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Sammanfattning 

There have been major changes in labor markets, where temporary employments have 

become increasingly more common form of employment in Sweden. Individuals who 

do not have a permanent job have also worse psychosocial working conditions and 

experience greater stress in the workplace, which in turn can lead to mental ill health. 

Although women perceive themselves as having poorer psychosocial working 

conditions compared to males. The present study examines the relationship between 

psychosocial working conditions, workload, employment status, sex and mental ill 

health. The psychosocial working condition measured by the so called demands and 

latitudes model that includes the type of working the individual performs. The result 

showed a positive correlation between psychosocial working conditions, too many 

tasks, temporary employment, women and mental ill health where mental ill health was 

grater in those individuals who have high demands and low control at work than those 

with low demands and high control in the workplace. Also heavy workload had a major 

role in the mental ill health. This also applies to employment status when the results 

showed that temporary workers were more often affected of mental ill health than those 

with permanent employment. However, in terms of gender, the results showed that 

women are affected more often of mental ill health compared to men; however, this 

cannot be linked to demand and control in the workplace. The study concludes with 

discussion of the results obtained from the regressions.  

Key words: demand- and latitudes model, GAS, mental ill health, stress, psychosocial 

working conditions, workload, temporary employment. 

 

Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden, där visstidsanställning/ 

behovsanställning blivit alltmer vanligare anställningsformen i Sverige. Individer som 

inte har fast anställning har även sämre psykosociala arbetsförhållanden och upplever 

större stress på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till mental ohälsa. Även kvinnor 

upplever sig ha sämre psykosociala arbetsförhållanden jämfört med män. I denna studie 

undersöks sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden, arbetsbelastning, 

anställningsform samt kön och mental ohälsa. De psykosociala förhållanden mäts 



  

genom den så kallade krav- och kontrollmodell som omfattar vilken typ av arbete 

individen utför. Resultatet uppvisade positiva samband mellan både psyksociala 

arbetsförhållanden, alltför många arbetsuppgifter, visstidsanställning, kvinna och mental 

ohälsa då mental ohälsa var större hos de individer som upplever sig ha höga krav och 

låg kontroll i arbetet (spänt arbete) än hos individer med låga krav och hög kontroll på 

arbetsplatsen. Även alldeles för stor arbetsbelastning hade en stor betydelse när det 

gäller mental ohälsa. Detta gäller även anställningsform då resultatet visade att 

visstidsanställda var i högre utsträckning utsatta av mental ohälsa än de som har fast 

anställning. Emellertid vad gäller kön så resultatet uppvisade att kvinnor drabbas i högre 

utsträckning av mental ohälsa jämfört med män däremot kan detta inte kopplas till krav 

och kontroll på arbetsplatsen. Studien avslutas med diskussion kring de resultat som har 

erhållits från regressioner.  

Nyckelord: Krav- och kontrollmodell, GAS, mental ohälsa, stress, psykosociala 

arbetsförhållanden, arbetsbelastning, visstidsanställning.
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Inledning 

I Sverige har sjukskrivningar relaterade till stress ökat markant under de senaste årtiondena 

(SOU, 2000:72; Jeding, o.a., 1999; Währborg, 2009). En bidragande orsak till detta är den 

mentala ohälsa som påverkas av arbetsrelaterade faktorer, där belastningen i arbetslivet har 

ökat, till exempel genom ökade arbetskrav och kontroll över arbetet samt lågt socialt stöd på 

arbetet (Jeding, o.a., 1999) vilket kan leda till stress. Individer som utsätts för denna typ av 

stress får diagnosen utmatningssyndrom eller så kallad ”utbrändhet” – syndromet utvecklas 

genom tre olika faser: emotionell utmattning, distanstagande och minskad känsla av 

personligt åstadkommande (Jeding, o.a., 1999; Währborg, 2009). Individer som drabbas av 

utmatningssyndrom har oftast utsätts för stress under en längre tidsperiod och utan några 

särskilda möjligheter att återhämta sig. Kvinnliga arbetare upplever betydligt högre 

stressrelaterad psykisk ohälsa än manliga arbetare, då var tredje kvinna och var fjärde man 

drabbas av utmattningssyndrom (Hjort, 2010; Parmsund, o.a., 2009). Enligt Jeding o.a. (1999) 

är anställda, som utsätts för stress oftare än någon gång i veckan genom exempelvis dålig 

psykosocial arbetsmiljö eller en annan mental press, mer riskbenägna, vilket kan leda till 

ökade misstag och olyckor. Men inte bara medarbetare utan även chefer kan uppleva stress av 

både formella krav och informella krav samt brist på socialt stöd eller brist på öppen 

kommunikation. Det finns även andra källor som kan bidra till låg kontroll och därmed orsaka 

stress och detta gäller såväl chefer som medarbetare. Dessa är till exempel motstridiga krav, 

otillräcklig belöning för arbetsinsats, brist på kunskap eller administrativa system fungerar 

dåligt (Hjort, 2010). Detta är centralt i Karasek och Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell, som menar att mental ohälsa beror på kombination av kompetensanvändning 

samt kontroll över arbetsuppgifter. 

 

Ytterligare förklaring kan sökes i individens anställningsform. De senaste årtiondena har 

andelen visstidsanställda/ behovsanställda ökat (Hane, 2000). Osäkerheten som kommer av 

denna anställningsform, som t.ex. rädsla av att förlora jobbet, kan kopplas till stress. Allt detta 

kan leda till en psykisk och fysisk ohälsa som i resultatet kan bli en bidragande faktor till 

ökande sjukskrivningar på arbetsmarknaden (Jeding, o.a., 1999)  (SOU, 2000:121).   
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur arbetsrelaterade faktorer såsom 

arbetskrav, möjligheter för anställda att styra över sina arbetsuppgifter, arbetsbelastning samt 

om visstidsanställning/behovsanställning har ett samband med den anställdes mentala ohälsa. 

Mer specifikt ska det undersökas huruvida Karasek och Theorells krav- kontrollmodell kan 

användas för att förklara i vilken utsträckning högre risk för stressnivå påverkas av 

osäkerheten förknippade med visstidsanställning/behovsanställning. För att uppfylla 

ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: i) vilka skillnader som finns i 

stressnivå i avseende på höga krav och låg kontroll (spänt arbete) respektive låga krav och låg 

kontroll (passivt arbete) i arbetsförhållanden? ii) i vilken utsträckning korrelerar 

arbetsbelastning med mental ohälsa iii) i vilken utsträckning korrelerar visstidsanställning 

med den anställdes mentala ohälsa? iv) hur korrelerar kön i kombination med psykosociala 

arbetsförhållanden med mental ohälsa?  

Det bör tilläggas här att det finns flertal olika faktorer som kan påverka individens mentala 

hälsa och att denna studiens fokus ligger på arbetslivet och anställdes hälsorisker.  

 

Uppsatsen inleds med en genomgång av teorier och tidigare forskning relevanta för studiens 

syfte. Sedan följer ett avsnitt där datamaterialet och variablernas operationalisering beskrivs 

och diskuteras, samt den valda metoden för analysen presenteras, varpå studiens resultat 

följer. Avslutningsvis diskuteras resultatet, studiens begränsningar samt förslag på vidare 

forskning. 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer de begrepp som är relevanta för mental ohälsa i förhållandet till arbetet 

förklaras. De teorier och tidigare forskning som behandlar ämnet gås igenom utifrån 

psykosociala arbetsförhållanden, arbetsbelastning, anställningsform samt kön. Detta leder 

fram till de valda hypoteser som kommer ligga till grund för uppsatsen.  
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The General AdaptationSyndrome (GAS) 

Det finns inget allmänt accepterad definition av stress, utan begreppet används på många 

olika sätt beroende på hur vi tolkar en situation och hur vi upplever det varierar olika från 

person till person. Enligt Nationalencyklopedin kan stress beskrivas som kroppens vanliga 

reaktion på olika slags krav och påfrestningar; stressorer som människan hela tiden utsätts för 

(Nationalencyklopedin, 2012).   

