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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att följa upp en tidigare studie som undersökt sambandet mellan 

sektor och hälsa. Tidigare har man sett att personer som arbetar inom offentlig sektor 

har sämre hälsa än personer inom privat sektor. Det senaste decenniet har det skett 

många förändringar på arbetsmarknaden, bland annat har en privatisering av stora delar 

av vården genomförts inom offentlig sektor. Vi anser därför att det är på tiden att se om 

och hur sambandet har förändrats. Denna studie ser även om andra faktorer, så som 

personlighet samt krav och kontroll, påverkar sambandet mellan hälsa och sektor.  

 

Detta är en kvantitativ studie, där LNU 2010 används för att undersöka sambandet. För 

att mäta hälsa skapades tre index som mäter olika aspekter på ohälsa: oro, värk samt 

trötthet. De frågor som studien besvarar är om personalen fortfarande har bättre hälsa i 

privat sektor jämfört med offentlig sektor, om skillnaden mellan sektorerna har minskat, 

om individernas personlighet påverkar deras hälsa samt hur stor roll kön spelar för 

hälsan.  

 

Studiens resultat visade att sektor inte längre har ett samband med hälsa, och att en 

individs personlighet däremot spelar en viktig roll. Kön är den faktor som har störst 

betydelse för den här studiens hälsoindex. Kvinnor mår överlag sämre än vad män gör, 

och det sambandet kunde vi se i samtliga mått på hälsa. Arbetets krav visar sig vidare ha 

ett samband med ohälsa medan kontroll inte påverkar ohälsan, studien visar därmed 

endast ett svagt stöd för Karaseks modell.  

 

Diskussionen fokuserar mycket på hur våra val under studiens gång kan ha påverkat 

resultatet, varför sektor inte längre har ett samband med hälsa men även mycket kring 

varför kvinnor tycks ha en sämre hälsa än vad män har.   

Nyckelord 

Hälsa, sektor, personlighet, kön, krav, kontroll, Karasek.  
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Inledning 

Hälsa i privat och offentlig sektor 

Privat och offentlig sektor skiljer sig åt i åtskilliga aspekter. Offentlig sektor har setts som en 

mindre attraktiv arbetsgivare av flera olika skäl. Det finns en uppfattning om att 

utvecklingsmöjligheterna är färre, lönerna lägre och hälsan sämre inom offentlig sektor 

jämfört med privat (Statistiska Centralbyrån, 2013a). Den offentliga sektorn har även visat sig 

vara mindre populär bland studenter när de rankar framtida jobb (Alla studier, 2014). Faktum 

är att det finns en snedfördelning sektorerna emellan. Framför allt kan man se att 

könsfördelningen är väldigt ojämn, då kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor och 

underrepresenterade i privat sektor (LNU, 2010). De olika sektorerna innefattar också 

generellt olika typer av verksamheter, vilket i sin tur bidrar till skillnader. Offentlig sektor har 

huvudsakligen haft hand om vård och omsorg medan den privata sektorn istället fokuserat på 

försäljning av varor och tjänster (Statistiska Centralbyrån, 2013a).  

 

Dessa skillnader mellan sektorerna är något som studerats vid flera tillfällen tidigare. 

Exempelvis gjordes en studie år 1997 där Bäckman och Edling (2000) framför allt studerar 

sambandet mellan hälsa och sektor, samt kontrollerar för ett antal oberoende variabler. Det 

konstaterades att hälsan genomgående är sämre i offentlig sektor, och att det som drar ner 

hälsan i offentlig sektor framförallt är de kommunala verksamheterna. Samtidigt visar tidigare 

studier att hälsan överlag blivit bättre i samtliga sektorer och att glappen sektorerna emellan 

minskar (ibid). Sämst hälsa rapporteras av anställda inom vården, vilket är en av orsakerna till 

att hälsa överlag är lägre i offentlig sektor (ibid).  

 

De senaste tio åren kan man se att det skett stora förändringar i fördelningen av arbete mellan 

privat och offentlig sektor. Denna förändring har framför allt skett i kommunal sektor där 

stora delar av verksamheten privatiserats (Statistiska Centralbyrån, 2013b). Inte minst gäller 

detta vården som tidigare studier konstaterat står för mycket av ohälsan hos arbetstagare 

(Bäckman och Edling, 2000). Fördelningen av arbete är därav inte lika självklar som den 

tidigare varit, och det har även påverkat hur hälsan nu ser ut i de olika sektorerna.  

 



 

 

 

Mycket har med andra ord förändrats i samhället senaste decenniet. Frågan är om 

förändringarna påverkat sambanden som tidigare studier funnit. Det är kring detta 

föreliggande uppsats kretsar. Med inspiration och utgångspunkt ur studien av Bäckman och 

Edling (2000) syftar vår uppsats till att dels upprepa undersökningen av sambandet mellan 

hälsa och sektor för år 2010, dels utnyttja de möjligheter som finns att undersöka faktorer som 

inte tidigare varit tillgängliga och som kan spela en roll för sambandet mellan hälsa och 

sektor. En sådan faktor är personlighet. Personlighetsegenskaper har tidigare visat sig ha ett 

samband med hälsa (Bates m.fl., 2008) och frågan är om beaktandet av personlighets-

egenskaper kan bistå vår förståelse av skillnader i hälsa mellan sektorer och kön.  

 

I den här studien avser offentlig sektor kommunal, landsting och statlig sektor, även om de 

flesta förändringar som nämnts inledningsvis skett i kommunala verksamheter. Den offentliga 

sektorn har under åren 2000-2011 utvecklats och gjort en del förändringar i sin verksamhet 

(Statskontoret, 2012). Men förändringar har också skett inom staten, för att både bli en bättre 

arbetsgivare och även kunna konkurrera med den privata sektorn. Man har valt att 

effektivisera myndigheter genom att slå samman dem, vilket har lett till ett minskat antal 

myndigheter som istället har hand om större områden. Antalet myndigheter har huvudsakligen 

minskat kring näringslivsfrågor samt samhällsskydd och rättsskipning (ibid). Dessutom har 

man har även valt att förbättra och utveckla uppföljningen inom den offentliga verksamheten 

genom att införa fristående utvärderings- och tillsynsmyndigheter införts för att mer effektivt 

kunna följa upp verksamheten och se vad som fungerar bra eller mindre bra. Med detta vill de 

få bättre kunskap kring hur man genomför verksamheten, och vilka resultat man får.  

 

Dessa privatiseringar och omorganisationer kan tänkas påverka hälsan hos de som arbetar 

både positivt och negativt, och frågan blir om hälsoskillnaden mellan privat och offentlig 

sektor kvarstår även år 2010. Uppsatsens fokus är på sektorsskillnader i arbetsvillkor men då 

sektorerna dessutom har en stark könssegregering bland de anställda är det orimligt att inte 

också säga något om könssegregeringen. Tittar vi på hur könssammansättningen ser ut år 

2010 finner vi följande fördelning (se Figur 1 nedan). 



 

 

 

 

Figur 1. Könsfördelning inom offentlig och privat sektor, egna beräkningar baserade på LNU 2010. 

n = 2511 

 

I Figur 1 visas fördelningen mellan könen i de olika sektorerna. Givet dessa könsskillnader i 

de två sektorerna blir det relevant att studera sektorsskillnader med fokus också på kön. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att följa upp tidigare forskning där man jämfört hälsa i privat och 

offentlig sektor, samt kontrollera för vilken roll personlighet och kön kan spela. 

Avgränsning 

Med hälsa avses den självskattade hälsan och inte den hälsa som diagnostiserats av en läkare. 

Självskattad hälsa är ett tillförlitligt sätt att mäta hälsa på gentemot andra indikatorer 

(Lundberg och Manderbacka, 1996). Anledningen till denna avgränsning är att intresset ligger 

i hur individerna mår, och den subjektiva upplevelsen är viktig. Dessutom är den självskattade 

hälsan mer relevant mot just vilken arbetsplats man befinner sig på, då diagnostiserade 

sjukdomar ofta har biologiska förklaringar som inte kan kopplas till arbetsplatsen. I studien 

inkluderas både fysisk och psykisk självskattad hälsa. Med personlighet avser studien att 

undersöka de fem dragen i the big five, men kommer enbart använda de personlighetsdrag 

som har ett signifikant samband med sektor, eftersom det är studiens grund. 

Frågeställningar 

Har personalen fortfarande bättre hälsa i privat sektor jämfört med offentlig sektor? 

- Har skillnaden mellan sektorerna minskat? 

- Påverkar individernas personlighet deras hälsa? 

- Hur stor roll spelar kön för hälsan? 



