna. 
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annat lika. Att resultatet visar att kvinnorna i genomsnitt mår sämre än männen gör det mer 

relevant att faktiskt se på vad det är som skiljer sig åt mellan de båda grupperna.  

 

I modell 3 har vi även kontrollerat för ålder. Ålder uppvisar ett svagt positivt samband 

konstanthållet för andra variabler. För varje år ökar den psykosociala hälsan med ,007 

skalsteg. Det kan kanske ha att göra med att respondenterna arbetat länge på samma 

arbetsplats eller har längre arbetslivserfarenhet vilket ge en slags säkerhet i arbetet trots 

mindre reglering.  

 

I modell 4 kontrollerar vi för om respondenterna lider av någon kronisk sjukdom. Det vi ser är 

ett starkare positivt samband och en ökning i jämförelse med den bivariata analysen. Ifall 

respondenten ej har en kronisk sjukdom ökar den psykosociala hälsan med ,258 skalsteg. Det 

negativa samband mellan kön och psykosocial hälsa som uppvisades i modell 2 har nu 

minskat i signifikans. Att den psykosociala hälsan påverkas negativt av om respondenterna 

lider av någon kronisk sjukdom är kanske inte något förvånande resultat men en viktig fråga 

att ha med för att se om det minskar effekterna för regleringsvariablerna.  

Slutligen kontrollerar vi i modell 5 för hushållsekonomi. Den uppvisar inget samband med 

den psykosociala hälsan i vår modell. B-koefficienterna förändras inte nämnvärt mellan de 

olika modellerna, vilket indikerar att effekterna av reglering i tid, organisatorisk tydlighet och 

organisatoriskt bestämmande i sig påverkar den psykosociala hälsan. R2 värdet är dock 

fortfarande lågt. 
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4.2 Skillnader i samband mellan grad av reglering och 

psykosocial hälsa bland män och kvinnor 

Tabell 3. Regressionsanalys av beroende variabel psykosocial hälsa och oberoende variabler, 

endast män. (Signifikans inom parentes) 

 

Kategori  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  

 

Tid  ,085 (,146) ,096 (,105) ,103 (,081) ,098 (,098)  

Organisatorisk tydlighet ,178 (,002) ,173 (,003) ,183 (,001) ,187 (,001) 

Organisatoriskt bestämmande-,006 (,939) -,013 (,867) -,016 (,834) -,029 (,705) 

Ålder   ,007 (,102) ,008 (,047) ,006 (,142) 

Kronisk sjukdom (1=ja 2=nej)  ,247 (,037) ,237 (,046) 

Hushållets ekonomi (1=hög 5=låg)   -,088 (,175) 

  

Konstant  2,9 (,000) 2,6 (,000) 2,0 (,000) 2,4 (,000)  

R2  ,056 ,066 ,082 ,088  

N  262 262 262 262 

 

Tabell 3 och 4 visar att effekterna av grad av reglering i arbetet skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. För det första så är tid inte signifikant för varken kvinnor eller män. För det andra är 

effekten av tydlighet i organisationen större för kvinnor än för män. Den psykosociala hälsan 

ökar mer för kvinnor med tydliga ramar än för män. ,178 skalsteg för män på den 

psykosociala hälsan och ,298 för kvinnor vilket innebär att det är viktigare för kvinnor att ha 

tydliga ramar. För det andra är organisatoriskt bestämmande endast signifikant för kvinnor. 

Där har det en positiv effekt på den psykosociala hälsan. ,156 skalsteg på den psykosociala 

hälsan för ett steg i organisatoriskt bestämmande.  Resultatet är vidare extremt osignifikant 

för männen vilket innebär att män inte alls påverkas i lika stor utsträckning av att kunna 

bestämma eller inte i organisationen som kvinnor. När vi konstanthåller för ålder i modell 2 

ändras inte B-koefficienterna nämnvärt på de andra variablerna.  

Ålder är inte signifikant för män men för kvinnor. Kroniska sjukdomar uppvisar ett positivt 

samband som innebär ,247 skalsteg på den psykosociala hälsan för män om de inte har några 

kroniska sjukdomar och ,261 skalsteg för kvinnor.  Hushållsekonomi uppvisar inte något 
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samband med den psykosociala hälsan för varken män eller kvinnor.  Det som är värt att 

poängtera är att organisatoriskt bestämmande och tydlighet verkar vara viktigare för kvinnor 

samt att modellen verkar fungera bättre för kvinnorna. De oberoende variablerna förklarar 

olika mycket för män och för kvinnor. För kvinnorna förklarar våra variabler 17,4 procent av 

effekten på psykosocial hälsa medan de för män förklarar 8,8 procent.  