 

Enligt den kanadensiska fysiologen Hans Selye (1974) är stress källan till ett antal fysiska och 

psykiska reaktioner som påverkar negativt på människan. Såväl psykiska som fysiologiska 

reaktioner är resultat av mänsklig oförmåga att hantera stress. Enligt Selye (1974) är stress 

kroppens reaktion på alla påfrestningar i form av mobilisering av energi för att övervinna 

olika hinder, barriärer och krav, vilket kallas för stressorer. Den reaktion är en icke-specifik 

respons på påfrestande stimuli, dvs. reaktionens typ är inte beroende av typen av medel som 

orsakar den utan följer ett bestämt generell mönster, så kallade GAS- mönster, som är 

förkortning av generellt anpassnings- syndrom (general adaptation syndrome). GAS- mönstret 

innehåller tre olika faser: alarmfasen, där flertal fysiologiska förändringar träder fram, 

motståndsfasen och utmatningsfasen. Fysiologiska svaret uppstår när det finns krav, den så 

kallad alarmfasen. Stress blir skadlig först när stressorerna kvarstår då de framväxande kraven 

överstiger anpassningskapacitets nivå, dvs. när en uppgift som människan måste lösa är för 

svårt för individen, det finns alltför många uppgifter eller om uppgifterna förekommer alltför 

ofta (motståndsfasen). I samband med en diskrepans mellan de krav och möjligheter för 

individen uppstår en utmatningsfasen då kroppen drabbas av en långvarig stress som kan leda 

till psykiska sjukdomar eller till och med kan leda till döden (Selye , 1974). 

Krav- och kontrollmodell 

Det finns en mångfald olika faktorer på arbetsplatsen som påverkar individens mentala ohälsa. 

Krav – kontroll – stödmodellen (se Figur 1) är en välkänd modell inom socialmedicin, enligt 

vilken arbetsrelaterad stress är ett resultat av samverkan mellan nivån på kraven relaterade till 

arbete, nivån av kontroll över arbetet och nivån av socialt stöd på arbetsplatsen. Med krav 
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menas vilka krav som ställs i en arbetssituation. Dessa krav kan vara såväl fysiska som 

mentala, exempelvis ett hårt fysiskt arbete innehåller tunga lyft eller buller. De psykologiska 

arbetskraven handlar däremot om ”hur hårt man arbetar” samt vilken inflyttande över arbetet 

individen har (Karasek & Theorell, 1990). Detta är bara några av flera faktorer som kan 

påverka individens arbetstrivsel, mentala hälsa samt antalet sjukskrivningar. Arbetskraven kan 

delas upp till de kvantitativa och kvalitativa, där kvantitativa arbetskrav innebär exempelvis 

deadlines press eller antal kunder man måste betjäna under dagen. De kvalitativa arbetskraven 

innebär krav på koncentration och uppmärksamhet på jobbet. För att kunna studera 

hälsoeffekter i förhållande till psykosociala arbetsförhållanden samt ”inre” och ”yttre” 

faktorer, där ”inre” faktorer innebär egenskaper hos arbetet och ”yttre” egenskaper innebär 

exempelvis egenskaper som beror på ledarna eller cheferna i arbetet såsom kontroll över 

arbetssituationen eller deltagande i beslutsfattande, är Karaseks och Theorells (1990) krav- 

kontroll- stödmodell mycket användbar.Kontroll avser däremot hur den anställde upplever 

inflyttande över sitt arbete. Socialt stöd är den stödnivån som den anställde upplever från 

individer i sin omgivning(Jeding, et al., 1999; Karasek & Theorell, 1990). Möjligheten att 

hantera stress påverkas också av den stödnivå individen erhåller från omgivningen 

(Währborg, 2009). Denna modell förutsätter fyra olika arbetssituationer i förhållandet till de 

upplevda krav och kontroll på arbetsplatsen som i sin tur kan leda till negativ eller positiv 

stress. Den första kategorin avser en arbetssituation där individen har låga krav och hög 

kontroll. Denna kategori kallas för den ”avspända kvadranten” och innebär att den anställde 

har stor befogenhet att svara på varje krav som han ställs inför samt möjligheten att kunna 

påverka sin arbetssituation är relativt hög (Karasek & Theorell, 1990).  Den andra kategorin 

kallas för den ”aktiva kvadranten” och innebär att det ställs höga krav på den anställde 

samtidigt som den anställde har utrymme för att själv utöva kontroll över sitt arbete. Denna 

kategori är den bästa kvadranten enligt Karasek& Theorells modell, eftersom den anställde 

har stora möjligheter att utvecklas vidare och lära sig mer genom att använda sina kunskaper 

och färdigheter på jobbet (Karasek & Theorell, 1990). Har den anställde höga krav på sig och 

litet beslutsutrymme är detta enligt modellen mest påfrestande situationen på arbetsplatsen för 

individen. Denna kategori kallas för ”den spända kvadranten” eftersom den anställdes litet 

handlingsutrymme på arbetsplatsen leder till att individen blir enbart spänd och stressad av de 

höga kraven (Karasek & Theorell, 1990).  Däremot om den anställde befinner sig i den 

”passiva kvadranten” innebär detta att individen ställs inför såväl låga krav och låg 

kontrollnivå på arbetsplatsen, eftersom de arbetskraven som individen ställs inför stimulerar 

inte till någon slags ansträngning eller prestation samtidigt så har den väldigt små 
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befogenheter att påverka beslut på jobbet. Sådana individer som karakteriseras ha både låg 

krav och låg kontroll på arbetsplatsen är även passiva i privatlivet (Karasek & Theorell, 

1990).   

 

Vidare, de anställda som saknar eller har lågt socialt stöd på arbetsplatsen har det sämre på 

arbetsplatsen jämfört med anställda som har högt socialt stöd. Exempelvis om den anställdas 

arbete passar med beskrivningen av den spända kvadranten och individen känner inget stöd av 

chefen eller andra anställda hamnar individen då i värsta tänkbara stressituationen men om 

individen däremot får chefens stöd är det inte lika illa (Jeding, o.a., 1999; Karasek & Theorell, 

1990).  

Krav 

   Låga   Höga 

 

Hög   

Kontroll 

Låg 
 

 

Figur 1. Krav- och kontroll modell enligt Karasek och Theorell (1990:32). 

Arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning kan vara väldigt påfrestande för individen och kan orsaka svårigheter att 

hantera den stress som uppkommer i förhållandet till ”alldeles för många” arbetsuppgifter. 

Individen som upplever sig ha en hög arbetstryck kan uppfatta och tolka situationen som svårt 

däremot kan denne ha svårt att överväga sin kapacitet för att möta de omständigheter under 

vilka individen befinner sig i. Detta skapar problem med att kunna hantera den 

arbetsbelastning individen är utsatt för och då utlöses en stressrespons då individens förmåga 

att hantera den totala upplevelsen av överansträngning ökar och bedöms som otillräckligt 

(Lazarus & Folkman, 1984; Åborg, 2001; Karasek & Theorell, 1990). Detta är en av exempel 

på den psykosociala stressforskningen som fokuseras på individens subjektiva upplevelse av 

de potentiella hoten som individen upplever från omgivningen samt hur individen handskas 

med det (Åborg, 2001). Lazarus coping teori fokuserar just på de möjliga åtgärderna för att 

minska stress hos individen. Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som  

 

Avspänd 

 

Aktiv 

 

Passiv 

 

Spänd 
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”En ständigt föränderliga (dynamiska), kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar för att behärska de angivna externa och/eller interna krav som 

bedöms av individen som en försvårande eller överstigande individens resurser och 

ett hot mot individens välbefinnande”(egen översättning)(Lazarus & Folkman, 

1984:141.) 

Men för att kunna lyckas med coping – strategi måste individen komma åt vart går gränsen 

mellan arbetsuppgifter som är ”normala” och alltför stor arbetsbelastning (Flaa, 1998; Hatch, 

2000). Flaa (1998) och Hatch (2000) skriver om arbetsbelastning ur organisations perspektiv. 