 

 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån teorier kring hur människor förhåller sig till påfrestningar som man 

möter i livet med fokus på de påfrestningar hen möter i arbetslivet. Huvudsakligen används en 

modell som beskriver hur arbetets krav och kontroll kan påverka en individs hälsa. Modellens 

utgångspunkt är att ohälsa och stress i hög grad beror på hur vi väljer att organisera vårt 

arbetsliv (Karasek och Theorell, 1990). För att komma tillrätta med hälsoproblem bör 

alternativa jobbdesigner övervägas, alltså att se över möjligheter att strukturera arbeten på ett 

annorlunda. Karasek och Theorell (1990) menar att det inte är jobbet i sig som skapar stress 

och ohälsa utan hur arbetet struktureras. Modellen är tilltalande eftersom den struktur som 

existerar nu är något som vi som människor själva har skapat, och därav också något som vi 

har möjlighet att förändra.  

Teorier 

Att förhålla sig till påfrestningar 

Karaseks krav- och kontrollmodell (se figur 2), utgår ifrån att arbetets krav i kombination med 

möjligheter till kontroll kommer att påverka vår hälsa i arbetet, där låg grad av kontroll i 

samband med hög grad av krav och påfrestningar bidrar till att skapa stress och ohälsa, i figur 

2 hamnar denna typ av arbeten i det nedre högra hörnets högstress-arbeten. 

 

Med krav menas både mer kvantitativa aspekter som arbetstempo men också mer kvalitativa 

aspekter så som svårighetsgrad i arbetet. Med kontroll menas hur individer själva upplever att 

de har möjlighet att påverka sitt arbete, de resurser de har till sitt förfogande men även vilken 

kompetens de har för att kunna utföra sitt jobb och hur stimulerande arbetet är. Höga krav och 

påfrestningar är enligt modellen inget problem för hälsan så länge individen samtidigt har en 

hög grad av kontroll, tvärtom är detta så kallade aktiva arbeten som karaktäriseras av 

utmaningar och utveckling, se figur 2s övre högra hörn. 



 

 

 

 

Figur 2. Psykologiska krav i relation till kontrollmöjligheterna, ur Karasek & Theorell, 1990, sid. 32. 

 

Fletcher och Jones (1993) har också undersökt krav och kontroll modellen och deras resultat 

visade att krav och kontroll spelar en viktig roll, men att det egentligen inte går att uttala sig 

om framtida psykisk press och ohälsa enbart med hjälp av de variablerna. Deras resultat tyder 

på att närvaron av socialt stöd är viktigare än arbetets krav och kontroll. Fletcher och Jones 

(1993) menar vidare att aktiva arbeten, som kännetecknas av höga krav och hög kontroll, en 

typ av positiv stress, har en gräns där den positiva stressen övergår till negativ stress och är 

skadlig.  

 

Krav och kontroll modellen är enkel och anklagas ibland för att den missar viktiga aspekter i 

arbetslivet (se diskussionen i Karasek och Theorell, 1990). Karasek menar att modellen måste 

vara enkel för att kunna användas generellt och att den främst ska användas i ett tidigt 

forskningsstadie. När forskaren väljer att gräva djupare kan hen komma att behöva 

komplettera Karaseks modell med andra teorier och modeller (ibid). Karasek nämner 

Michiganmodellen (Buunk m.fl., 1988) som ett alternativ till sin modell. Michiganmodellen 

beskriver också hur ohälsa skapas i arbetet men med fler variabler, och är mer avancerad. I 

resonemanget framkommer avvägningarna man som forskare måste göra mellan modellers 

generaliserbarhet och enkelhet i kontrast till realistiska men mer komplicerade modeller. 

Michiganmodellen är mer realistisk då den inkluderar fler arbetsrelaterade faktorer som kan 

tänkas påverka anställdas hälsa, men den är samtidigt för komplicerad för att egentligen 

kunna appliceras på flera olika arbetsplatser. I denna studie passar det därför bättre att 



 

 

 

använda Karaseks modell då det som studeras i den här studien inte är en specifik arbetsplats 

utan två sektorer som kommer studeras ur ett samhällsperspektiv. 

 

På motsvarande sätt väljer vi att exkludera den medicinske sociologen Antonovskys teorier 

kring känsla av sammanhang (KASAM) (1991). KASAM utgår ifrån att människor har olika 

möjlighet att stå emot påfrestningar utifrån, och att skillnaderna ligger i individen hur man 

hanterar krav (ibid). Möjligheten att hantera krav beror på individens känsla av sammanhang, 

som byggs upp genom vad människor utsätts för under livet. Genom att finna sin tillvaro 

meningsfull, begriplig och hanterbar klarar man i större utsträckning av påfrestningar. 

KASAM skulle kunna användas som komplement till krav och kontroll modellen, men då vi 

vill fokusera på arbetslivets inverkan på hälsa, eftersom vi jämför hälsa i de två sektorerna, 

menar vi att Karaseks modell passar vår frågeställning bättre. Vad vi kan se finns liten 

anledning att tro att känsla av sammanhang skiljer sig beroende på var man är anställd. 

Tidigare forskning 

Krav, kontroll och hälsa i olika sektorer 

Vi konstaterade ovan att arbetsförhållanden och arbetsdelningen mellan privat och offentlig 

sektor har förändrats på grund av privatiseringar och omorganiseringar. Tidigare forskning 

visar vidare att också kvalifikationskraven inom yrkeslivet ökar (le Grand m.fl., 2001). Antal 

yrken med låga krav på kvalifikationer minskar i accelererande takt, och i och med detta är 

även samhällsklasserna i förändring. År 2001 fann forskare att kraven på arbetstagaren ökar, 

medan beslutsutrymmet inte gjorde det (ibid). Man såg vidare tecken på att kvinnor var värre 

drabbade av ohälsa än män, men vid vidare undersökning kom man fram till att 

kvinnodominerade arbetsplatser, likt den offentliga sektorn, var det som avgjorde 

hälsotillståndet. Också Socialstyrelsen finner att ohälsan ökar, fler än någonsin är 

långtidssjukskrivna och även psykisk ohälsa har ökat (Socialstyrelsen, 2003). Ökningen är 

extra stor inom yrken där man har mycket kontakt med människor, såsom vård, skola, omsorg 

och kyrklig verksamhet. Hos landstingsanställda är det 20-40 procent som är sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa (ibid).  

 

Samma syn på utvecklingen framkommer i kapitlet Arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär 

under 1990-talet (Bäckman och Edling, 2000). Budskapet är att det svenska arbetslivet, både i 



 

 

 

privat och offentlig sektor, har genomgått stora förändringar ur flera olika aspekter. Dessa 

förändringar har lett till ökade krav för de anställda, minskade frihetsgrader - och till följd av 

detta även ökad stress. Med dessa förändringar följer svårigheter av psykosocial natur i 

arbetet, och en kraftigt ökad sjukfrånvaro hos anställda (ibid). Bäckman och Edling förklarar 

vidare att stress har ökat markant sedan hösten 1997, och att ökningen är kraftigare bland 

kvinnor och bland offentlighetsanställda. Bäckman och Edlings studie använder en vid 

definition av begreppet ohälsa, och menar att det handlar om såväl fysiska sjukdomstillstånd 

skapade av arbetet, men även om psykiska belastningar, vantrivsel och olust. De studerar 

sjuklighet, som syftar på en subjektiv upplevelse av olika besvär, som till exempel värk, oro 

eller trötthet. 

 

Sammantaget visar tidigare forskning att ohälsan runt sekelskiftet ökade, att kvinnor 

framförallt rapporterade ohälsa och i högre utsträckning var sjukskrivna, men att det fanns 

indikationer som antydde att ohälsan framförallt ökade i offentlig sektor. Av dessa 

anledningar menar vi att uppsatsens fokus på hälsa i offentlig och privat sektor är desto 

viktigare att undersöka med nya data.  

Personlighetens koppling till hälsa 

Bates m.fl. (2008) har gjort en studie där de menar att det finns ett tydligt samband mellan 

såväl diagnostiserad hälsa som subjektivt välmående och olika personlighetsdrag. När de 

utfört studien har de använt sig av personlighetsdragen i the big five. The big five är en 

personlighetsteori som bygger på traitteorin, och den menar att det finns fem specifika drag 

som lägger grunden för olika personligheter. De dragen är öppenhet, samvetsgrannhet, 

extraversion (utåtriktad), medgörlighet och neurotism. Vad gäller personlighetsdragens 

koppling till hälsa finner deras studie att samtliga drag har en betydelse för hälsan. En del av 

vår frågeställning handlar om huruvida personlighet påverkar hälsa, och vi finner frågan 

relevant givet resultatet i den nämnda studien.  

