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Sammanfattning 
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.  
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1. Inledning 
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 

gruppen. Detta i sin tur skapar större klyftor mellan könen där större fokus läggs på 

kärngruppen, vilket på sikt kan leda till psykiska besvär och ohälsa för tidsbegränsat anställda 

(Kjellsson, 2014; Ibid). Kvinnodominerade yrken har historiskt sätt haft lägre status och 

omfattas i större utsträckning av osäkra anställningsförhållanden, vilket också kan vara en av 

orsaken till att kvinnor i större utsträckning rapporterar psykisk ohälsa (Aronsson, Göransson 

& Dallner, 2000; SOU 2002:49). Med tanke på att tidsbegränsade anställningar ökar i takt 

med nya förutsättningar och alltmer lösa regleringar (Ölmebäck, 2011) så vill vi undersöka 
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vilka konsekvenserna blir för individer som omfattas utav dessa förändringar och det 

gränslösa arbetslivet.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie att undersöka huruvida anställningsformen påverkar den psykiska 

ohälsan på den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer närmare att granska och jämföra 

tillsvidareanställda med tidsbegränsat anställda män och kvinnor med hjälp av LNU 2010 som 

underlag. Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågeställningar.   

1.1.1 Frågeställningar 

- Vilka potentiella faktorer påverkar den psykiska ohälsan i arbetslivet? 

- Kvarstår eventuellt samband mellan anställningsform och psykisk ohälsa vid kontroll 

för faktorer som av teori och tidigare forskning visat sig vara relevanta? 

1.2 Bakgrund 

Huvudregeln i svensk lagstiftning är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare så länge det inte 

har tidsbegränsats av skäl som regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) eller i 

kollektivavtal. Villkoren för tidsbegränsat anställda regleras både i LAS och Lagen om förbud 

mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning. Regleringen har historiskt sett förändrats men har idag, trots sina specifika 

riktlinjer tolkats vitt. Sedan den 1 juli 2007 fick tidsbegränsade anställningar ingås i enbart 

fyra av följande indelningar; Allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och ifall 

arbetstagaren fyllt 67 år (SFS 1982:80). Sammantaget innebär lagändringen att arbetsgivaren 

kan tillgodose ett permanent arbetskraftbehov med visstidsanställda eftersom de tidigare 

skilda tidsbegränsade anställningsformerna numera går under ”allmän visstidsanställning” 

(ALVA). Detta innebär att det inte föreligger något krav för arbetsgivaren att motivera valet 

av tidsbegränsade anställningar (Prop. 2006/07:111: 32). Enligt LAS (1982:80) får en 

arbetstagare arbeta totalt två år, hos en och samma arbetsgivare under en femårs period med 

anställningsformen ”allmänt visstidsanställd” eller ”vikariat”. Därefter har arbetstagaren 

laglig rätt att övergå från en tidsbegränsad till en fast anställning (SFS 2007:391). Det är inte 

sällan som personer råkar ut för arbetsgivare som strategiskt staplar visstidsanställningar på 

varandra för att slippa erbjuda en tillsvidareanställning. Detta i sig kan leda till en ovisshet om 

framtiden och en otrygghet i både arbetslivet och privatlivet (Allvin et al., 2006).  
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I samband med Sveriges inträde i EU 1995 inleddes diskussioner kring hanteringen av 

anställningstrygghet och flexibel arbetstid. Detta resulterade sedermera till ett visstidsdirektiv 

som antogs 1999 av rådet. Syftet med direktivet var att åstadkomma en balans mellan två 

motstridiga mål - flexibilitet i arbetslivet och anställningstrygghet. Detta ledde därefter till en 

svensk lagstiftning; Lag (2002:293) om deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 

tidsbegränsad anställning, med intentionen att motverka diskriminering av tidsbegränsade 

anställda gällande löne- och anställningsvillkor och andra förmånliga villkor. Det innebar 

således ett förbud mot att tillämpa fördelaktigare villkor för tillsvidareanställda än för 

visstidsanställda (Berg, 2008: 107; Prop. 2001/02:97: 41).  