Däremot teorin kan även tillämpas på den enskilde individen då även om det finns en kultur i 

verksamheten inom organisationen som bestämmer normer av vad som anses som belastande 

eller tvärtom så påverkar detta varje enskild individ i organisationen då denne upplever alla 

potentiella hoten från omgivningen ur en subjektiv synvinkel (Åborg, 2001). Dessutom om 

den enskilde individen inte kan kontrollera de psykologiska kraven ökas den totala 

upplevelsen av arbetsbelastning och därmed ökas stressen också som i sin tur kan leda till 

mental ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Könsskillnader i Krav- och kontrollmodell 

Det finns betydligt mindre forskning om kvinnor än om män avseendet på arbetsförhållanden 

i krav- och kontrollmodell. Det är svårt att göra en omfattande och vetenskapligt noggrann 

jämförelse av psykologiska aspekter på arbetet som män och kvinnor har eftersom det finns 

relativt få yrken med stora andelar av båda könen (Karasek & Theorell, 1990). Denna skillnad 

tyder på att rekryterings- eller fördelningsprocess genom vilken män och kvinnor kommer att 

inta vissa jobb kan vara den största orsaken till de könsskillnader vi observerar i 

jobbegenskaper (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorell (1990) gjorde en jämförelse av könsskillnader i fördelningen av 

jobbegenskaper i USA, dvs. vilka psykosociala arbetsförhållanden som är karakteristiska för 

kvinnors respektive mäns jobb. Resultatet visar att kvinnors genomsnittliga 

handlingsutrymme på jobbet är markant lägre än för män. Män är mycket mer benägna att ha 

hög kontroll över sitt arbete än vad kvinnor har. En stor skillnad visas även i den negativa 

beslutsutrymme och krav för kvinnor, där majoriteten av kvinnor har höga krav i arbetet och 

lågt beslutsutrymme (kontroll). Däremot, män som har höga krav på jobbet har även högre 

handlingsutrymme. Det finns alltså mycket större andel kvinnor som upplever sig ha ett spänt 
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jobb samt det finns en lägre andel kvinnor som har så kallade ”aktiva jobb” jämfört med män, 

vilket tyder denna fördelning på att kvinnor är i större utsträckning utsätta för psykisk ohälsa 

pga. dålig psykosocial arbetsmiljömiljö än vad män gör (Karasek & Theorell, 1990).  

Hälsorisker och visstidsanställning 

En god anställningstrygghet är bland de viktigaste faktorerna för de anställdas välmående och 

hälsa. Eftersom nya former av anställningar har vuxit fram under de senaste decennierna och 

alltfler individer får bara visstidsanställningar, behovsanställningar och dylikt minskar 

tryggheten hos individen såväl ekonomiskt som på andra sätt. Tillfällig anställning uppfattas 

som en svagare arbetsmarknadsposition vilket i sin tur leder till mindre inflyttande på 

arbetsmarknaden samt ett svagt stöd (Aronsson & Göransson, 1998) och med samma kan leda 

till mindre trivsel på arbetsplatsen som i sin tur kan orsaka mental ohälsa. Visstidsanställning 

påverkar arbetssättet och kan medföra risker för den anställdes egen hälsa. Den anställde som 

har visstidsanställning/ behovsanställning kan också ha begränsat inflytande och möjlighet att 

framföra kritik på arbetsplatsen samtidigt som de tillfälligt anställda har svårt att säga ifrån 

om arbetsmiljöbrister, vilket enligt Karasek& Theorells (1990) modell kan anses som mest 

påfrestande situationen på arbetsplatsen för individen på grundval av höga krav och låg 

kontroll. Däremot anses det också vara problematiskt med denna fråga eftersom det kan 

finnas stora skillnader mellan olika anställningskategorier i fråga om hur arbetssättet kan 

överföras i hälsorisker (Aronsson & Göransson, 1998). Med detta menar Aronsson och 

Göransson (1998) att inte bara bland visstidsanställda uppges en positiv påverkan mellan 

arbetssättet och risker för egna hälsan utan även individer med svag arbetsmarknadsposition 

kan faktiskt också påvisa en sådan benägenhet.  

Tidigare forskning 

Under 90-talet genomfördes ett antal undersökningar relaterade till arbetsmiljö och 

hälsotillståndet vilka visade en negativ tendens vad gäller andelen anställda som upplever sig 

ha dålig psykosocial arbetsmiljö, vilket i sin tur medför risker för egen hälsa (Bäckman & 

Edling, 2000). Populariteten av den här typen av frågan var stort då stressrelaterade 

sjukskrivningar ökade drastiskt under decenniet. Forskningsresultat i Sverige pekar på att krav 
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och kontroll i arbetet är en viktig aspekt för hur individen påverkas av stress och hälsa (se 

bl.a. Jeding, o.a., 1999; Li o.a., 2006; Hagberg o.a., 2002; Hagberg o.a., 2007; Meerding o.a., 

2005; Martimo o.a., 2009). Med detta menas att kravnivå på jobbet inte kan överstiga 

individens kompetens då individer som upplever sig ha alltför höga krav och låg kontroll på 

arbetsplatsen finner risk för långvarig stress då den studerade gruppen individer har bristfällig 

kontroll över arbetsmiljö. Exempelvis Jeding, o.a. (1999) studie bland anställda i Sverige 

visade att individer med en stor mängd olika uppgifter som ofta måste göras parallellt känns 

påfrestande hos den anställde och kan uppvisa en märkbar tidsmässigt svårighet att genomföra 

vissa arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till större press och stress på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöinspektionens (Hane, 2000) undersökning uppvisade däremot att anställda som 

tvingas till högre ambitionsnivåer, större krav på anpassningsförmåga samt större krav på 

produktiviteten kan medföra risker för anställdas egen hälsa. Höglund och Armelius (2003) 

forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Umeå genomförde en enkätundersökning 

bland lärare med syfte att studera personalens arbetssituation och hälsotillstånd. Resultatet 

visade att en av den studerade gruppen upplevde hög arbetstryck i form av tidspress, såsom 

deadlines, hur mycket arbete som ska uträttas per timme, många personalmöten mm, som i sin 

tur ökade de anställdas uppfattning av arbetsbelastning vilket i sin tur ledde till ökade stress 

och medförde större risk för psykisk ohälsa hos de anställda (Höglund & Armelius, 2003).  

 

Anställningstrygghet är ytterligare bidragande faktor till stress och mental ohälsa på 

arbetsplatsen. Ying – Jung o.a.(2007), som forskade om jobbstress och attityder på jobbet 

mellan visstids – och fastanställda sjuksköterskor i Taiwan, anser att visstidsanställning ger 

mindre kompensation, små eller inga förmåner, inga särskilda möjligheter för befordran samt 

stor osäkerhet angående deras anställning, vilket leder till mycket högre jobbstress än hos de 

fastanställda sjukskörterskorna. Detta kopplar Ying - Jung o.a. (2007) till att det finns ett 

samband mellan tillfälliga anställningar och orättvisa på arbetsplatsen i form av obalans i 

belöningen för ansträngningen på jobbet, negativ affektiv belastning och hälsoproblem. 

Vidare, anser forskarna också att obalans i kompensationen hos tillfälligt anställda 

sjukskörterskor kan orsaka även hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem (Ying-Jung, o.a., 

2007).  

 

När det gäller Sverige påpekar Jeding o.a. (1999) att det har vuxit fram nya former av 

anställningar i Sverige och var fjärde svensk saknar fast anställningskontrakt. Vidare påpekar 

Jeding o.a. (1999) att tillfällig anställning minskar trygghet på arbetsplatsen eftersom 
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individen inte kan planera sin ekonomiska framtid och att byta arbete ofta kan vara 

påfrestande. Detta kan orsaka stress som i konsekvensen kan orsaka stora hälsoproblem om 

individen upplever stress ofta. Dessutom anser Jeding o.a. (1999) att individen som saknar 

fast anställning har mindre inflytande på arbetsplatsen vilket är en viktig faktor för trivsel och 

hälsa på arbetsplatsen. Visstidsanställda drabbas även av sämre eller till och med inga 

möjligheter att utnyttja företagshälsovård samt de undersökningar och åtgärder som 

företagshälsovården planerar och genomför vanligtvis till fast anställda (Jeding o.a., 1999). 