Könssegregering och sektor 

Som vi konstaterade i inledningen till uppsatsen finns det en klar könssegregering inom 

sektorerna. Kvinnor dominerar bland anställda i offentlig sektor och män dominerar bland 

anställda i privat sektor (se ovan, inledning). Kvinnor har traditionellt sett inte funnits med i 

sociologisk forskning kring arbetsmarknaden. Karaseks ursprungliga studie byggde 

exempelvis endast på manliga anställda. När forskare pratat om arbetare har de alltid menat en 



 

 

 

man (Nermo, 1999). Detta eftersom kvinnor tidigare främst har utfört obetalt arbete i hemmet 

genom att ta hand om barnen och hushållet. På senare tid finns det dock forskning som 

undersöker könssegregeringen på arbetsmarknaden i högre utsträckning. Första teorierna 

fokuserade mycket på biologiska skillnader, att män och kvinnor hade olika attribut som i sin 

tur ledde dem till olika yrkesval. Senare forskning har visat att det är en alldeles för förenklad 

förklaring, de biologiska skillnaderna är för små för att kunna förklara sambandet (ibid). När 

den svenska arbetsmarknaden undersöktes finner Nermo att de mansdominerade arbeten är 

mer eftertraktade än vad de kvinnodominerade är. Vidare är karriärmöjligheter, löner och 

arbetsförhållanden bättre på mansdominerade arbetsplatser generellt sett. Sverige skiljer sig 

från många andra länder på det sättet att kvinnor här troligen kommer att arbeta och i få fall 

väljer att vara hemmafruar (ibid). Trots detta finns det fortfarande moderna studier som tyder 

både på att arbetande kvinnor tar betydligt större ansvar för obetalt arbete i hemmet men även 

att yngre flickor tar större ansvar för hushållet än vad jämnåriga pojkar gör. Vidare har det 

konstaterats att personer som ansvarar för stor del av arbetet i hemmet både mår sämre men 

även får lägre lön (Boye och Evertsson, 2014).  

 

Eftersom kvinnor skattar sin hälsa lägre än män, och dessutom är mer sjukskrivna och går in i 

väggen oftare än män, blir kön en av studiens huvudvariabler (Försäkringskassan, 2012). En 

av orsakerna som ligger bakom att kvinnor generellt sett mår sämre än vad män gör återfinns i 

dålig självkänsla (Blom, 2011). Problemet är inte att kvinnor har lägre självkänsla än vad män 

har, det vill säga den inneboende tryggheten i att jag är bra och det jag gör duger. Problemen 

börjar när en person försöker kompensera för en låg självkänsla med prestationer - det så 

kallade “duktig flicka syndromet”. I strävan efter att hålla självkänslan uppe ställer man högre 

krav på sig själv och prestationer blir till ett beroende. Det skapar en känsla av att man måste 

vara duktig för att duga. Detta sätt att hantera en låg självkänsla leder i hög grad till ökad 

stress och ohälsa. (ibid.) Men det finns även studier som visar på andra hälsoproblem som 

kvinnor drabbas av i större utsträckning än män, däribland sömnbesvär, värk och depressioner 

som dessutom blivit vanligare sedan 1997 (Kjellson, 2014).  

 

Vi finner det alltså med stöd tidigare forskning som redovisats ovan och med stöd av Karasek 

och Theorells teori det intressant att se om de nya variablerna som vi finner i LNU 2010, 

kring personlighet, har betydelse för sambanden mellan hälsan inom de två olika sektorerna. 



 

 

 

Vi har konstaterat att personer i den offentliga sektorn har haft sämre hälsa än personer i 

privat sektor.  

Metod och data 

Avsnittet som följer beskriver hur studien genomförts steg för steg, samt vilka aktiva val som 

gjorts. Bland annat förklaras hur och varför variablerna valts. Läsaren får veta vilken data som 

använts hur den samlats in och behandlats och till sist vilka etiska överväganden som gjorts. 

Val av metod och data 

I denna studie har vi valt att använda oss av data från Levnadsnivåundersökningen som 

genomfördes år 2010 (LNU 2010), där vi sedan har sållat och valt ut specifika variabler som 

är relevanta för frågeställningen kring hälsa och sektor. Personlighet, kön och övriga 

oberoende variabler spelar in i detta samband. LNU är en undersökning som innehåller många 

olika frågor kring människors allmänna levnadsförhållanden. Vi har därför valt att använda 

dessa data för att ha möjlighet att se på frågeställningen ur ett brett perspektiv. Vi är medvetna 

om att detta även leder till begränsningar när det exempelvis kommer till mängden 

arbetsmiljöfrågor i studien, om materialet kom från till exempel Arbetsmiljöstatistiken istället 

skulle antalet frågor kring arbetsmiljön varit större, men vi hade haft mindre information om 

andra faktorer. LNU 2010 har 4415 respondenter. I den här studien användes 2511 av dessa, 

alltså 56,9 procent. Anledningen till detta är att urvalet begränsades till respondenter som 

arbetar inom privat eller offentlig sektor. Respondenter som uteslöts ur materialet är 

exempelvis egenföretagare, pensionärer eller studerande. På det sättet inkluderas i studien 

enbart information som är relevant för frågeställningen. Det sker ytterligare ett bortfall på 369 

respondenter i våra modeller, detta på grund utav uteblivna svar.  

 

Vi utgick från Bäckman och Edlings studie vad gäller upplägg och design. Vår studie skiljer 

sig i vissa delar i metod ifrån denna. En viktig aspekt som troligen påverkar resultaten är 

indelningen av offentlig och privat sektor. I Bäckman och Edlings studie har de valt att 

undersöka tre sektorer, det vill säga privat, kommunal och offentlig sektor, medan den här 



 

 

 

studien använder sig av offentlig och privat sektor. Att slå samman stat, kommun och 

landsting i offentlig sektor minskar troligtvis skillnader mellan sektorerna i hälsa, tidigare 

forskning visar att anställda i statlig sektor generellt sett har bättre hälsa än anställda i privat 

sektor, medan det motsatta råder vad gäller kommunal sektor. Det innebär att när de två slås 

ihop finns risken att skillnaderna tar ut varandra. I LNU är indelningen redan från början 

offentlig och privat sektor. Vidare så är det den indelningen man generellt pratar om när man 

jämför sektorer. Vad gäller jämförbarheten med den tidigare studien kan konstateras att även 

då Bäckman och Edlings slog samman statlig och kommunal sektor framkom skillnader 

gentemot privat sektor, men de skillnaderna var inte lika stora som när sektorerna stod för sig. 

 

Analysen av materialet har skett deduktivt (Edling & Hedström, 2003), då studien grundas i 

tidigare forskning och teorier för att sedan analyseras med hjälp av material från LNU 2010.  

Etiska överväganden 

Då vi använder oss av befintlig data blir det mindre relevant att diskutera hur vi förhåller oss 

till respondenterna. LNU-data är tillförlitlig och tillhandahålls av Stockholms Universitet, 

data har samlats in av Statistiska centralbyrån som har stor vana att hantera etiska 

överväganden. LNU-undersökningen är etikprövad och vi som utför studien har skriftligen 

intygat att vi inte kommer sprida materialet vidare. Vi har följt de riktlinjer som satts upp för 

användning och exempelvis nogsamt sett till att datamaterialet inte sprids. Det finns en del 

känsligt material i LNU, men alla personuppgifter är borttagna ur det materialet som 

tillhandahållits och respondenterna har istället fått artificiella ID-nummer för att omöjliggöra 

kopplingar till en specifik person.  

Databearbetning och beskrivning av variabler 

Vi har valt att använda oss av följande variabler när sambandet mellan hälsa och sektor 

undersökts.
1
  

                                                 

1 För att bearbeta studiens datamaterial och genomföra statistiska anlyser användes programmet IMB 

SPSS Predictive Analytics. SPSS är ett stabilt program för statistisk analys.  



 

 

 

Att mäta hälsa 

I likhet med Bäckman och Edling (2000) undersöks upplevelsen de anställda har av både 

fysiska och psykiska besvär. Tre hälsoindex, oro, trötthet och värk, skapades för att undersöka 

skillnaderna i hälsa i de olika sektorerna. Konstruktionen av index är inspirerade från den 

tidigare studien (Bäckman och Edling, 2000). Syftet är här att i största möjliga mån göra 

resultaten jämförbara. Bäckman och Edlings studie baseras på Arbetsmiljöundersökningarna 

år 1991, 1993, 1995 och 1997, vilket innebär att en ren replikation inte är möjlig, men 

eftersom det finns stora likheter just kring frågorna om hälsa menar vi att siffrorna med 

försiktighet ändå går att jämföra mellan de olika studierna.  

