
 



 
Tidigare forskning har påvisat en föränderlig arbetsmarknad som kännetecknas av allt mer 

flexibla organisations-och anställningsformer och individbaserade arbetsvillkor. 

Tidsbegränsat anställda återfinns inom de mest otrygga anställningarna, med sämre 

arbetsförhållanden och villkor i jämförelse med tillsvidareanställda. Arbetsegenskaperna 

skiljer sig åt på så sätt att den ekonomiska kompensationen är lägre inom 

visstidsanställningar, inflytandet i arbetssituationen är mer begränsad och 

anställningstryggheten sämre. Dessutom är arbetsmarknaden väldigt könssegregerad vilket 

medför att flexibiliteten i kombination med ett ökat antal tidsbegränsade anställningar har fått 

olika konsekvenser på män respektive kvinnor. Kön fyller sålunda en viktig funktion i detta 

sammanhang då kvinnor är överrepresenterade inom de mest otrygga anställningsformerna 

visstidsanställningar. Syftet med denna studie är följaktigen att studera sambandet mellan 

anställningsform och psykisk ohälsa. Studien är avgränsad till förvärvsarbetande fast-och 

visstidsanställda i åldrarna 18-65 på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Datamaterialet är hämtat från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 och är analyserat med 

hjälp av en linjär regressionsanalys (OLS) med ett psykindex som beroende variabel. 

Resultatet från analysen tyder på att det finns ett samband mellan anställningsform och 

psykisk ohälsa och att anställningsformen har en signifikant betydelse vad gäller skillnader i 

psykisk ohälsa mellan fast- och visstidsanställda män och kvinnor. Betydelsen av 

anställningsformen minskar dock i takt med att relevanta kontrollvariabler inkluderas i 

analysen och blir inte längre signifikant. Detta kan bero på att faktorer relaterade till kön 

ålder, humankapitalet och familjestatusen fångade upp effekten av anställningsformen, vilket i 

sin tur kan bero på att sambandets existens går via bakomliggande faktorer som en indirekt 

effekt på hälsan.  





De senaste årtionden har en betydande förändring skett på arbetsmarknaden där globalisering, 

ökad internationell konkurrens och den teknologiska utvecklingen gett upphov till nya krav 

och förutsättningar för arbetskraften (Grönlund, 2007; SOU 1999:69). Företag har som följd 

av detta blivit allt mer konkurrensmedvetna med slimmade organisationer som snabbt och 

smidigt kan ställa om produktion och personalstyrka efter svängningar i efterfrågan. 

Flexibilitet har proklamerats som nyckeln till framgång på en arbetsmarknad som alltmer blir 

marknadslik (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006; Grönlund 2009; 

Ibid). Normer och regleringar som tidigare varit allmängiltiga har blivit alltmer 

individualiserade där personal i större utsträckning tvingas planera, strukturera och ansvara 

för arbetets genomförande på egen hand (Allvin, et al., 2006: 25; SOU 1999:69). Detta i 

samband med ökade krav, komplexa arbetsuppgifter och osäkra anställningsformer kan leda 

till oförsägbarhet och brist på kontroll, vilket har visat sig vara en källa till stress som kan ge 

negativa konsekvenser på anställdas psykiska välbefinnande (Aronsson, Gustafsson & 

Dallner, 2000; Ibid). 

  
Graden av flexibilitet i arbetet skiljer sig mellan olika åldersgrupper, yrken och branscher, inte 

minst mellan kvinnor och män. Med tanke på att arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad 

innebär det per automatik att flexibiliseringen har fått olika effekter på män respektive 

kvinnor (Aronsson, 2004; Grönlund, 2004). Vissa anser att den ökade flexibilitet är ett hot 

mot jämställdheten då det kan bidra till en polarisering av arbetskraften i det långa loppet. 

Grupper med svagare positioner på arbetsmarknaden skulle således missgynnas då företag kan 

komma att dela in arbetskraften i en kärngrupp som innefattar de med fasta anställningar samt 

en periferigrupp med visstidsanställningar (Grönlund, 2009). Med tanke på att kvinnor oftast 

har huvudansvaret i hushållet så kan de med stor sannoliket komma att tillhöra den senare 