 

När det gäller könsskillnader i ohälsa, finns ett flertal studier som visar att andelen kvinnor 

som upplever sig ha dålig psykosocial arbetsmiljö ökar mer än vad fallet är bland män då 

främst hos kvinnor har spänt arbete vilket har ökat under 1991-2000 (Rostila, 2004). Vidare, 

inflytandet över arbetet samt de krav som både män och kvinnor ställs inför på arbetsplatsen 

är betydelsefulla för andelen sjukskrivna och därför kan det antas att dålig psykosocial 

arbetsmiljö orsakar oro bland individer (Rostila, 2004; SOU, 2000:121). Dessutom forskning 

pekar på att psykosociala arbetsförhållanden har ett starkt samband med självskattad ohälsa 

samt med psykiska besvär vilka har ökat markant bland kvinnor med aktivt arbeten jämfört 

med kvinnor med spända arbeten under 1991-2000 vilket betyder att de med ett aktivt arbete 

blivit alltmer sjukare under decenniet (Rostila, 2004). Däremot poängterar Rostila (2004) att 

spända arbeten (som innehåller höga krav och litet beslutsutrymme) ändå är i de allra flesta 

fall mest ohälsosamma för både män och kvinnor och i sin undersökning noterar han en 

ökning av psykiska besvär samt självskattad ohälsa bland män som har spänt arbete. Rostila 

(2004) påstår att en långvarig exponering såväl hos män som hos kvinnor 

”… leder till stora påfrestningar på det psykiska välbefinnandet”(Rostila, 

2004:183) 

men att det är fortfarande kvinnor som drabbas mest av arbetsrelaterade påfrestningar. 

Hypoteser 

Forskningsdesign i min studie beskriver hur psykosociala förhållanden i arbetet ska analyseras 

i förhållande till individens mentala ohälsa. Antagandet är att psykosociala förhållanden i 

arbetet leder till stress som i sin tur leder till mental ohälsa. Begreppet stress är ett väldigt 

problematiskt begrepp då kan det här begreppet ha olika innebörd för olika individer och kan 

därmed tolkas på olika sätt. På grund av detta kan stress vara svår att mätas på ett direkt sätt 

och därför valdes att analysera mental ohälsa hos den anställde istället för stress då mental 
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ohälsan kan vara orsakad av den långvariga stress (som en mellanliggande variabel) som 

individen upplever genom till exempel sömnbesvär, trötthet, magont, depressioner med mera. 

I denna studie är mental ohälsa konstruerad av olika variabler som indikerar på att individen 

mår sämre under de senast tolv månaderna och antas att den är orsakad av stress.  

Utifrån teoridelen kan följande hypoteser formuleras: 

 

1. Individer i arbeten med höga prestationskrav och låg kontroll (spänt arbete) upplever 

högre grad av mental ohälsa än de individer som upplever lägre prestationskrav och 

låg kontroll (passivt arbete). 

2. Det finns ett samband mellan ”för många” arbetsuppgifter och mental ohälsa hos den 

anställde. 

3. Visstidsanställning leder till stressrelaterad mental ohälsa. 

4. Kvinnor drabbas i större utsträckning av mental ohälsa på arbetsplatsen än vad män 

gör. 

Data och metod 

Urval 

Datamaterialet i uppsatsen baseras på levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. LNU är en 

återkommande survey undersökning och har genomförts sex gånger sedan slutet av 1960-

talet. Urvalet av respondenterna är ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 

med ett åldersspann mellan 18-75 år. Undersökningen innehåller frågor kring 

levnadsförhållanden såsom familj, hälsa, utbildning, ekonomi samt arbetsförhållanden och 

bygger på besöksintervjuer (Institutet för social forskning, 2012). Huvudansvarig för 

levnadsnivåundersökningar är Institutet för Social Forskning vid Stockholms Universitet. 

Materialet består ursprungligen av 5142 individer för år 2000, där 2021 anställda analyseras i 

materialet. Företagare och jordbrukare har exkluderats från analyserna, då dessa i viss grad 

bestämmer själva sina arbetsförhållanden. 
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Operationalisering 

Beroende variabel 

Beroende variabel i denna studie är mental ohälsa som mäts genom ett additivt index. Indexet 

består av ett antal variabler som innehåller frågor som syftar till att mäta respondenternas 

mentala ohälsa. Frågorna mäter om respondenterna ”under de senaste tolv månaderna haft”: 

huvudvärk, magont, trött, sömnbesvär, nervösa besvär samt depressioner. Svarsalternativ för 

dessa frågor innefattar nej=0, Ja, lätt=0,5, ja, svår=1 (efter normering av variablerna, se 

nedan). Indexet är kontinuerligt då den kan anta alla tänkbara värden inom ett intervall men i 

praktiken är intervallet uppdelat i olika punkter som anger både de starkaste effekter som 

motsvarar en skillnad på nej, respektive ja, lätta besvär respektive ja, svåra besvär på en av de 

underliggande sex variablerna.
 
För att testa indexets reliabilitet används Chronbach’s Alpha, 

dvs. i vilken grad de ingående variablerna måste vara korrelerade för att kunna skapa ett 

index. Mer utförligt, Chronbach’s Alpha mäter hur de olika variablerna som ingår i indexet 

mäter samma sak (Field, 2009). Chronbach’s Alpha värdet varierar mellan 0 och 1, där ju 

högre värdet desto större reliabilitet hos skalan. En tumregel för Alpha värdet är 0,7 för att 

kunna tyckas att indexet är tillräckligt bra och för att kunna användas i regressionen (Bland & 

Altman, 1997). Alpha värdet för den här skalan var 0,696. Eftersom detta värde ligger precis 

på gränsen, övervägdes att ta bort någon av variablerna. Resultatet visade att Cronbach’s 

Alpha skulle sjunka ifall det togs bort någon av variablerna som finns i indexet. Eftersom det 

går ej att ta bort någon av frågorna för att kunna få bättre resultat kan värdet 0,696 trots allt 

antas som tillräckligt bra för att kunna använda indexet som beroende variabeln i 

regressionen, då värdet ligger väldigt nära 0,7. Variablerna som skulle ingå i indexet har 

normerats. Detta görs ifall indexet innehåller frågor med olika många svarsalternativ då om en 

av frågorna som ingår i indexet innehåller tre svarsalternativ och en annan fyra svarsalternativ 

så frågan som innehåller tre svarsalternativ skulle få mindre vikt i indexet. Därför måste man 

se till att alla frågorna ”väger” lika mycket i indexet. Detta betyder att variablerna gjorts om 

så att alla variabler får samma minimum och maxvärdet. Här gjordes om variablerna så att 

alla har minsta värde 0 och maxvärde 1. Slutligen normerades även själva indexet som får 

också minvärde 0 och maxvärde 1.  



 

 12 

Oberoende variabler 

De oberoende variabler som är centrala för hypoteserna i denna studie är psykosociala 

förhållanden i arbetet, arbetsbelastning och anställningsform. Indexet psykosociala 

förhållanden i arbetet är konstruerad utifrån två olika index, psykisk press och psykisk 

aktivitet som tidigare konstruerats i LNU – undersökningen.
 1

 Dessa två index omfattar 

kombinerade frågor om krav och beslutsutrymme och utifrån dessa delas respondenternas 

svarsalternativ in i fyra kategorier: avspänt arbete – där individen har beslutsutrymme men ej 

krav, spänt arbete – de som inte har beslutsutrymme men krav, aktivt arbete – både krav och 

beslutsutrymme samt passivt arbete – där individen har varken krav eller beslutsutrymme. 

Referenskategori i mitt index utgör avspänt arbete, dvs. där individen har hög beslutsutrymme 

men inga krav. Denna variabel kommer omfatta frågan om vilka skillnader som finns i 

avseende på Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell.  