Oro 

Att känna oro är ett exempel på ett hälsotillstånd som är psykiskt besvärande om en person 

ofta upplever besvär av det. Oro är dock inte ett endimensionellt tillstånd och för att mäta hur 

allvarliga besvär respondenter har av oro skapades ett index oro som består av en 

sammanvägning av huruvida respondenter lider av huvudvärk, magont, magsår, allmän 

trötthet. Indexet är konstruerats så att studien ska kunna jämföras med tidigare forskning.   

När indexet skapades testades dess reliabilitet med Cronbach’s alpha. Indexet fick ett värde på 

0.503. Ett bra index bör ha ett värde på minst 0.700. Konstruktionsmässigt är alltså 

reliabiliteten på indexet i lägsta laget, men då variablerna i indexet i hög grad överensstämmer 

med de variabler Bäckman och Edling (2000) använder väljer vi att trots alpha-värdet behålla 

index i studien.
2
 Om vi hade valt att skapa egna index hade det blivit svårare att jämföra 

studierna. De utvalda variablerna är rimliga mått på oro. Indexet kan anta värden från 0 till 4, 

där 0 innebär att man inte lider av någon av variablerna och 4 att man lider av alla.  

Värk 

Att lida av värk är exempel på ett hälsotillstånd som är fysiskt besvärande om en person ofta 

upplever det. Det finns många olika sorters värk, och för att mäta graden av värk har man här 

skapat ett index som ger ett sammanvägt värde för att ha värk i skuldror/axlar, värk i 

rygg/höfter samt ledvärk.  

 

                                                 

2 Ett alternativ hade varit att lägga till en annan relevant variabel eller ta bort någon av variablerna för att 

skapa ett bättre index. Detta testades, men påverkade inte alpha-värdet. 



 

 

 

Även detta index har testats för reliabilitet med Cronbach’s alpha och fick ett värde på 0.614. 

Detta var alltså ett bättre värde än det tidigare indexet, men inte tillräckligt bra enligt testet. Vi 

väljer dock att ha kvar detta index av samma anledning som det tidigare samt att det inte finns 

någon anledning att tro att någon av variablerna inte skulle hänga ihop med värk. Indexet för 

värk har ett möjligt värde från 0 till 3, där 0 innebär att man inte lider av någon av variablerna 

och 3 att man lider av alla.  

Trötthet 

Trötthet är ett hälsotillstånd som kan vara både fysiskt och psykiskt belastande om man 

upplever det i stor utsträckning. Att lida av trötthet kan uttryckas på många vis, och i denna 

studie har det skapats ett index som ger ett sammanvägt värde mellan faktorerna sömnbesvär, 

depressioner samt psykisk sjukdom.  

 

Även detta index fick ett lågt värde när reliabiliteten testades med Cronbach’s alpha. Värdet 

hos indexet för trötthet blev 0.493. Detta är ett väldigt lågt värde, men återigen väljer vi att 

behålla detta index av anledningen att variablerna överensstämmer med den tidigare studiens 

index för trötthet, samt att de går i linje med vad som generellt ses som symptom och 

biverkningar av trötthet. Indexet för trötthet har ett möjligt värde från 0 till 3, där 0 innebär att 

man inte lider av någon av variablerna och 3 att man lider av alla.  

Sektor 

Som diskuterats tidigare i denna studie har offentlig och privat sektor genom historien haft en 

relativt tydlig arbetsdelning med skilda ansvarsområden. Traditionellt sett så ansvarar den 

offentliga sektorn för vård, omsorg och infrastruktur medan den privata sektorn fokuserat på 

varuhandel och försäljning av tjänster (Statistiska Centralbyrån, 2013a). Eftersom uppsatsens 

frågeställning fokuserar på om det finns skillnader kring anställdas hälsa mellan privat och 

offentlig sektor är sektorsindelningen på arbetsmarknaden en viktig variabel för att kunna 

besvara uppsatsens fråga. Av den anledningen, som tidigare nämnts, inkluderades i studien 

endast personer som var anställda i offentlig och privat sektor.
3
 Detta gjordes för att kunna 

fokusera bättre på skillnaderna mellan sektorerna. Variabeln sektor är kodad som en så kallad 

                                                 

3 Det betyder i klartext att materialet utesluter personer som är företagare eller jordbrukare, Ej 

förvärvsarbetande vid intervjun, exkluderar 1991/2000 fler än 15 jobb, exkluderar 1991/2000 

telefonintervju, Aldrig arbetat >= 6månader, född 1939/ exkluderad 2010, övrig orsak samt svar saknas. 



 

 

 

dummyvariabel, och i studien kommer offentlig sektor vara referenskategori, alltså kodad som 

0, och privat sektor är kodad som 1. 

Arbetets grad av krav och kontroll 

Variabler för krav och kontroll har lagts till för att kunna pröva studiens teori. För att testa 

krav har man i denna studie använt ett redan färdigt index som i LNU heter psykisk press. 

Detta index är skapat av variabler som syftar till att mäta psykisk ansträngning och krav hos 

respondenterna. Kontroll har i sin tur skapats av variablerna grad av flextid, inflytande i 

arbetsuppgifter, inflytande i arbetsmetoder, kan gå ärenden och att kunna bestämma 

arbetstakt. Det egenskapade indexet för kontroll testades med Cronbach’s alpha. I det testet 

fick indexet värdet 0.658. Detta värde är på gränsen till godkänd nivå, men vi väljer att 

använda det ändå då det ligger på gränsen till godkänt och dessutom har stabil grund i 

studiens huvudsakliga teori. 

Kontrollvariabler 

Sociologiska bakgrundsfaktorer 

De anställda som inkluderas i studien skiljer sig inte endast åt vad gäller deras hälsotillstånd 

och vilken sektor de arbetar i. Som vi diskuterat tidigare i uppsatsen finns tydliga skillnader i 

båda hälsa och sektorstillhörighet mellan kvinnor och män. För att undersöka skillnader 

mellan kvinnor och män så kontrolleras sambandet för kön i studien. Kön har kodats med man 

som referenskategori (0), och kvinna som 1.  

 

Hälsa ser olika ut i olika åldrar. Därför är ålder en relevant faktor att kontrollera för i denna 

studie. Den ursprungliga variabeln för detta var födelseår som kodades om till ålder, för att 

resultatet skulle bli tydligare på det viset. Variabeln kontinuerlig.  

 

Fast anställning är inte längre en självklarhet, det finns numera ett antal former av otrygga 

anställningar och de blir allt vanligare på arbetsmarknaden. Det finns en risk att dessa kan ha 

ett samband med hälsa, och därför blir anställningsform relevant att kontrollera för. 

Tidsbegränsad anställning är en dummyvariabel som kategoriserar den anställningsform den 



 

 

 

anställda har. Anställda som har en tidsbegränsad anställning indikeras av värdet ett, medan 

fast anställda/tillsvidareanställda är referenskategorin och indikeras av värdet noll.
4
  

 

Socioekonomisk tillhörighet är relevant att kontrollera för av anledningen att tidigare 

forskning har visat att det finns ett samband mellan detta och hälsa. Man kan även tänka att 

krav och kontroll kommer skilja sig i de olika grupperna och därför är det viktigt att 

kontrollera för båda delarna för att se ifall det finns något samband. Vi har valt att i denna 

studie utgå från variabeln för egen socioekonomisk grupp när vi skulle skapa variabeln 

socioekonomisk tillhörighet. Eftersom vi endast är intresserade av personer inom privat och 

offentlig sektor har vi först kodat bort ensamföretagare, företagare, samt ej kodningsbara svar. 

Sedan har vi gjort indelningar för de olika yrkesklasserna. Först skiljer man på 

tjänstemannayrken och arbetaryrken. Inom dessa kategorier följer sedan nivåindelningar som 

grundas på den typiska utbildningslängd som krävs för att få jobb inom yrket. Tillslut har vi 

skapat kategorierna okvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare, lägre tjänstemän, 

mellantjänstemän samt högre tjänstemän.  

 

Okvalificerade arbetare skapades av ej facklärt arbete inom varuproduktion och inom 

tjänsteproduktion. Kvalificerade arbetare in sin tur skapades av facklärda arbetare inom 

produktion och facklärda arbetare inom tjänsteproduktion. Lägre tjänstemän av lägre 

okvalificerade tjänstemän, förmän över arbetare och lägre tjänstemän. Mellantjänstemän 

innefattar arbetsledare över tjänstemän och tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän 

består av högre tjänstemän, högre tjänstemän med ledande befattning och akademiker med 

fritt yrke.  

Personlighet 

I LNU 2010 ingår för första gången ett antal frågor där respondenter besvarar hur de uppfattar 

sin egen personlighet. Vi har valt att använda oss av dessa variabler för att undersöka om 

självskattad personlighet har ett samband med att individerna är mer eller mindre drabbade av 

ohälsa, eller om personligheten spelar in i sambandet mellan sektorsval och hälsa.  