 

Uppsatsens huvudfokus är således att studera den psykiska ohälsan hos fast- och 

visstidsanställda män och kvinnor samt utifrån den långsamma, trendmässiga ökningen av 

tidsbegränsade anställningar, som följd av arbetsmarknadens flexibilisering (Aronsson, 2004; 

Ölmebäck, 2011) undersöka sambandet mellan anställningsform och psykisk ohälsa.  

1.2.1 Definition 

I denna studie har anställningstrygghet definierats utifrån anställningsformen där en trygg 

anställning uttrycks i termer av tillsvidareanställningar eller fasta anställningar som i sin tur 

kan leda till bra psykiskt välbefinnande. På motsvarande sätt är en otrygg anställning en 

tidsbegränsad anställning som i det långa loppet kan leda till psykiska besvär och ohälsa. 

Begreppen tidsbegränsad, tillfälligt och visstidsanställning är synonyma och avser i denna 

uppsats samma typ av anställningsform, nämligen otrygga anställningar. Vidare har psykisk 

ohälsa har definierats som allmän trötthet, sömnbesvär, nervositet, depression och 

överansträngning.  

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa denna studie till heltidsanställda män och kvinnor under 

anställningsformen tillsvidare- och tidsbegränsad anställning. Vi tar således inte hänsyn till 

det faktum att deltidsanställningar kan vara tidsbegränsade eller också gälla tillsvidare. Detta 

för att kunna studera eventuella effekter som följer av en otrygg anställning, då alla 

deltidsanställningar inte nödvändigtvis är tidsbegränsade eller otrygga. Vi har också valt att 

begränsa oss till alla förvärvsarbetande, för att på så sätt kunna generalisera till alla anställda i 

Sverige. Detta innebär således att egenföretagare och jordbrukare inte räknas hit, då deras 

arbetstid och villkor ofta regleras av dem själva. Vidare har vi avgränsat oss rum- och 
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tidsmässigt till den svenska arbetsmarknaden och tittar endast på förvärvsarbetande kvinnor 

och män år 2010 då LNU genomfördes.  

1.4 Disposition 
Studien är disponerad på så sätt att kommande avsnitt behandlar teorier och tidigare studier 

relaterade till uppsatsens syfte, det vill säga vad som kan orsaka psykisk ohälsa i arbetslivet 

och egenskaper i arbetsrelaterade termer. Den teoretiska bakgrunden inleds med två teorier 

som förklarar hur olika arbetssituationer via anställningsformen kan påverka anställdas 

välbefinnande. Dessa följs åt av en genomgång av tidigare forskning inom området som 

lägger god grund för vidare analys av uppsatsen syfte och frågeställningar. Därefter redogörs 

studiens metod och datamaterial samt tillvägagångssätt och genomförande. Detta följs av ett 

resultatavsnitt innehållande redovisad statistikdata och en multivariata regressionsanalys. 

Avslutningsvis kommer ett diskussionsavsnitt som innefattar resultatdiskussion, 

metoddiskussion, allmän diskussion samt förslag på vidare forskning inom området.   
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Flexibilitet 

Den elementära innebörden av begreppet flexibilitet är förmågan att reagera på förändringar 

(Grönlund, 2009: 20). Flexibilitet som begrepp är dock väldigt komplext och kan inbegripa 

fenomen på både arbetsmarknads- och organisationsnivå. På arbetsmarknadsnivå handlar det 

om att luckra upp rigidheter såsom anställningsskydd och regleringar kring lönebildning. På 

organisationsnivå handlar det emellertid om att skräddarsy produktion och personalstyrka 

efter varierande behov. För att få en förståelse för flexibilitetens utbredning och konsekvenser 