 

Arbetsbelastning variabeln är kodad som dummyvariabel och mäts genom frågan om hur hög 

respondentens arbetsbelastning är en normal arbetsdagdag med svarsalternativ: ”alldeles för 

mycket att göra”, ”något för mycket att göra”, ”ungefär lagom mycket att göra”, ”något för 

lite att göra” och ”alldeles för lite att göra”, där ”ungefär lagom mycket att göra” utgör 

referens kategori.  

 

Variabeln anställningsform som är räknat vid nuvarande arbete har dikotomiserats så att 

kategori ”tidsbegränsad anställning” är kodad som 1 och kategorier ”fast anställning” och 

”först tidsbegränsad, sedan fast anställning” har slagits ihop och utgör referens kategori. 

Företagare, jordbrukare samt ej förvärvsarbetande vid intervjun har exkluderats från analysen.  

 

Kön är kodad som dummyvariabel utifrån kvinna och man, där man är referenskategori. 

 

För att testa i vilken utsträckning drabbas kvinnor av mental ohälsa i arbetet har jag 

konstruerat interaktioner mellan kön och arbetsförhållanden, där avspänt arbete och man utgör 

referenskategori: kvinna* passivt arbete, kvinna* spänt arbete samt kvinna* aktivt arbete.  

                                                 

1 För en detaljerad beskrivning, se kodboken 2000.  
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Kontrollvariabler 

I modellen har även förts in kontrollvariabler utbildning, ålder samt offentlig sektor. Först och 

främst är det viktigt att kontrollera för utbildning då kan denna variabel ha ett samband såväl 

med beroende variabeln mental ohälsa som med oberoende variabler psykosociala 

arbetsförhållanden, visstidsanställning, arbetsbelastning samt kön. Även ålder kan spela en 

viktig roll, då yngre individer kommer förmodligen inte uppvisa lika hög samband med 

mental ohälsa som vuxna som är förvärvsarbetande. Det kan även visa sig att yngre individer 

är mindre utsatta för alltför stor arbetsbelastning men däremot kan dessa individer ha svårare 

att ha en fast anställning på arbetsplatsen. Att kontrollera för sektor kan också vara betydande 

om det föreligger ett samband med mental ohälsa. Nästa anledning till att dessa 

kontrollvariabler inkluderas i den här modellen är att utesluta ett spuriöst samband, dvs. om 

mina oberoende variabler och mental ohälsa beror i själva verket på samvariation som kan 

orsakas av utbildning -, ålder- eller offentlig sektor variabel eller inte, vilket i resultatet kan ge 

felaktiga slutsatser. Med andra ord om jag skulle utelämna dessa kontrollvariabler som 

korrelerar positivt/negativt med både min oberoende variabler och den beroende variabel så 

finns det risk att huvudsambandet kommer framstå som mer positiv/negativt.   

Utbildning mäts genom frågan om hur många år har respondentens sammanlagda skol- och 

yrkesutbildning på heltid varat och är liksom ålder kontinuerlig. Offentlig sektor har kodats 

som dikotom variabel, där offentlig sektor har värdet 1 och privat sektor är referens kategori. 

Företagare har exkluderats från urvalet, då dessa, som beskrivits tidigare bestämmer sina egna 

arbetsförhållanden. 

 

För att testa de hypoteser som ställts upp används en linjär regression i både bivariata och 

multivariata modeller, då den beroende variabel är kontinuerlig. En linjär regression visar 

effekten av hur den beroende variabel är relaterad till en eller flera oberoende variabler. I en 

bivariat modell ingår endast två variabler, en beroende och en oberoende variabel. I en 

multivariat analys kan ingå flera oberoende variabler samt en eller flera kontrollvariabler. Det 

är viktigt att ha med kontrollvariabler i en multivariat analys, då de kontrollvariabler som är 

med i modellen kan påverka det egentliga samband som på grund av detta behövs kontrolleras 

bort (Edling & Hedström, 2003).
2
 

                                                 

2  För en detaljerad beskrivning av linjär regression se Edling och Hedström 2003. 
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Resultat 

I resultatdelen redovisas samband mellan psykosociala förhållanden, arbetsbelastning, 

anställningsform samt kön och den anställdes mentala ohälsa. Först presenteras en deskriptiv 

tabell över alla oberoende variabler samt kontrollvariabler. Sedan följer en beskrivning av 

resultaten från linjära regressioner för mental ohälsa. Analyserna för psykosociala 

förhållanden är uppdelade i två steg, dvs. en bivariat och en multivariat modell. I denna 

modell undersöks hur psykosociala förhållanden samvarierar med mental ohälsa. I steg två 

(multivariat modell) kontrolleras även för kön, ålder, utbildning samt sektor i förhållande till 

psykosociala förhållanden. Analysen för arbetsbelastning och anställningsform är uppdelade i 

tre steg, dvs. en bivariat modell och två multivariata modeller, där det undersöks för hur 

arbetsbelastning respektive anställningsform samvarierar med mental ohälsa. I modeller 

tillkommer även variabel psykosociala förhållanden i steg två. Detta för att visstidsanställda 

kan ha annorlunda krav och beslutsutrymme i sina arbeten, samma gäller arbetsbelastning. I 

tredje modell tillkommer även kontrollvariabler. Analysen för kön är uppdelad i två steg, där 

först undersöks det huruvida det föreligger någon positiv eller negativ effekt för kön och 

interaktionsvariabel (som innehåller kön* psykosociala förhållanden) avseende till mental 

ohälsa, samt sedan i modell 2 tillkommer även kontrollvariabler för att utesluta risken att dra 

felaktiga slutsatser om huvudsambandet. 

 

Variabler som valts i modellen är ett resultat som syftar till att visa effekten av en dålig 

psykosocial arbetsmiljö på den anställdes mentala ohälsa. 

Beskrivande statistik 

Tabellen innehåller fem uppgifter för varje variabel såsom hur många observationer som data 

har för, minimum värdet (kallas även för minsta värdet), maximum värdet (maxvärdet), 

medelvärdet och standardavvikelse. I uppsatsen ska det undersökas sambandet mellan mental 

ohälsa och psykosociala arbetsförhållanden, arbetsbelastning, anställningsform samt kön. 

Under kolumnen N i tabellen visas antal observationer som varje variabel har. Det framgår att 

urvalet är 2021. När det kommer till minsta värdet och maxvärde så alla variabler förutom 

ålder och utbildning har värde 0 på minsta värdet och 1 på maxvärdet, då dessa är 
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kontinuerliga variabler. Ålder har minsta värdet 29 och maxvärdet 65 samt utbildning 4 på 

minimum värdet och 28 maximum antal utbildningsår. Minsta värden på ålder och maxvärde 

på utbildning kan verka lite ovanligt men här valdes endast de variabler som inte saknade 

några värden på någon av frågorna. Detta gjordes med hjälp av SELECT IF NOT 

(missing(x)). Variabel psykosociala förhållanden i arbetet är en kombinerad variabel utav två 

indexen och denna är gjort sedan till dummyvariabel där höga värden betyder att individen 

har antingen avspänt, spänt, passivt eller aktivt arbete. Variabel arbetsbelastning gjorts om till 

dummyvariabel där maxvärdet omfattar ”alldeles för många arbetsuppgifter” och minsta 

värdet ”alldeles för få arbetsuppgifter”. Variabel anställningsform är också en dummy 

variabel, där höga värden betyder visstidsanställning och låga fast anställning. 