 

 

 

                                                 

4 Svaren vet ej och svar saknas sattes till missing, Ett antal respondenter föll därmed bort. 



 

 

 

Personlighetsdragen som valdes var öppenhet, att vara utåtriktad samt medgörlighet.
5
  

 

Öppenhet är ett index skapat utifrån tre frågor där man mäter låga mått av “jag gillar inte att 

ändra på invanda rutiner” och “jag har inga konstnärliga intressen”, samt höga mått av “jag 

har livlig fantasi”. Indexet mäts som att inte vara öppen eller att delvis vara öppen, alltså som 

ja eller nej. Det finns ingen skala för denna variabel.  

 

Utåtriktad är likaså ett index som i sin tur mäter höga mått av “jag är utåtriktad och social” 

kombinerat med låga mått av “jag håller mig mest i bakgrunden”, “jag visar inte känslor för 

andra” och “jag är reserverad”. Här gäller samma sak som för öppenhet, antingen räknas det 

som att individen är utåtriktad eller att man inte är det. 

 

Medgörlighet i sin tur mäter höga mått av “jag brukar lita på folk”, “jag är nästan alltid på gott 

humör” och låga mått av “jag hittar ofta fel hos andra”. Även detta index kategoriseras till att 

man är medgörlig eller ej.  

Genomförande 

Samtliga analyser genomförs med SPSS. Vid analys av resultat utgår vi från Edling och 

Hedströms (2000) definition av signifikans, där ett t-värde under -1,96 eller över 1,96 innebär 

att värdet är signifikant skiljt från noll, vilket alltså innebär att sannolikheten för att resultatet 

är slumpmässigt är mindre än fem procent.  

Resultat och analys 

Detta stycke syftar till att visa de resultat som har framgått i arbetet av materialet. Här framgår 

hur sambanden ser ut mellan hälsa, sektor och våra övriga oberoende variabler.  Bäckman och 

                                                 

5 Urvalet av personlighetsdrag baserades på analyser där samtliga personlighetsvariabler som LNU 2010 

tillhandahåller först korrelerades med sektor och hälsa, och att det då visade sig att endast dessa tre hade 

ett signifikant samband med sektor och hälsa. På så vis kunde vi sålla bort de övriga variablerna i vår 

analys, eftersom sektor och hälsa var viktigast för vår studie. 



 

 

 

Edlings syfte var att kunna undersöka både fysiska och psykiska besvär som kan vara 

kopplade till arbetet (2000). Även denna studie har av intresse att undersöka om det föreligger 

ett samband mellan hälsa och arbetsplats. Denna studie använder sig dock av LNU 2010 som 

datamaterial, vilket gör det svårare att se källan till en eventuell ohälsa. LNU är en 

tvärsnittsundersökning där uppgifter om arbete och uppgifter om hälsa samlas in vid samma 

tidpunkt. Det innebär att den här studien inte kan uttala sig om kausaliteten i de sambanden 

som visas. Även om den här studiens intresse är att studera sambandet mellan hälsa och arbete 

så kan det inte uteslutas att de besvär och den ohälsa som respondenten lider av inte är ett 

direkt resultat av dennes arbetsplats, det kan även ha med andra omständigheter än arbete att 

göra. Vi har kontrollerat sambandet mellan hälsa och sektor för kön, ålder, anställningsform, 

socioekonomisk tillhörighet, personlighet samt krav och kontroll. Detta har gjorts för att 

utesluta att de samband vi finner beror på dessa alternativa förklaringar.  

 

Den första tabellen (se tabell 1 nedan) visar beskrivande statistik vad gäller hälsa för 

analysens samtliga variabler. Tabell 1 syftar till att ge en översikt hur vanligt förekommande 

ohälsa.  

Tabell 1: Trötthet, oro och värk i olika grupper, 

mätt i procent 

 Oro Värk Trötthet 

Offentlig sektor 56.4 50.4 23.6 

Privat sektor 54.9 49.0 17.7 

Kvinnor  59.4 53.7 28.2 

Män  44.7 45.9 16.9  

Högre tjänstemän 47.7 41.7 18.7 

Mellantjänstemän 51.9 48.3 23.1 

Lägre tjänstemän 56.0 51.2 24.8 

Kvalificerade arbetare 49.3 55.9 15.5 

Okvalificerade arbetare 53.6 55.1 23.9 

n = 2511 



 

 

 

 

Tabell 1 visar för varje kategori hur många procent som känner sig oroliga, upplever värk 

eller är trötta. Att lida av oro, värk eller trötthet är här definierat som att man lider av minst ett 

av symptomen som hälsoindexen utgörs utav. Alltså krävs att man har 1 eller högre som värde 

på de olika indexen för att det ska definieras som att man lider av de olika kategorierna av 

ohälsa.  

 

Av resultatet i tabell 1 kan utläsas att en högre procent känner av trötthet, oro och värk i 

offentlig sektor jämfört med privat. Man kan se att det finns en skillnad på 5,9 procent i 

kategorin trötthet, medan skillnaderna i oro och värk är marginella. Tabell 1 visar även att det 

finns en markant skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor procentuellt upplever att de är 

mer drabbade av samtliga hälsoproblem än vad män uppger. 

 

Yrkestillhörighet har ett tydligt samband med hälsa. Högre tjänstemän har lägst andel 

drabbade av oro och värk, och visar även på låga utslag för trötthet. Kvalificerade arbetare är 

betydligt mindre drabbade av trötthet än övriga yrkesgrupper där skillnaderna är små. 

Kvalificerade arbetare är även till mindre andel drabbade av oro. Däremot är både 

kvalificerade och okvalificerade arbetare mer drabbade av värk jämfört med övriga 

yrkesgrupper.  

Analys av hälsa  

Analysen görs separat för varje hälsomått. I samtliga analyser utgör modell 1 en bivariat 

analys av sambandet mellan hälsa och sektor. Modell 2 introducerar endast kön, då det är en 

viktig variabel som bör stå själv. I modell 3 läggs ålder till, och även denna variabel är av stor 

vikt och bör inte introduceras i tabellen med andra variabler. I modell 4 introduceras relevanta 

variabler för att se över arbetsförhållandens påverkan på sambandet, alltså tillkommer här 

anställningsform samt socioekonomisk tillhörighet. Man har sedan valt att i modell 5 

kontrollera sambanden genom att introducera personlighetsvariablerna. Till slut testas 

sambanden mot studiens huvudsakliga teori i sista modellen, modell 6, genom att variabler för 

krav och kontroll läggs till.  



 

 

 

Påverkas oro av sektor eller andra faktorer? 

Vårt första mått på ohälsa är oro och i fokus för analysen är alltså huruvida anställda i privat 

och offentlig sektor skiljer sig vad gäller upplevda besvär av oro. I Tabell 2 (nedan) 

presenteras resultaten vad gäller hälsoindexet för oro.  

 

Modell 1 visar en bivariat regression mellan oro och sektor. Interceptet motsvarar det skattade 

värdet på oro hos en anställd i offentlig sektor som alltså är 0,872. De flesta respondenterna i 

offentlig sektor anger att de har besvär av någon av de i index ingående besvären (om man 

avrundar uppåt till 1), och eftersom estimatet för privat sektor är signifikant antyder resultatet 

att det är en något lägre andel av de anställda i privat än i offentlig sektor som känner av oro. 

När vi introducerar ytterligare variabler i modell 2-6 ser vi dock att sektor inte längre är 

signifikant.  

 

En trolig anledning till skillnaden som initialt finns mellan sektorerna i modell 1 är skillnaden 

i könssammansättning mellan sektorerna. Offentlig sektor domineras av kvinnliga anställda 

som i sin tur rapporterar sämre upplevd hälsa. Det rör sig därför troligen om ett skensamband, 

vilket försvinner när variabeln kön läggs till i regressionen (se modell 2).  

 

I modell 3 introduceras ålder, som uppvisar ett negativt samband med oro. Resultaten kan 

tolkas som att en person i början av sin karriär är mer orolig än någon med som haft fler år i 

arbete. Sambandet kan tyckas litet, förändringen per år blir -0.010, men åldersspannet sträcker 

sig mellan 19 och 75 år och vilket innebär att skillnaderna ändå är stor sett till olika 

åldersgrupper.  