är det därför viktigt att skilja på olika typer av flexibilitet, särskilt viktigt är det att separera 

mellan numerär- och funktionell flexibilitet (Grönlund, 2009). Dessa två begrepp 

vidareutvecklades av Atkinson (1984) och har sedan dess stimulerat till mycket forskning 

kring arbetslivets förändring och dess konsekvenser på organisationer, arbetskraften och 

anställningsformer. Enligt Atkinson (1984) går organisationsstrukturen mot en ökad 

flexibilitet där företag använder sig av numerär, funktionell och löneflexibilitet som 

rationaliseringsstrategi. Den numerära flexibiliteten avser de visstids- eller deltidsanställda 

och inhyrd arbetskraft samt möjligheten att anpassa antalet anställda (extern flexibilitet) efter 

varierande behov (Berg, 2008; Grönlund, 2009). Den funktionella flexibiliteten avser däremot 

de fastanställda och här talar man om flexibilitet i den mån som det är möjligt att utbilda 

personalen efter varierande behov. Tillsvidareanställda får således mer kompetensutveckling 

och kan därför växla mellan olika arbetsuppgifter inom företaget vilket leder till långa och 

trygga anställningar, färre men mer kompetent personal med flexibla arbetsuppgifter. Det sista 

elementet är löneflexibiliteten som innebär att lönerna marknadsanpassas och individualiseras 

efter prestation och efterfrågan (Grönlund, 2004). Relationen mellan dessa tre begrepp 

förklaras med en centrum-periferimetafor där den funktionella flexibiliteten betraktas som den 

”goda” flexibiliteten och återfinns i modellens centrum. Omkring centrumet finns den perifera 

arbetskraften som innefattar korta och tidsbegränsade anställningar. Atkinson menar att den 

funktionella flexibiliteten gynnar tillsvidareanställda då dessa betraktas som företagets kärna 

och har därför bättre arbetsvillkor och anställningsskydd. Den numerära arbetskraften däremot 

som befinner sig i periferin missgynnas eftersom att de är utbytbara beroende på företagets 

prestation och arbetsmarknadens fluktuationer i efterfrågan. Då det finns en motsättning 

mellan funktionell och numerisk flexibilitet menar Atkinson att olika grupper av individer 

kommer att stå för olika former av flexibilitet. Detta innebär följaktligen en kategorisering 

och segmentering av arbetskraften (Grönlund 2009; Ibid). Med detta som utgångspunkt kan 
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numerär och funktionell flexibilitet användas som underlag för att analysera flexibilitetens 

konsekvenser på anställningstrygghet och psykisk ohälsa. Teorin säger sålunda att det finns en 

förändring på arbetsmarknaden som följaktligen kan påverka det psykiska välbefinnandet 

negativt för den sekundära arbetskraften, vilket kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 

2.3. 

2. 2 Krav och kontroll 

Då Atkinsons flexibilitetsmodell talar om företagstrategier så talar Karasek & Theorell (1990) 

i krav/kontroll-modellen snarare om den grad av krav och kontroll individer har i 

arbetsrelaterade termer. Teorin är konstruerad utifrån idén om att arbeten kan klassificeras i 

fyra kategorier som utgörs av olika kombinationer av krav och kontroll. Graden av krav 

utgörs av de förväntningar som finns på individen. Graden av kontroll däremot handlar om 

individens egen möjlighet för självstyre av situationen. Aktiva arbeten är arbeten som har hög 

grad av både självstyre och krav. Detta leder till motivation och positiv stress som i sin tur 

leder till ökad prestationsnivå då det stimulerar individen till problemlösning och 

ansvarstagande. Passiva arbeten å andra sidan är arbeten som innefattar låg självkontroll och 

låga krav. Detta blir således understimulerade och psykiskt ohälsofrämjande. Kompetenser 

och färdigheter kan gå förlorade som följd av understimulans i arbetet. På motsvarande sätt 