Interaktionsvariabler gjorts också om till dummyvariabler precis som förra variablerna och 

minsta värdet är lika med 0 samt maxvärdet är lika med 1. Index mental ohälsa har minsta 

värdet 0 och maxvärdet 1, vilket betyder att höga värdet innebär mental ohälsa och minsta 

värdet fullt frisk. 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standard 

avvikelse 

Kontrollvariabler      

kön 2021 0,000 1,000 0,507 0,500 

ålder 2021 29,00 65,00 51,99 8,126 

utbildning 2021 4,000 28,00 12,45 3,417 

sektor 2021 0,000 1,000 0,477 0,500 

Anställningsform 

Fastanställning 

 

ref 

 

      ref 

 

ref 

 

ref 

 

ref 

Visstidsanställning 2021 0,000 1,000 0,900 0,286 

Arbetsbelastning      

Alldeles för många 

arbetsuppgifter 

2021 0,000 1,000 0,182 0,386 

Något för många 

arbetsuppgifter 

Lagom mycket att 

göra 

2021 

 

ref 

0,000 

 

ref 

1,000 

 

ref 

0,375 

 

ref 

0,484 

 

ref 

Något för få 2021 0,000 1,000 0,191 0,393 
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arbetsuppgifter 

Alldeles för få 

arbetsuppgifter 

2021 0,000 1,000 0,003 0,054 

Psykosociala 

förhållanden 

     

Avspänt arbete ref ref ref ref ref 

Passivt arbete 2021 0,000 1,000 0,192 0,394 

Spänt arbete 2021 0,000 1,000 0,218 0,413 

Aktivt arbete 2021 0,000 1,000 0,228 0,419 

Index mental ohälsa 2021 0,000 1,000 0,138 0,159 

Interaktionsvariabler      

Kvinna*passivt arbete 2021 0,000 1,000 0,106 0,308 

Kvinna*spänt arbete 2021 0,000 1,000 0,146 0,352 

Kvinna*aktivt arbete 2021 0,000 1,000 0,102 0,303 

Valid N (listwise) 2021     

Tabell 1Deskriptiv tabell. 

 

Regressioner 

Krav- och kontrollmodell 

I Tabell 2 kan avläsas att det föreligger ett signifikant samband mellan psykosociala 

arbetsförhållanden och mental ohälsa. Koefficienten spänt arbete uppvisar ett positivt 

samband på mental ohälsa, då individen som upplever sig ha ett spänt arbete drabbas av 

mental ohälsa med 0,073 enheter, vilket tyder på att individen som har låg beslutsutrymme 

och höga krav i arbetet mår sämre än vad individer med ett avspänt arbete) gör, dvs. individer 

som har låga krav och hög kontroll i arbetet. Detta resultat är signifikant, då t-värde ligger på 

7,753. Vad gäller passivt arbete (låga krav och låg kontroll) så individer som upplever sig ha 

ett passivt arbete mår också sämre med 0,043 enheter jämfört med de anställda som har låga 

krav och hög beslutsutrymme i arbetet (avspänt arbete). Även detta resultat är signifikant. Det 

framkommer vidare att individer som har ett aktivt arbete, dvs. både höga krav och hög 

kontroll i arbetet, har också positivt samband med mental ohälsa och resultatet är fortfarande 

signifikant med t-värdet på 3,358. Resultatet visar att mental ohälsa hos den anställde som har 
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både höga krav och hög kontroll (aktivt arbete) i arbetet är 0,031, vilket innebär att individer 

som har aktivt arbete (höga krav och hög kontroll) är mer utsätta för mental ohälsa än vad 

individer med låga krav och hög kontroll i arbetet (avspänt arbete) är. Vidare kan det 

observeras att sambanden mellan mental ohälsa och psykosociala förhållanden i arbetet 

minskas lite grann i styrkan men signifikansen fortfarande förblir när kön, ålder, utbildning 

samt sektor tillkommer i modell 2. Dvs. de individer som upplever sig ha spänt arbete i 

modell 2 har 0,056 enheter större risk än de med avspänt arbete att uppleva mental ohälsa 

medan de individer som upplever sig spänt arbete i modell 1 löper 0,073 enheter större risk än 

de med avspänt arbete.
 
De individer som upplever sig ha passivt arbete i modell 2 har 0,032 

enheter större risk än de med avspänt arbete att uppleva mental ohälsa medan individer med 

passivt arbete i modell 1 har bara 0,032 enheter större risk för mental ohälsa i förhållande till 

avspänt arbete. Även individer med aktivt arbete i modell 2 har endast 0,026 enheter större 

risk för mental ohälsa konstanthållet från resterande oberoende variabler medan individer med 

aktivt arbete i modell 2 har 0,031 enheter större risk för mental ohälsa än vad individer med 

avspänt arbete. 
3
 Efter att ha även testats för signifikans genom att byta referenskategori bl.a. 

till passivt arbete (se fotnot) så kan det sammanfattningsvis antas att resultat stöder denna 

hypotes att individer med höga krav och låg kontroll (spänt arbete) har högre grad av mental 

ohälsa än de individer som upplever låg prestationskrav och låg kontroll (passivt arbete) på 

jobbet. Det kan vidare noteras att variabeln sektor och variabeln utbildning inte är signifikanta 

i det här fallet vilket betyder att det inte spelar någon roll för mental ohälsa om individen 

jobbar inom privat eller offentlig sektor eller om hur hög utbildning individen har. Variabeln 

ålder visar emellertid att ju äldre individen är desto i större utsträckning drabbas individer av 

mental ohälsa på jobbet. Kön uppvisar att risken av arbetsrelaterad ohälsa är större hos 

kvinnor, då med 0,051 enheter. 

 

 

 

 

                                                 

3 I modell 1 har även testats för signifikans genom att byta referenskategori från avspänt arbete till 

passivt arbete. Resultatet visar att signifikansen försvinner i kategorin aktivt arbete när referensen är 

passivt arbete, andra kategorier förbehåller sin signifikans på 1procentnivå. När referensen bytts igen till 

aktivt arbete så försvinner signifikansen i passivt arbete, däremot andra koefficienter har fortfarande 

signifikans på 1 procentnivå. När referenskategori bytts ytterligare en gång till spänt arbete, föreligger då 

signifikansen hos alla koefficienter på 1 procentnivå.  
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 Modell 1 Modell 2 

Psykosociala förhållanden   

Avspänt arbete 

Passivt arbete 

ref 

0,043** 

(4,364) 

ref 

0,032** 

(3,321) 

Spänt arbete 0,073** 

(7,753) 

0,056** 

(5,840) 

Aktivt arbete 0,031** 

(3,358) 

0,026** 

(2,850) 

Kontrollvariabler   

Kvinna  0,051** 

(6,936) 

Ålder  0,002** 

(5,072) 

Utbildning (år)  -0,002 

(-1,435) 

Offentlig sektor  0,009 

(1,252) 

(constant) 0,106** 

(23,333) 

-0,013 

(-0,530) 

N 2021 2021 

R2 0,030 0,069 

Tabell 2Linjära regressionsmodeller gällande mental ohälsa och psykosociala förhållanden. 

Regressionskoefficienter (och t-värden inom parentes). *=p<0,05, **p<0,01 

 

Arbetsbelastning 

Vad gäller arbetsbelastning så visar Tabell 3 att det föreligger ett positivt signifikant samband 

mellan alldeles för många arbetsuppgifter och mental ohälsa hos den anställde jämfört med en 

individ som har lagom mycket att göra i arbetet. Resultaten visar att mental ohälsa är högre, 

då med 0,094 enheter i modell 1, hos individer som har alldeles för många arbetsuppgifter. 

Lika starkt positivt samband kan noteras i alla tre modeller även när det tas hänsyn till 

psykosociala förhållanden i arbetet i de två övriga modeller. Den anställde som har något för 

många arbetsuppgifter uppvisar också ett positivt signifikant samband samt har också större 

risk för mental ohälsa med 0,018 men när andra variabler tillkommer i resterande modeller 
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försvinner det förut tydliga sambandet mellan något för mycket att göra och mental ohälsa. 