 

Tabell 4.  Regressionsanalys av beroende variabel psykosocial hälsa och oberoende variabler, 

endast kvinnor. (Signifikans inom parentes) 

 

Kategori  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  

 

Tid  -,028 (,476) -,020 (,615) -,023 (,561) -,026 (,514)  

Organisatorisk tydlighet ,298 (,000) ,282 (,000) ,288 (,000) ,290 (,000)  

Organisatoriskt bestämmande,156 (,005) ,166 (,003) ,160 (,004) ,148 (,008) 

Ålder   ,007 (,044) ,008 (,019) ,007 (,049) 

Kronisk sjukdom (1=ja 2=nej)  ,261 (,005) ,252 (,006) 

Hushållets ekonomi (1=hög 5=låg)   -,057 (,290) 

  . 

Konstant  2,2 (,000) 1,8 (,000) 1,4 (,000) 1,6 (,000) 

  

R2  ,142 ,155 ,172 ,174  

N  405 405 405 405  

 

Att resultatet skiljer sig mycket åt mellan män och kvinnor är intressant för det tydliggör 

vikten av att utveckla arbetsplatser där förhållandena för män och kvinnor kan utvecklas mer 

jämlikt. Att studien riktar sig till universitetsanställda män och kvinnor ger en bild av hur män 

respektive kvinnor med mindre reglerade arbetsformer än andra yrkesgrupper påverkas av 

detta. Att göra separata analyser pekar mer specifikt på det som är relevant ur 

regleringssynpunkt för att sedan för en diskussion vidare kring hur arbetsförhållandena sedan 

kan utvecklas mer jämlikt. Något som dock måste poängteras är att N sjunker för båda 

grupperna när analyserna delas upp vilket gör det svårare att få signifikans. För männen är N 
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mindre än för kvinnorna vilket kan tänkas vara en anledning till att resultatet inte är 

signifikant lika ofta som för kvinnorna. 

4.3 Diagnosticering och eventuella problem 

 

Kontroller är genomförda för eventuella korrelationer mellan oberoende variabler. Resultatet 

visar att det inte föreligger någon multikollinearitet mellan några utav våra oberoende 

variabler. För att kontrollera för eventuell interaktion mellan regleringsindexen samt mellan 

variablerna ålder och kroniska sjukdomar kontrollerades för detta och ingen utav variablerna 

uppvisade någon interaktion. Kontroller är även genomförda för att upptäcka eventuella 

kurvlinjära samband men inte någon variabel uppvisade någon detta. I variabeln ålder 

upptäcktes däremot en outlier där en respondent har svarat 109 år vilket skulle kunna innebära 

att detta påverkar resultatet. I det fallet gjordes bedömningen att inte utesluta den ur 

modellerna efter att ha kontrollerat för i vilken mån den faktiskt påverkade resultatet. 

Resultatet av en bivariat analys utan extremvärdet uppvisade mycket små skillnader likväl 

som kontroll för detta i en regressionsanalys.  

5. Diskussion 

Syftet med studien är att studera psykosociala hälsokonsekvenser av oreglerade arbetsformer 

bland universitetsanställda. Resultatet visade för det första att det finns ett samband mellan 

grad av reglering i organisationen och den psykosociala hälsan. De olika dimensionerna tid, 

rum och organisation visade sig påverka den psykosociala hälsan olika och det som var 

genomgående i alla modeller i resultatet var att grad av tydlighet i organisationen uppvisar 

starkast samband med den psykosociala hälsan. Vår grund i tidigare forskning får härmed stöd 

då tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras är viktigt även enligt Theorell (2003). Att ha en 

oklarhet i när målet är nått eller hur målet ska uppnås har en negativ effekt för individen då 

det kan leda till att denne tar på sig mer arbete, jobbar mer hemma och har en större osäkerhet 

för när arbetet är klart. Att resultaten trots allt inte är så starka kan bero på att den ökade 

kontrollen att styra själv som arbetstagaren samtidigt får, upplevs som positiv. 