skapas negativ stress för individer som erhåller högstressarbeten där kraven är höga och 

graden av självkontroll är låga.  Slutligen illustrerar modellen lågstressarbeten som då är 

arbeten med låga krav och högt självstyre. I dessa fall skapas, likt aktiva arbeten en positiv 

stress hos den anställde (Karasek & Theorell, 1990). Någonting som teorin även diskuterar är 

graden av socialt stöd. Det sociala stödet på arbetsplatsen kan kompensera och väga upp den 

negativa stressen som innefattar vissa arbeten. Detta ökar välbefinnandet på arbetsplatsen och 

kan således reducera den negativa inverkan som arbeten med negativ stress kan ha på de 

anställdas mentala hälsa (Alexanderson & Östlin, 2000: 157; Allvin et al., 2006). Självstyre är 

följaktligen en central faktor i arbetslivet som har en stor inverkan på det psykiska 

välbefinnandet. Ju högre självkontroll en individ har desto bättre psykiskt välmående har 

denne (Karasek & Theorell, 1990). Då visstidsanställda oftast återfinns inom arbeten där ett 

behov skall täckas under en viss tidsperiod, så finns benägenheten för mindre självkontroll 

kombinerat med höga krav i dessa positioner vilket på sikt kan påverka hälsan negativt. På 

motsvarande sätt kan fastanställda omfattas av aktiva- och/eller lågstressarbeten. Av den 

anledningen utgör denna teori en bra grund för vidare analys av sambandet mellan 

anställningsform och psykisk ohälsa.  
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2.3 Tidigare forskning 

Ett flertal studier som vi ska redogöra för, såväl svenska som utländska indikerar att 

visstidsanställda i större utsträckning rapporterar psykisk ohälsa jämfört med 

tillsvidareanställda och att det även finns en skillnad mellan könen. Statistik från 

Arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att hela 77 

procent av kvinnorna och 82 procent av männen är sysselsatta (SCB, 2013). Drygt var tredje 

kvinna och var tionde man arbetar deltid. Detta sätter dem i en mer osäker position på 

arbetsmarknaden i jämförelse med tillsvidareanställda, vilket således kan ge upphov till 

psykisk ohälsa (Grönlund, 2004). Tidsbegränsade anställningar återfinns främst i de yngre 

åldrarna 20-34 och SCB har beräknat att det ungefärligen är 316 000 kvinnor och 247 000 

män som har tidsbegränsade anställningar. I diagram 1 kan vi observera att kvinnor är 

överrepresenterade i majoriteten av åldersgrupperna vad avser tidsbegränsade anställningar. 

 

Diagram 1. Diagram över tidsbegränsat anställda av samtliga anställda mellan 16-64 år (2012-2013). 

Visstidsanställningar på y-axeln och åldersgrupper på x-axeln  

Den främsta anledningen till att man ingår i visstidsanställningar är för att man inte har hittat 

ett lämpligt arbete och därför innehar osäkra anställningar som arbetssökande (SCB, 2014). 

Ett återstående mål för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha 

samma försörjningsförutsättningar, vilket utgår ifrån säkra anställningsförhållanden och en 

jämlik sysselsättningsgrad. Ett ännu ouppnått tillstånd på den svenska arbetsmarknaden (SCB, 

2014).  
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2.3.1 Segregerad arbetsmarknad och dess konsekvenser  

I en rapport från fackförbundet Kommunal (2011) konstateras det att den könssegregerade 

arbetsmarknaden utgörs av kvinno- och mansdominerande yrken som systematiskt värderas 

olika och innehar ojämlika arbetsvillkor. Kvinnodominerade yrken värderas dessutom lägre 

och detta avser även de män som arbetar inom dessa yrken, branscher och sektorer (Aronsson, 