Denna regressionskoefficient inte längre är signifikant i modell 2 och 3 och därför inte heller 

tillförlitlig. Däremot de anställda som har något för få arbetsuppgifter samt alldeles för få 

arbetsuppgifter förevisar inge signifikant samband i någon av modellerna. Detta betyder att, 

precis som förra variabeln, föreligger det inget direkt samband mellan något för få att göra, 

alldeles för få att göra och mental ohälsa. Detta gäller samtliga regressions modeller för denna 

kategori. Det som är märkbar i resultatet är att de anställda som har alldeles för få 

arbetsuppgifter mår också sämre än individer som har lagom mycket att göra, men detta 

resultat är ej signifikant i någon av modellerna, vilket innebär att anställda förmodligen 

drabbas i större utsträckning av mental ohälsa i förhållandet till psykosociala förhållanden i 

arbetet än i förhållandet till något för många arbetsuppgifter, något få arbetsuppgifter samt 

alldeles för få arbetsuppgifter. Alla kontrollvariabler förutom offentlig sektor och utbildning 

är signifikanta. Sammanfattningsvis har det således funnits stöd för andra hypotesen som 

innebär att det finns ett samband mellan ”för många” arbetsuppgifter och mental ohälsa hos 

den anställde. Däremot är det värt att notera att arbetsbelastning kan bero på vilka krav och 

kontroll som den anställde har i arbetet.  

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Arbetsbelastning    

Alldeles för många 

arbetsuppgifter 

Lagom mycket att 

göra 

      0,094* 

      (2,487) 

       Ref 

0,082* 

(2,163) 

ref 

0,083* 

(2,230) 

ref 

Något för många 

arbetsuppgifter 

0,018* 

(2,367) 

0,012 

(1,545) 

0,010 

(1,316) 

Något för få 

arbetsuppgifter 

-0,026 

(-0,683) 

-0,027 

(-0,741) 

-0,031 

(-0,859) 

Alldeles för få 

arbetsuppgifter 

0,062 

(0,972) 

0,038 

(0,595) 

0,042 

(0,665) 

Psykosociala 

förhållanden 

   

Avspänt arbete ref ref ref 
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Passivt arbete  0,042** 

(4,266) 

0,031** 

(3,221) 

Spänt arbete  0,057** 

(5,831) 

0,042** 

(4,210) 

Aktivt arbete  0,020* 

(2,059) 

0,016 

(1,707) 

Kontrollvariabler    

Kvinna   0,049** 

(6,753) 

Ålder   0,002** 

(5,176) 

Utbildning (år)   -0,002 

(-1,846) 

Offentlig sektor   0,009 

(1,185) 

(constant) 0,118** 

(22,234) 

0,098** 

(15,064) 

-0,016 

(-0,650) 

N 2021 2021 2021 

R2 0,025 0,044 0,082 

Tabell 3Linjära regressionsmodeller gällande mental ohälsa och arbetsbelastning. 

Regressionskoefficienter (och t-värden inom parentes). *=p<0,05, **p<0,01 

 

Visstidsanställning 

I Tabell 4 visas tre modeller, där första modellen består av en bivariat modell med 

anställningsform som oberoende variabel. Andra modellen är den multivariata modellen där 

det testats för anställningsform samt psykosociala förhållanden i arbetet samt tredje och sista 

multivariata modellen innefattar ytterligare fyra kontrollvariabler. Alla tre modeller visar ett 

positivt signifikant samband mellan visstidsanställning och mental ohälsa. I modell 1 har 

visstidsanställning mer positiv effekt jämfort med övriga modeller, då det inte kontrolleras för 

psykosociala förhållanden i arbetet. I modell 2 när psykosociala förhållanden i arbetet 

tillkommer föreligger det fortfarande ett positivt samband mellan visstidsanställning och 

mental ohälsa, vilket betyder att individer som inte har en fast anställning mår sämre än de 

som har fast anställning. Psykosociala förhållanden i arbetet visar ett positivt samband mellan 

både spänt, passivt och aktivt arbete och mental ohälsa i modell 2 och modell 3. Individer som 
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upplever sig ha ett spänt arbete drabbas med 0,072 enheter för mental ohälsa på arbetsplatsen. 

Likaså aktivt och passivt arbete förevisar ett positivt signifikant samband i mental ohälsa. 

Detta innebär att individer som har en visstidsanställning och upplever sig ha ett spänt arbete 

(höga krav och låg kontroll i arbetet) mår sämre än individer som har fast anställning och 

avspänt arbete (låga krav och hög kontroll). Detta kan tolkas som att anställningsform kan 

vara en indikator på vilka krav och vilket beslutsutrymme individen har på jobbet. I modellen 

framkommer även att variabler sektor och utbildning uppvisar ingen signifikans. Detta medför 

att det finns stöd även för en tredje hypotes som innebär att visstidsanställning leder till 

stressrelaterad mental ohälsa.  

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Anställningsform 

Fast anställning 

 

Ref 

 

ref 

 

Ref 

Visstidsanställning      0,047** 

     (3,793) 

0,043** 

(3,505) 

0,031** 

(2,576) 

Psykosociala 

förhållanden 

   

Avspänt arbete Ref ref ref 

 

Passivt arbete  0,040** 

(4,023) 

0,030** 

(3,098) 

Spänt arbete  0,072** 

(7,675) 

0,056** 

(5,851) 

Aktivt arbete  0,032** 

(3,477) 

0,028** 

(2,973) 

Kontrollvariabler    

Kvinna   0,049** 

(6,734) 

Ålder   0,002** 

(4,875) 

Utbildning (år)   -0,002 

(-1,527) 

Offentlig sektor   0,009 

(1,186) 
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(constant) 0,133** 

(36,139) 

0,103** 

(17,661) 

-0,009 

(-0,372) 

N 2021 2021 2021 

R2 0,007 0,036 0,072 

Tabell 4Linjära regressionsmodeller gällande mental ohälsa och visstidsanställning. 

Regressionskoefficienter (och t-värden inom parentes). *=p<0,05, **p<0,01 

Kön 

Det är mycket troligt att det råder en interaktionseffekt mellan kön och psykosociala 

förhållanden i arbetet vilket skulle innebära att köns effekt på mental ohälsa är olika stark 

beroende på vilka psykosociala arbetsförhållandena som individen har i arbetet eller det kan 

även vara tvärtom att psykosociala arbetsförhållandenas effekt på mental ohälsa är olika stark 

beroende på kön. För att testa i vilken utsträckning kvinnor drabbas av mental ohälsa i arbetet 

har jag konstruerat interaktioner mellan kön och psykosociala arbetsförhållanden som anger 

skillnad i samband för psykosociala arbetsförhållanden mellan män och kvinnor, där avspänt 

arbete och man utgör referenskategori: kvinna* passivt arbete, kvinna* spänt arbete samt 

kvinna* aktivt arbete.  

 

I modellen representerar de koefficienterna för kön och psykosociala arbetsförhållanden inte 

de huvudeffekterna som det vanligtvis tänkt på. Koefficienten för kön anger effekten av kön 

på mental ohälsa när psykosociala arbetsförhållanden är 0. Koefficienten för psykosociala 

arbetsförhållanden anger effekten av psykosociala arbetsförhållanden på mental ohälsa när 

kön är 0. Med andra ord kan Tabell 5 tolkas som att koefficienten kvinna (0,056) är effekten 

av kvinna för avspänt arbete i förhållandet till mental ohälsa, då sambandet mellan kön och 

mental ohälsa kan även påverkas av den tredje modererande variabel som i det här fallet är 

psykosociala arbetsförhållanden. Effekten av kvinna i avspänt arbete är signifikant på 1 

procentnivå. Lika resultat kan noteras såväl med som utan kontrollvariabler. Även i 

psykosociala arbetsförhållanden är effekten positiv för män, där koefficienten passivt arbete 

(0,031) är effekten av passivt arbete för män, dvs. individen som har låga krav och låg 

kontroll i arbetet har en positiv effekt med 0,031 enheter för man i förhållande till mental 

ohälsa. Även spänt arbete (höga krav, låg kontroll) och aktivt arbete (både höga krav och 

kontroll), som är effekterna av psykosociala arbetsförhållanden för man, uppvisar också ett 

positivt signifikant samband. Män som har exempelvis höga krav och låg beslutsutrymme mår 

i högre utsträckning sämre. Detta gäller individer med passivt och aktivt arbete. Andra 
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modellen visar att signifikansen försvinner i koefficienten passivt arbete där individer har 

både låga krav och låg kontroll på arbetsplatsen. Ingen av kontrollvariabler uppvisar 

signifikans. Båda modellerna inkluderar även tre interaktionstermer som beskriver den 

gemensamma effekten av kvinna och psykosociala arbetsförhållanden på mental ohälsa. 