 



 

 

 

Tabell 2: Oro (linjär regressionsanalys)  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercept 0.872* 

(30.96) 

0.648* 

(17.52) 

1.156* 

(16.00) 

1.132* 

(13.37) 

1.332* 

(8.11) 

1.140* 

(6.00) 

Privat sektor ** -0.082* 

(-2.26) 

0.023 

(0.61) 

-0.027 

(-0.72) 

-0.026 

(-0.68) 

-0.028 

(-0.67) 

-0.015 

(-0.36) 

Kvinna **  0.336* 

(9.14) 

0.334* 

(9.22) 

0.332* 

(8.95) 

0.344* 

(8.57) 

0.334* 

(8.19) 

Ålder   -0.011* 

(-8.14) 

-0.010* 

(-6.79) 

-0.010* 

(-6.19) 

0.010* 

(-5.98) 

Tidsbegränsad 

anställning 

   0.065 

(1.15) 

0.115 

(1.86) 

0.130* 

(2.09) 

Högre tjänstemän     -0.103 

(-1.87) 

-0.088 

(-1.49) 

-0.085 

(-1.31) 

Mellantjänstemän    -0.028 

(-0.53) 

-0.014 

(-0.26) 

-0.022 

(-0.36) 

Lägre tjänstemän    -0.016 

(-0.28) 

0.001 

(0.018) 

0.003 

(0.04) 

Kvalificerad 

arbetare  

   -0.003 

(-0.06) 

0.019 

(0.30) 

0.025 

(0.39) 

Öppenhet     0.031 

(1.56) 

0.029 

(1.48) 

Utåtriktad     -0.048* 

(-1.99) 

-0.050* 

(-2.04) 

Medgörlighet     -0.034 

(-1.15) 

-0.033 

(-1.11) 

Krav ***      0.077* 

(2.62) 

Kontroll ***      0.009 

(0.48) 

R2 0.002 0.034 0.059 0.061 0.070 0.073 

n = 2142 

T-värden inom parantes 

* Signifikant på 5%-nivån.  

** Eftersom variabeln sektor tappar sin signifikans har test genomförts för att utesluta multikollinearitet och 

interaktionseffekter, vilket inte förelåg. 

*** Test har gjorts för interaktion mellan både krav och kontroll, krav och kön samt kontroll och kön. Ingen av 

interaktionsvariablerna var signifikanta.  



 

 

 

I modell 4 introduceras socioekonomisk tillhörighet, och att döma av resultaten är det ingen 

av de övriga socioekonomiska grupperna som skiljer sig från de okvalificerade arbetare, som 

är referenskategorin. I modell 5 introduceras vidare personlighetsvariablerna och här kan 

konstateras att inte heller öppenhet och medgörlighet har något samband med upplevd oro. 

Att vara utåtriktad däremot har ett negativt samband till upplevd oro, det vill säga att ju mer 

utåtriktad en person menar sig vara desto mindre orolig kommer personen att vara i 

genomsnitt kontrollerat för övriga oberoende variabler.  

 

Anställningsform visar ingen signifikans i de två första modellerna i tabell 2 men visar istället 

på signifikans i den sista modellen när alla oberoende variabler lagts till. Det finns ett svagt 

positivt samband mellan att vara visstidsanställd och att känna oro jämfört med 

heltidsanställda och fastanställda.  

 

R2 påverkas mest när variablerna kön och ålder läggs till - vilket visar att det är de variablerna 

som i tabell 2 som förklarar störst andel av skillnaderna i indexet för oro. Kön har ett positivt 

samband med oro, det innebär att kvinnor i genomsnitt känner mer oro jämfört med män. 

Sambandet försvagas lite vid konstanthållning för övriga oberoende variabler. Ålder har ett 

negativt samband till oro, vilket visar att känna oro enligt denna studie avtar med åldern.  

 

I den sista modellen introduceras krav och kontrollvariablerna. Krav har ett positivt samband 

till oro medan kontroll inte blir signifikant, det innebär att oro ökar med höga krav medan 

kontroll inte tycks ha något samband till att känna oro i den här studien. Att högre krav skapar 

mer oro går i linje med Karaseks krav och kontroll modell, men att kontroll skulle minska 

effekten för oro kan inte resultatet i den här studien visa.  

Påverkas värk av sektor eller andra faktorer? 

Nästa fokus är på huruvida anställda i privat och offentlig sektor skiljer sig vad gäller 

upplevda besvär av värk. I Tabell 3 (nedan) visas de resultat som gäller för hälsoindexet värk. 

I modell 1 finner man en bivariat regression mellan sektor och värk, och här har interceptet ett 

värde på 0.788. Interceptet motsvarar det skattade värdet på värk hos en anställd inom 

offentlig sektor. I modell 2-6 följer sedan regressioner där det kontrolleras för övriga 

variabler.   



 

 

 

Tabell 3: Värk (linjär regressionsanalys) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercept 0.788* 

(26.79) 

0.657* 

(16.81) 

0.325* 

(4.23) 

0.399* 

(4.48) 

0.445* 

(2.60) 

0.510* 

(2.57) 

Privat sektor -0.025 

(-0.67) 

0.036 

(0.91) 

0.068 

(1.72) 

0.046 

(1.14) 

0.034 

(0.79) 

0.052 

(1.20) 

Kvinna  0.197* 

(5.07) 

0.198* 

(5.12) 

0.216* 

(5.53) 

0.238* 

(5.68) 

0.213* 

(5.01) 

Ålder   0.007* 

(5.00) 

0.009* 

(5.97) 

0.010* 

(6.08) 

0.011* 

(6.47) 

Tidsbegränsad 

anställning 

   0.005 

(0.09) 

0.020 

(0.31) 

0.008 

(0.13) 

Högre tjänstemän    -0.357* 

(-6.13) 

-0.380* 

(-6.13) 

-0.299* 

(-4.42) 

Mellantjänstemän    -0.213* 

(-3.92) 

-0.216* 

(-3.70) 

-0.152* 

(-2.44) 

Lägre tjänstemän    -0.201* 

(-3.21) 

-0.239* 

(-3.53) 

-0.192* 

(-2.78) 

Kvalificerad arbetare     0.035 

(0.06) 

0.058 

(0.89) 

0.082 

(1.26) 

Öppenhet     0.048* 

(2.34) 

0.047* 

(2.28) 

Utåtriktad     0.010 

(0.40) 

0.011 

(0.045) 

Medgörlighet     -0.073* 

(-2.34) 

-0.073* 

(-2.31) 

Krav      0.023 

(0.75) 

Kontroll      -0.052* 

(-2.81) 

R2 0.000 

 

0.010 0.020 0.046 0.057 0.063 

n = 2142 

T-värden inom parantes 

* Signifikant på 5%-nivån.  

 

Modell 1 i tabell 3 visar på sambandet mellan värk och sektor, där sektor inte visar någon 

signifikans. I modell 2 introduceras variabeln kön som har ett positivt signifikant värde, vilket 

betyder att kvinnor är drabbade av värk i större utsträckning än vad män är.  



 

 

 

 

I modell 3 konstateras att även ålder har ett positivt signifikant samband för indexet värk, 

vilket kan tolkas som att en person i början av sin karriär känner mindre värk men att värk 

sedan ökar med en persons ålder. Sambandet kan se litet ut då det endast ökar med 0.007 men 

samma sak gäller som för tabell 3, åldersspannet är stort och förändringen mellan olika 

åldersgrupper kan därför skilja sig mycket även om skillnaden från år till år inte gör det.  

 

I modell 4 läggs variablerna för yrkesgrupp och anställningsform till, här konstateras att 

anställningsform inte visar någon signifikans. Medan samtliga yrkesgrupper visar på ett 

signifikant negativt samband förutom gruppen kvalificerad arbetare som visar ett positivt 

samband. Det innebär att samtliga yrkesgrupper är mindre drabbade av värk än 

referenskategorin okvalificerad arbetare, medan kvalificerade arbetare är mer drabbade av 

värk än referenskategorin.  

 

I modell fem kontrolleras de olika personlighetsdragen där konstateras att det finns ett positivt 

samband för öppenhet och ett negativt samband för medgörlighet medan variabeln utåtriktad 

inte är signifikant. Tabell 3 visar alltså på att det finns ett större samband med de valda 

personlighetsdragen för hälsoindex värk än det gjorde för hälsoindex oro.  

 

I modell sex testas slutligen studiens huvudteori det vill säga krav och kontroll. I motsats till 

för indexet oro finns ett negativt samband för kontroll, medan krav inte blir signifikant, det 

innebär att ju mer kontroll individen har desto mindre värk lider individen av i genomsnitt.  

 

Det största sambandet ser vi mellan värk och kön, vilket har ett värde på 0.243. R2 påverkas 

mest när variabeln yrkesgrupp läggs till, vilket alltså tyder på att yrkesgrupp förklarar störst 

andel av värk av de valda oberoende variablerna.  

Påverkas trötthet av sektor eller andra faktorer? 