2004; Ölmebäck, 2011). Kvinnor är likaså gravt överrepresenterade i de mest ogynnsamma 

anställningsformerna behovs- och vikariatanställningar (Ölmebäck, 2011). Behovsanställda 

rapporterar i mindre utsträckningar relativt övriga anställningsformer få ta del av utbildning 

på betald arbetstid, utvecklingsmöjligheter och har lägre inflytande i arbetssituation. Denna 

anställning är sålunda i störst kontrast till fastanställningar. Bristande kompetens kan 

sedermera leda till att anställda saknar förmågan att handskas med de krav och förväntningar 

som finns på arbetsplatsen. Detta i sin tur leder till brist på kontroll och möjligheten att 

hantera arbetssituationen. Dessutom kan arbeten med höga krav och stor arbetsbelastning i 

kombination med låg grad av kontroll och litet handlingsutrymme, ge upphov till stress och på 

sikt leda till psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket 2002; Aronsson & Göransson, 1997; 

Aronsson, Dallner & Gustafsson, 2000; Aronsson, 2004: 224). Vikariatanställningar betraktas 

däremot som en anställningsform i ett mellanläge i relation till fastanställning. Dock 

rapporterar även vikariatsanställda lägre inflytande i arbetssituation och ter sig mest frekvent 

förekomma inom social- och vårdssektorn som för övrigt är en kvinnodominerad bransch. Två 

tredjedelar (⅔) av vikariatsanställda har enbart en grundskoleutbildning eller kortare 

gymnasieutbildning. Vidare är kvinnorna underrepresenterade i de mer fördelaktiga 

anställningarna projekt-/objektanställning. Arbetsvillkoren i dessa två anställningsgrupper är 

de som mest kan liknas vid tillsvidareanställningar, vilket innebär ett gott inflytande i 

arbetssituationen och möjligheter till karriärutveckling. Det råder även skillnader i 

utbildningsnivåer mellan de olika anställningsformerna. Projekt-/objektanställda har som mest 

en eftergymnasial utbildning, jämfört med säsongs-/behovsanställda där drygt två tredjedelar 

har mindre än två års gymnasieutbildning (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000).  

 

Vad som karakteriserar visstidsanställningar som otrygga är en rad olika faktorer. Ölmebäck 

(2011) redovisar att visstidsanställda i genomsnitt har 12 procent lägre lön än 

tillsvidareanställda beräknat i grundlön för en heltidsarbetare. Vidare talas det om den 

osäkerhet som tillkommer i att vara visstidsanställd och den svårighet som ligger i 

planeringen av arbetet som ställer tidsbegränsade anställda i ovisshet om hur de skall arbeta 

framöver och planera sin fritid. Var tionde man och var femte kvinna menar att 
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anställningsformen har haft en inverkan i beslutet att skaffa barn och som resultat av att ofta 

vara ny på en arbetsplats, minskar benägenheten att ställa krav trots att rättigheten är på den 

anställdes sida (Ölmebäck, 2011).  

 

Blickar vi tillbaka på statistik från SCB (2013) är det dryga 143 000 kvinnor och enbart 18 

000 män som uppger att de har tidsbegränsade anställningar på grund av vård av barn. Antalet 

och åldern på barnen påverkar även i vilken utsträckning kvinnor arbetar deltid. Ju fler och ju 

yngre barn, desto mer deltidsarbete. Dessa faktorer har dock inte samma inverkan på män och 

i vilken utsträckning de arbetar deltid (SCB 2013). Carlson (2007) har även visat att kvinnor i 

större utsträckning än män rapporterar ohälsa, vilket enligt Boye & Evertsson (2014) bland 

annat kan bero på fördelningen av hushållsarbetet där kvinnor än idag har huvudansvaret i 

hushållet. När sedan barn kommer in i bilden, tenderar könsskillnader i betalt och obetalt 

arbete att öka varav kvinnor kan känna påfrestning och oro över att inte hinna med. Av den 

anledningen är det större risk för kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa. Dessutom har det 

visat sig att hushållsarbetet minskar för män när de ingår i ett samboförhållande samtidigt som 

kvinnors hushållsarbetstid blir oförändrad när de gör detsamma (Boye & Evertsson, 2014: 

171, Kjellsson, 2014: 292). Därmed är samboende och hemmavarande barn viktiga faktorer i 

detta sammanhang. 