Interaktionseffekten mellan kön och psykosociala förhållanden i arbetet är inte signifikant och 

därför är en modell utan interaktionseffekter ej felspecificerad. Kvinnor har sämre hälsa, 

vilket vi har sett i förra tabellerna (tabell 2-4), men detta verkar inte bero på deras krav och 

kontroll på arbetsplatsen. Detta gäller även i andra modellen när kontrollvariabler tillkommer. 

Med andra ord kan det konstateras att interaktionen inte har så stor betydelse i någon av 

modeller och kan därmed ignoreras. Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas att hypotesen 

som innebär att kvinnor drabbas i större utsträckning av mental ohälsa på arbetsplatsen än vad 

män gör finner inte stöd i den här modellen.   

 

 Modell 1 Modell 2 

Kvinna 0,056** 

(4,884) 

0,054** 

(4,635) 

Psykosociala förhållanden   

Avspänt arbete ref ref 

 

Passivt arbete 0,031* 

(2,222) 

0,026 

(1,894) 

Spänt arbete 0,060** 

(4,056) 

0,054** 

(3,624) 

Aktivt arbete 0,040** 

(3,239) 

0,037** 

(2,994) 

Kvinna*psykosociala 

förhållanden 

  

Kvinna*passivt arbete 0,008 

(0,671) 

0,010 

(0,507) 

Kvinna*spänt arbete -0,001 

(-0,037) 

0,002 

(0,083) 

Kvinna*aktivt arbete -0,022 

(-1,177) 

-0,024 

(-1,284) 

Kontrollvariabler   
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Ålder  0,002 

(5,124) 

Utbildning (år)  -0,002 

(-1,451) 

Offentlig sektor  0,010 

(1,283) 

(constant) 0,082** 

(10,961) 

-0,015 

(-0,629) 

N 2021 2021 

R2 0,058 0,070 

Tabell 5 Linjära regressionsmodeller gällande mental ohälsa och kön. Regressionskoefficienter (och t-

värden inom parentes). *=p<0,05, **p<0,01 

Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att studera och analysera hur arbetsrelaterade 

faktorer såsom arbetskrav, möjligheter för anställda att styra över sina arbetsuppgifter samt 

om visstidsanställning påverkar den anställdes mentala ohälsa. Resultatet har visat att de 

psykosociala förhållandena i arbetet har betydelse för den anställdes välbefinnande. Framför 

allt är de anställda som upplever sig ha ett spänt arbete som drabbas av mental ohälsa på 

arbetsplatsen. Individen i denna kvadrant av krav- och kontrollmodell är väldigt begränsad 

med att själv kunna planera och lägga upp sin arbetsdag, vilket kan vara väldigt påfrestande i 

längden. De individer som utför ett passivt arbete drabbas i lägre grad av mental ohälsa 

jämfört med både spänt och aktivt arbete eftersom trots att denne har lågt eller inget 

beslututrymme så har individen inte heller några höga psykologiska krav på arbetet vilket ger 

mindre direkt negativ effekt på mental ohälsa (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Vidare visar analyser att arbetsbelastning också spelar en viktig roll för anställdes mental  

ohälsa då upplevelsen av kravnivån ökas och kan orsaka den stress som uppstår när den  

anställde är tvungen att utföra flera arbetsuppgifter på en och samma gång under arbetspasset  

(Jeding, o.a., 1999). Utifrån analyserna kan dessutom spekuleras att även om alldeles för få  

arbetsuppgifter är ej signifikant i denna uppsats så kan den påverka den mentala ohälsan  
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negativt ändå, då den anställde inte har några befogenheter i kontrollnivå att utveckla sina  

kunskaper och färdigheter på arbetsplatsen samt arbetskraven stimulerar inte heller till någon  

ansträngning (Jeding, o.a., 1999).  

 

En annan fråga var sedan att analysera vilken påverkan har anställningsform i kombination 

med psykosociala fårhållanden på den anställdes mentala ohälsa. Det visade sig att de som har 

visstidsanställning drabbas i större utsträckning av mental ohälsa än individer som har fast 

anställning. Detta innebär att visstidsanställning kan ge mindre trygghet som i sin tur skapar 

mental oro i förhållandet till ekonomi såsom att planera framtid, köpa hus, skaffa barn osv.  

(Jeding, o.a., 1999) bland de anställda. Ytterligare kan det konstateras att individer som har 

spänt arbete (låg beslututrymme och höga krav på jobbet) drabbas i högre utsträckning av 

mental ohälsa då den anställde har begränsade påverkansmöjligheter såsom att lägga upp sin 

arbetsdag. Denne har dessutom mindre möjlighet att framföra något slags kritik på 

arbetsplatsen jämfört med fast anställda, vilket i sin tur kan orsaka minskad trivsel på 

arbetsplatsen och därmed hälsa. Karasek och Theorell (1999) påpekar även att personliga 

egenskaper samt omgivningen också spelar en viktig faktor och påverkar individens 

upplevelse av stress. Vidare kan det anses att koefficienterna sektor och utbildning inte har 

något direkt inflyttande på den dåliga psykosociala arbetsmiljön då den inte uppvisat någon 

signifikans i någon av modellerna. Med andra ord det spelar inte så stor roll om individen 

jobbar inom privat eller offentlig sektor eller hur hög utbildningsnivå individen har eftersom 

det inte påverkar individens mentala ohälsa på arbetsplatsen i lika hög utsträckning.   

 

Däremot hypotesen med att kvinnor drabbas i större utsträckning av mental ohälsa relaterat 

till arbetsförhållanden fick inget stöd i denna studie, då kön i kombination med spänt arbete 

som uppvisade positivt samband i relation till mental ohälsa i modell 2 inte är signifikant. 

Detta kan bero på att det finns en allmän könseffekt som inte kan knytas till arbete utifrån 

detta resultat. Däremot tidigare forskning exkluderar inte att kvinnor i högre grad har mindre 

beslutsutrymme och höga prestationskrav på arbetsplatsen jämfört med män vilket per 

automatik kommer leda till att kvinnor drabbas i högre utsträckning av mental ohälsa på 

arbetsplatsen (Rostila, 2004).  

 

Det är viktigt att poängtera att denna studie belyser endast den mentala ohälsan i förhållandet 

till psykosociala förhållanden, arbetsbelastning, anställningsform samt kön och att det finns 

ett flertal andra faktorer som också kan påverka individens mentala ohälsa. Med andra ord en 
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begränsning med denna studie är att det inte funnits tillräckligt mycket utrymme i uppsatsen 

att analysera även för andra faktorer som exempelvis socialt stöd samt de fysiska 

påfrestningarna som har också en stor påverkan på stress på arbetsplatsen. Dessutom hade det 

varit intressant att i det sammanhanget utföra en bredare jämförelse antingen mellan länder 

eller mellan två olika tidpunkter. Exempelvis studera närmare hur psykosociala förhållanden i 

arbetet påverkar den anställdes mentala ohälsa i Europa och USA eller att studera om 

utbredningen i arbetslivet av mental ohälsa, huruvida denna faktor kan sägas ha en reellt 

utjämnande effekt på om det föreligger några skillnader eller inte. Det vore även intressant att 

diskutera lite djupare vad krav- och kontrollmodell beror på, dvs. i vilken utsträckning 

variabler krav och kontroll spelar en roll. Är hög kontroll i arbetet en positiv eller negativ 

aspekt? Exempelvis Fletcher och Jones (1993) gjorde en studie för att undersöka Karasek och 

Theorells (1990) krav- och kontrollmodell och resultaten visade att även om koefficienterna 

krav och beslutsutrymme är en viktig aspekt i psykosociala arbetsförhållanden så kan det ändå 

vara svårt att förutsäga om det påverkar psykisk stress och därmed mental ohälsa då det inte 

går att mäta stress på ett direkt sätt. Vidare framkom det också i deras studie att alldeles för 

hög kontroll i arbetet kan också generera stress (Fletcher & Jones, 1993).  
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