Fokus i nedanstående tabell 4 ligger på att mäta hur anställda i privat och offentlig sektor är 

drabbade av trötthet, för att sedan kontrolleras för övriga oberoende variabler. Interceptet 

motsvarar det skattade värdet för trötthet hos en anställd i offentlig sektor, och är 0.275. 

Värdet för att lida av en av delarna i indexet är 1, vilket kan tolkas som att 0.275 är en låg 

siffra. I modell 2-6 följer sedan regressioner som kontrollerar sambandet för övriga variabler.   



 

 

 

Tabell 4: Trötthet (linjär regressionsanalys) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Intercept 0.275* 

(17.10) 

0.189* 

(8.85) 

0.218* 

(5.17) 

0.196* 

(3.97) 

0.261* 

(2.76) 

0.115 

(1.07) 

Privat sektor  -0.064* 

(-3.11) 

-0.024 

(-1.12) 

-0.027 

(-1.23) 

-0.024 

(-1.07) 

-0.041 

(-1.71) 

-0.028 

(-1.18) 

Kvinna   0.129* 

(6.12) 

0.129* 

(6.11) 

0.126* 

(5.83) 

0.131* 

(5.64) 

0.121* 

(5.21) 

Ålder   -0.001 

(-0.80) 

0.000 

(-0.16) 

0.000 

(0.48) 

0.001 

(0.75) 

Tidsbegränsad 

anställning 

   0.054 

(1.65) 

0.059 

(1.66) 

0.068 

(1.90) 

Högre tjänstemän     -0.054 

(-1.69) 

-0.070* 

(-2.04) 

-0.055 

-(1.49) 

Mellantjänstemän    0.035 

(1.17) 

0.024 

(0.75) 

0.034 

(1.00) 

Lägre tjänstemän    0.023 

(0.67) 

0.010 

(0.27) 

0.023 

(0.60) 

Kvalificerad 

arbetare 

   -0.046 

(-1.40) 

-0.049 

(-1.36) 

-0.034 

(-0.96) 

Öppenhet     0.051* 

(4.43) 

0.049* 

(4.35) 

Utåtriktad     -0.011 

(-0.79) 

-0.014 

(0.97) 

Medgörlighet     -0.052* 

(-3.00) 

-0.051* 

(-2.99) 

Krav      0.062* 

(3.70) 

Kontroll      0.002 

(0.24) 

R2 0.004 0.018 0.019 0.027 0.046 0.054 

n = 2142 

T-värden inom parantes  

* Signifikant på 5%-nivå.  

 

Tabell 4 ovan visar en regressionsanalys över hälsoindexet trötthet. Det visar ett negativt 

signifikant samband i första modellen, anställda i offentlig sektor är i större utsträckning 

drabbade av trötthet än de anställda inom privat sektor.  



 

 

 

 

Vidare kontrolleras för kön i modell 2 och då blir sektor inte signifikant, medan kön har ett 

positivt signifikant samband. Kvinnor är mer drabbade av trötthet än vad män är. Som tidigare 

beskrivits så är offentlig sektor kvinnodominerad och sambandet mellan sektor och trötthet är 

ett skensamband. Det förklarar också varför sektor tappar signifikans när kön läggs till som 

oberoende variabel.  

 

Att kvinnor är mer drabbade av trötthet än män stämmer överens med den tidigare studie som 

uppsatsen inspirerats av men även med många andra studier som menar att kvinnor överlag 

skattar sin hälsa som sämre än män gör. Kvinnor tycks vara mer drabbade av ohälsa än män. I 

jämförelse med de ovanstående indexen så är dock sambandet för trötthet och kön svagare än 

för värk och betydligt svagare än för oro, där skillnaderna mellan könen är betydligt större.  

 

I modell 3 och 4 läggs variablerna ålder, anställningsform och yrkesgrupp till och det kan 

konstateras att dessa inte blir signifikanta. Det finns alltså inget samband mellan studiens 

index för trötthet och dessa oberoende variabler.  

 

I modell 5 introducerad personlighetsvariablerna. Då konstateras att öppenhet har ett positivt 

samband, vilket innebär att ju mer öppen en person är desto mer drabbad av trötthet kommer 

denne att vara. Medgörlighet har ett negativt samband, alltså ju mindre medgörlig du är desto 

mer drabbad av trötthet kommer du att vara, i genomsnitt och kontrollerat för övriga 

oberoende variabler. Båda kan tyckas väldigt logiska, att vara motstridig tar onekligen mycket 

energi precis som det tar på krafterna att vara extrovert och därför kan man även se ett 

samband mellan sociala yrken och ohälsa i tidigare studier.  

 

Slutligen testas krav och kontroll i modell 6. Krav har ett positivt samband med trötthet 

medan kontroll inte är signifikant. Alltså ju högre krav en individ har på sig desto tröttare är 

individen. Samtidigt som kontroll inte har den förväntade påverkan som Karasek menar att 

det skulle ha, inte i den här studien i vart fall.  

 

R2 Ökar kraftigt vid fyra regressioner, den första är vid kontroll av variabeln kön, sen vid 

kontroll av öppenhet och medgörlighet men också för krav, det är dessa variabler som 

förklarar största delen av sambandet till trötthet i den här studien. 



 

 

 

Diskussion 

Studiens genomförande diskuteras 

Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av nya data följa upp tidigare forskning där 

man jämfört hälsa i privat och offentlig sektor, samt kontrollera för vilken roll personlighet 

och kön kan spela i detta samband. Studiens upplägg och genomförande har inspirerats av 

studien som genomfördes av Bäckman och Edling (2000). Deras studie använde dock ett 

annat datamaterial vilket gör att regelrätta jämförelser av resultaten blir svåra att genomföra. 

Därför kommer inga direkta jämförelser av siffror att göras, utan fokus i jämförelsen läggs på 

generella likheter och skillnader.  

 

Med det urval av LNUs data som gjordes i föreliggande studie går det inte att utesluta att 

ohälsan vi undersöker är kopplad till mer än endast arbetslivet, men då vårt fokus kretsade 

kring skillnaden i ohälsa mellan offentlig och privat sektor, och då den grupp som undersökts 

är arbetsför anser vi trots det att det fanns god anledning att tro att sambandet mellan sektor 

och ohälsa har en grund i arbetslivet.  

 

Som nämnts tidigare så använder Bäckman och Edlings studie och denna studie olika 

datamaterial, Arbetsmiljöundersökningen och LNU 2010. Datamaterialen skiljer sig åt på 

några viktiga sätt, där LNU 2010 är ett mångfacetterat material som täcker in en mängd olika 

frågeområden, men samtidigt är det en tvärsnittsstudie vilket försämrar möjligheterna att prata 

om kausalitet i studien. Arbetsmiljöundersökningen fokuserar på frågor kring arbetslivet och 

genom att använda fler årgångar av studien kan man tydligare urskilja orsaken till den 

eventuella ohälsan. I det här fallet kan vi prata om hälsa ur ett bredare perspektiv, och därav 

mer urskilja om individen generellt mår bättre eller sämre. Vi har alltså valt att utgå från en 

helhetsbild och är inte fokuserade i denna studie på att endast finna arbetsrelaterade problem 

för respondenternas hälsa.  

 

Vidare är hälso-indexen i uppsatsen inte exakt likadana som de som Bäckman och Edling 

gjort, vi har dock eftersträvat likhet i den mån som det går. I och med att det är olika data har 

det inte varit möjligt att inte avvika ifrån originalet. Det innebär att skillnader vi finner här 



 

 

 

vad gäller samband mellan hälsa och övriga variabler inte kan hävdas bero på förändringar 

över tid då vi inte kan vara säkra på att de mäter exakt samma sak.  

 

I inledningen berättas om hur samhället förändrats under senaste decenniet, om hur delar av 

den offentliga sektorn har sålts ut och vilka förändringar framför allt vården genomgått. 

Hypotesen var att de förändringarna skulle minskat det tidigare konstaterade skillnaden 

mellan sektorerna när det kom till hälsa. Våra resultat indikerar att det inte bara är så att 

skillnaden har minskat, det verkar rentav inte längre finnas en skillnad i ohälsa bland anställda 

i privat och offentlig sektor.  

 

Vi kan såklart inte uttala oss om varför skillnaden har försvunnit. En trolig anledning är det 

konstaterade förändringar som genomförts lett till att skillnaderna mellan sektorerna numera 

inte är stora nog att nämna. Men om det är så att hälsan blivit bättre i offentlig sektor eller 

sämre i privat går det inte att uttala sig om med den här studien, bara att skillnaden dem 

emellan numera inte finns kvar. Troligtvis är det en kombination av de båda. Att delar av 

vården har hamnat i privat sektor samt att man i LNU 2010 lagt ihop kommunal och statlig 

verksamhet, har gjort att siffrorna nu ser annorlunda ut. De privata verksamheternas siffror 

över hälsa har antagligen sjunkit när de tagit över delar av vården med personal. Detta är en 

rimlig förklaring men det betyder inte att det inte finns flera förklaringar som kan ligga till 

grund för hur sambanden förändrats det återstår för framtida forskning att undersöka.  