Att inte ha en bestämd arbetsplats har i vår studie inte någon effekt på den psykosociala 

hälsan. Tidigare forskning visar på både negativa och positiva effekter av gränslöshet i rum. 
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Det kan vara en anledning till att vi inte ser några generella samband. Vissa påverkas positivt 

och vissa negativt. Det vore intressant att vidare ta reda på om och hur olika undergrupper 

påverkas olika inom denna dimension. Exempelvis ensamstående föräldrar kan tänkas ha 

svårare att arbeta ostört vid hemarbete enligt Grönlunds (2004) teori. Eller så har de en större 

behållning av gränslöshet i rum då de kan behöva anpassa sig efter barnens behov i större 

utsträckning. 

Dimensionen tid visar sig inte vara viktigt efter kontroll för organisatorisk tydlighet och 

bestämmande. Att kunna välja själv när arbetet ska utföras är positivt i bemärkelsen att ha 

kontroll och flexibilitet över arbetssituationen, samtidigt som det kan bidra till svårigheter att 

släppa arbetet enligt Allvin (1999). Merparten av respondenterna är högutbildade 

universitetsanställda och kan tänkas ha en god förmåga eller en vana att själva dra gränser för 

när arbetet ska börja och sluta. Det som är värt att notera är att det är viktigt att det finns en 

tydlighet i vad som ska göras när arbetet väl är igång. Detta visar att frihet under kontroll är 

viktigt. 

För det andra visar resultatet att kvinnor påverkas i högre grad av oreglerade arbetsformer än 

män. Det finns alltså en skillnad mellan samband av grad av reglering och psykosocial hälsa 

mellan män och kvinnor. De påveras mer negativt av att arbetet är mindre reglerat och 

behöver i större utsträckning än män organisatoriskt bestämmande och tydlighet. Orsaken till 

detta kan tänkas vara att, som tidigare forskning poängterat, kvinnor har större arbetsbörda i 

hemmet och att dessutom balansera detta med arbetsuppgifter kan vara svårt. Att det tenderar 

att vara mer kravfyllt för kvinnor att dela upp arbetsuppgifter och utföra förvärvsarbete och 

hemarbete om vartannat kan delvis sägas få stöd i vårt resultat. Det kan vara viktigare för 

kvinnor att kunna styra över sin egen flexibilitet och vi tänker att det har delvis med ansvaret i 

hemma att göra. Det kan tänkas bli lättare att balansera upp arbete och privatliv när det finns 

tydlighet i organisationen. Att organisatorisk tydlighet har en större positiv effekt på kvinnors 

psykosociala hälsa än mäns tyder även på att kvinnor i större utsträckning har behov av 

feedback och stöd från ledningen. En kombination av tydlighet i organisationen, med 

definierade mål och riktlinjer, och en möjlighet att bestämma själv hur detta ska uppnås 

underlättar möjligen för kvinnor att planera sin tid mer effektivt. För att kunna hantera en 

större arbetsbörda i hemmet krävs för vissa individer och i vissa situationer helt enkelt tydliga 

riktlinjer från arbetsgivaren.   
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Att gränslösa arbeten fungerar bäst då tydliga riktlinjer från arbetsgivaren finns är inget nytt 

då tidigare forskning redan uppmärksammat detta. Däremot har vi i denna studie synliggjort 

att effekten är större för kvinnor. Allvin m.fl. (2009) har i sin studie upptäckt att män i högre 

grad är anställda med gränslösa arbetsvillkor än kvinnor. Kvinnor har alltså mer reglering i 

arbetet än män. Allvin m.fl. (2009) menar att för att kvinnor ska öka gränslösheten i arbetet så 

måste de ta sig in i mansdominerade yrken. Att arbeta vidare för jämställdhet på detta plan är 

av intresse då vår studie visar på att kvinnor erhåller större effekter av gränslöshet i arbetet än 

män, då i kombination med stöd och styrning från ledningen. 

I och med den ökande frihet i arbetet där arbetstagaren har möjlighet till att bestämma själv 

hur, när och var arbetet ska utföras ökar också vikten av individens egna val. Delvis finns en 

problematik gällande hur arbetsliv och privatliv kan kombineras när ramarna blir otydligare 

men delvis ser vi att gränslöshet kan vara någonting positivt. Som tidigare teorier har 

konstaterat läggs mer ansvar på individen att själv strukturera sin tid. Kan det vara så att män, 

på grund av olika socialiseringsmekanismer, har större vana och självsäkerhet att göra detta 

och att skillnader i reglering inte påverkar dem i så stor bemärkelse?   