  

Det har sedan länge uppmärksammats att offentlig sektor har svårt att konkurrera med den 

privata sektorn. Den offentliga sektorn har velat minska den skillnaden, och det har man 

också arbetat för. Det finns med andra ord flera olika mekanismer som kan ha lett till 

förbättringar i offentlig sektor både vad gäller hälsa men även i det stor hela.  

Studiens resultat diskuteras 

Studien huvudsakliga syfte var att testa hälsa mot sektor och sedan att pröva krav och kontroll 

modellen. Det som kan konstateras är att resultaten i vissa fall går i linje med Karaseks teori, 

medan de i andra fall inte styrker den. Krav får en viktigare roll i resultaten än vad kontroll 

får. Karasek menar att det inte är krav i sig som är problemet för hälsa utan att det är 

kombinationen av höga krav och brist på kontroll som skapar ohälsosamma effekter. Detta är 

ingenting som våra resultat stödjer, krav och kontroll bli aldrig signifikanta i samma tabell 



 

 

 

och går därför inte att kontrollera mot varandra på det sättet. Detta kan antingen bero på att 

studiens mätning har vissa brister, exempelvis hade det kunnat vara relevant att dela upp krav 

och kontroll så att vi kunde jämföra passiva och aktiva arbeten, det kunde varit ett bättre sätt 

att jämföra på. Eller så är det så att det i det här fallet inte finns något som styrker att de har en 

kombinerad effekt.  

 

Kön tycks ha ett starkt samband med samtliga av studiens mått av hälsa, kvinnor mår överlag 

sämre än vad män gör. Som diskuterades i teoriavsnittet menar Karasek och Theorell att det 

som är avgörande för hälsa i arbetslivet är måtten på krav och kontroll. Är det så att kvinnor 

är mer utsatta för krav och har ett lägre mått av kontroll i arbetslivet? När krav läggs till i 

modellen minskar skillnaden mellan könen vad gäller trötthet och oro, vilket tyder på att 

skillnader i krav kan förklara en del av könsskillnaden. Som tidigare konstaterats arbetar män 

och kvinnor inom olika yrken och i olika sektorer. Många kvinnor arbetar i vårdande yrken 

och kvinnor är samtidigt underrepresenterade i styrelser och på chefspositioner, vilket kan 

tolkas som att de har ett lägre mått av kontroll än sina manliga kollegor. Att då samtidigt 

arbeta inom yrkesgrupper där de utsätts för mycket press kan utgöra en riskfaktor för olika 

mått av dålig hälsa. I resultaten är kontroll dock endast signifikant för värk, men även i den 

tabellen sjunker sambandet mellan kön och värk när kontroll läggs till som kontrollvariabel. 

Det innebär att kontroll precis som resonerats ovan bör förklara en del av sambandet.  

 

Kvinnor är inte enbart utsatta för höga krav när det kommer till arbetslivet, även i hemmet och 

på fritiden så känner många kvinnor att de har stora förväntningar på sig men även att de 

ställer höga krav på sig själva (Blom, 2011).  Ungefär tre procent fler heltidsarbetande 

kvinnor än män upplever en konflikt mellan hem och arbete enligt en studie som Leineweber 

(2012) vid Stressforskningsinstitutet gjort. Hon kunde även se ett samband mellan samma 

konflikt och känslomässig utmattning. Likt andra tidigare kom även Leineweber fram till att 

kvinnor skattar sin hälsa lägre än män. Cirka tio procent av kvinnorna menade att de ofta 

kände av konflikten mellan hem och karriär, hon kunde även visa att det finns ett samband 

mellan ju fler och yngre barn en kvinna har och hur hög risken är för att hon ska uppleva en 

obalans som kan leda till ohälsa. Vilket ännu än gång signalerar att kraven är större på 

kvinnor än män.  

 



 

 

 

Edling och Bäckmans resultat visade att det inte var kvinnor i sig som hade sämre hälsa utan 

att den viktigaste faktorn för ohälsa var om en individ arbetade i en kvinnodominerad 

organisation. Den här studiens resultat går emot det och visar istället att kön är den viktigaste 

faktorn. Kön har i denna studie alltså störst påverkan på hälsa men det är inte den enda 

faktorn av betydelse. 

 

Vidare visade ålder ett starkt samband till både värk och oro, att ålder och värk har ett 

samband är näst intill självklart av biologiska skäl. Ålder har även ett starkt samband till oro, 

en tanke var att oro minskar med ålder för att kontrollen ökar vilket hjälper individen att 

hantera de krav som ställs på denne, men i tabellen för oro finns inget samband med kontroll 

och därför går det inte att påstå att det är så även om det tycks troligt. Det finns en risk att det 

egentligen föreligger ett kurvlinjärt samband och att det är därför sambandet inte visas i den 

linjära regressionen. Det finns även en möjlighet att oro inte egentligen minskar med ålder 

utan att det istället skulle kunna vara så att olika generationer känner eller skattar oro på olika 

sätt. Då datan som används i studien endast undersöker ett visst urval vid ett visst tillfälle går 

det inte att utesluta. Att ålder inte får ett signifikant samband med trötthet är det mest 

överraskande. Tidigare forskning visar på att trötthet ökar med ålder och sambanden har varit 

starka. Utvecklingen från 1991 till 1997 visar dessutom att skillnaden mellan åldersgrupperna 

konstant ökar. Det finns en viss skillnad i åldersspann mellan studierna och indexen är inte 

identiska men det faktum kvarstår att det är anmärkningsvärt att inget samband visas. 

 

De personlighetsvariabler som undersöktes visade sig alla ha ett samband med hälsa när de 

testades i en bivariat regressionsanalys. I de multivariata analyserna tappar vissa drag sin 

signifikans. Det drag som sticker ut är öppenhet, som har ett konstant positivt signifikant 

samband med samtliga index. Resultaten kan tolkas som att olika personlighetstyper mår olika 

bra, och att vilken personlighetstyp en individ har påverkar hur dennes mått på hälsa kommer 

att se ut. Problemet är att när LNU mäter personlighetsdrag så är det självskattade 

personlighetsdrag. Det innebär att det kan finnas drag som är mer tilltalande än andra vilket 

gör att skattningarna kan bli missvisande. Det finns en risk att personer skattar dessa värden 

enligt vad som anses vara bättre och mer socialt accepterat mer än hur de egentligen är. För 

att kunna säga med säkerhet att personlighet har ett samband med hälsa hade istället ett 

personlighetstest kunnat användas för att avgöra en individs personlighetsdrag.   



 

 

 

Slutsats 

Det har skett förändringar senaste tio åren som lett till att det inte längre finns skillnader i 

ohälsa mellan privat och offentlig sektor. Kön förklarar istället den största skillnaden i hälsa, 

då yrkesgrupp och socioekonomisk tillhörighet kontrollerats för kan vi utesluta att dessa 

faktorer påverkar det sambandet. Det bör alltså finnas andra förklaringar. Bristande 

självkänsla och obalans mellan hem och arbetsliv tycks vara två förklaringar, troligen finns 

det fler. För att förklara varför dessa två förklaringar gäller kvinnor mer än män kan man 

tänka sig att normer och uppfostran är det som lägger grunden för dessa fenomen. Normerna 

skiljer sig för män och kvinnor och det resultatet i den här studien har visat är de oroväckande 

konsekvenser av just detta. 

Framtida forskning 

Vi har valt att genomföra denna studie med en kvantitativ metod av anledningen att kunna få 

en bredare och mer generell kunskap kring hälsa och dess koppling till sektor och andra 

variabler. Det skulle kunna vara intressant att utgå ifrån andra teorier för att se på sambandet 

ur ett annat perspektiv. Exempelvis kan man lägga till ytterligare variabler kring socialt stöd, 

som Fletcher och Jones (1993) fokuserar på, eller så kan man fokusera på Antonovskys 

KASAM (2005).  

 

Efter att vi funnit att det största sambandet finns mellan hälsa och kön, finner vi det även 

intressant om man i framtida studier skulle tydligare fokusera på könsskillnader och beakta 

också de krav som hushållsarbetet ställer och deras betydelse för ohälsa. Man kan också tänka 

sig att det vore intressant att genomföra en kvalitativ undersökning för att se djupare på varför 

kvinnor generellt är mer drabbade än män av ohälsa. Genom att göra en kvalitativ 

undersökning skulle man kunna få en djupare förståelse kring ämnet än vi har fått vid denna 

kvantitativa studie.  
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