Även om studien enbart riktat sig till universitetsanställda så finns det även andra 

yrkesgrupper som har en låg grad av reglering i arbetet. Det är värt att poängtera att det är 

gränslösheten i sig som varit betydande för våra resultat och inte arbetsuppgifterna vilket gör 

att detta går att ses i ett vidare sammanhang. Därmed menar vi att våra resultat går att 

generalisera till andra arbeten med oreglerade arbetsformer. Dock kan det vara viktigt att 

påpeka att effekterna kan skilja sig åt mellan branscher ändå. 

En slutsats som kan dras av studien är att den psykosociala hälsan påverkas av möjligheten till 

bestämmande i det egna arbetet och tydlighet i organisationen. Att det i vår studie visat sig 

vara positivt för hälsan att själv kunna bestämma hur arbetet ska utföras och att 

respondenterna i studien har den möjligheten betyder inte att alla arbeten med oreglerade 

arbetsformer ser ut på liknande sätt. Andra arbeten med oreglerade arbetsformer kanske 

saknar tydlighet och möjlighet för individen till eget bestämmande. På så vis är vår studie ett 

viktigt bidrag till området då den kan öka medvetenheten om vad det är som faktiskt bidrar till 

en bättre psykosocial hälsa vid gränslösa arbetsvillkor. 
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Appendix 1: Beskrivning av variabler, 

indexkonstruktion samt reliabilitetstest  
 

Tabell 1. Variabelbeskrivning (n=667) 

 

Variabel  Definition   Min Max 

 

Kön  Dikotom=1 om personen är man 

  2=kvinna   1 2 

Anställningsform Dikotom=1 om personen ej är 

  tillsvidareanställd 2=är tillsvidareanställd 1 2 

Ålder     24 109 

Kroniska sjukdomar Dikotom=1 om personen har 

  någon kronisk sjukdom 

  2=ingen kronisk sjukdom  1 2 

Utbildning  Grad av utbildningsnivå=1 om personen 

  har grundskoleexamen 

  2=studentexamen 3=universitetsexamen 

  4=doktorsexamen  1 4 

Hushållsekonomi Grad av hushållsinkomst 1=mycket 

  god 2=god 3=varken god eller dålig 

  4=ansträngd 5=mycket ansträngd 1 5 
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Tabell 2. Indexkonstruktion. 

 

Index  Definition    

 

Psykosocial hälsa  I vilken utsträckning har du de senaste 3 månaderna besvärats av: 

  Problem med koncentrationen 

  Svårigheter att fatta beslut 

  Minnessvårigheter 

  Irritation 

  Nedstämdhet 

  Nervositet/oro 

  Trötthet/kraftlöshet 

  Svårigheter att koppla av 

  Sömnsvårigheter. 

  Skala mellan 1=Dagligen och 5=Aldrig. 

Indexvariablerna är dividerade med antalet ingående variabler, i det här 

fallet 9,  

och mäts då slutligen på en skala mellan 1-5. 

Tid   Hur ofta kan du själv bestämma: 

när under dygnet, när under veckan, när under det kommande halvåret du 

ska arbeta? Skala mellan 1=Dagligen och 5=Aldrig. Dividerat med 3. 

Mäts slutligen på en skala mellan 1-5. Låga tal innebär mindre reglering 

i tid och höga tal innebär mer reglering.   

 

Organisatoriskt bestämmande Hur ofta kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

    Hur ofta kan du själv bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 

    Hur ofta kan du själv påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 

    Skala mellan 1=Dagligen och 5=Aldrig. Dividerat med 3. Mäts 

 slutligen på en skala mellan 1-5. Låga tal innebär mycket eget 

bestämmande och höga tal lite eget bestämmande. 
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Organisatorisk tydlighet      Finns det klart definierade mål för vad du ska uppnå i ditt arbete? 

  Finns det tydliga riktlinjer (t.ex. i form av en arbetsbeskrivning) 

             som du utgår ifrån i ditt arbete? 

  Är det klart vem du är direkt ansvarig inför i ditt arbete? 

  Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? 

Skala mellan 1=Dagligen och 5=Aldrig dividerat med 4. Mäts slutligen 

på en skala mellan 1-5. Låga tal innebär hög organisatorisk tydlighet och 

höga tal innebär låg organisatorisk tydlighet. 

 

Tabell 3. Reliabilitetstest för indexvariabler. 

 

Index   Antal variabler Cronbach´s Alpha

  

 

Psykosocial hälsa  15  .889 

Tid   3  .850 

Organisatorisk tydlighet  3  .781 

Organisatoriskt bestämmande 4  .763 

 

 