2.3.2 Selektionsprocess   

Virtanen et al (2005) konstaterar att en korrelation mellan tidsbegränsat anställda och hög 

psykisk ohälsa existerar. Dock så nämner de att sambandet inte kan fastställas för all data som 

de kontrollerar för eftersom att det finns en chans att en selektionsprocess av de friska 

individerna till fastanställningar sker. Därmed selekteras sjuka individer bort från 

fastanställningar och kvar återstår de individer med vacklande hälsa att inta tidsbegränsade 

anställningar. Detta fenomen kallas för Healthy worker effect (HWE). (Dahl 1993) 

understryker således vikten av att inkludera tidigare arbetare från olika yrkeskategorier i 

studier av ojämlikheter i hälsa. Detta då psykisk ohälsa inte nödvändigtvis måste vara ett 

resultat av tidsbegränsade anställningar och dess effekter, det kan snarare vara en 

förutsättning för individer att hamna i dessa anställningsformer. I dessa studier har 

arbetsstatus och samhällets selektiva processer inte tagits hänsyn till och HWE menar att 

dessa faktorer spelar viktiga funktioner i olika socioekonomiska hälsoklasser. Det framhävs 

alltså att både klass och yrkesliv bör inkluderas, gärna ihop slaget snarare än separerat.  
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I begreppet hälsa diskuteras bland annat dödlighet och begränsad rörlighet i långsiktiga 

skeenden. HWE menar att sämre hälsa tvingar individer i de lägre klasserna att dra sig ur 

arbetsmarknaden. Mer generellt verkar det finnas behov av empiriska studier med 

klasscheman och mått på ojämlikheten som kopplas till olika beroendevariabler som ex hälsa, 

röstningsmönster, attityder, livsstilar, organisatoriska medlemskap etc. Utöver detta diskuteras 

hur klassifikationssystemet har en rätt blygsam inverkan på slutsatser dragna om män. De har 

å andra sidan en stor inverkan på slutsatser om kvinnor. Om tidigare arbetande kvinnor tas 

hänsyn till i analysen så tyder resultatet som förväntat, på att lågklasskvinnor har högre 

psykisk ohälsa än högklasskvinnor i termer av sjuklighet, begränsad rörlighet och dödlighet 

(Dahl, 1993). 

2.3.3 Anställningstrygghet  

Isaksson och Bellaagh (2005) genomförde år 2003 och 2004 en studie om hur anställda 

upplever tryggheten i arbetet jämfört med tillsvidareanställda. Studien genomfördes på 28 

svenska företag med 768 respondenter. Den upplevda otryggheten mättes med hjälp av 

huruvida respondenten uppfattar att han/hon kommer att få behålla arbetet, om individen 

känner osäkerhet angående den framtida anställningen och troligheten för huruvida denne tror 

sig kunna förlora arbetet inom den närmsta framtiden. Skillnaderna mellan tillsvidare- och 

tidsbegränsat anställda varierade över sektorer, men resultatet visade överlag att tidsbegränsat 

anställda upplevde sitt arbete som otryggt i jämförelse med tillsvidareanställda och skillnaden 

var statistiskt säkerställt. Om man jämför fastanställda med visstidsanställda har små 

utvecklingsmöjligheter och begränsat inflytande avseende arbetet funnits hos den senare 

gruppen. Samma tendenser påvisar även Aronsson och Göransson (1997) i sin empiriska 

studie av arbetets flexibilisering där syftet var att studera effekterna på individnivå av 

förändrade anställnings- och organisationsformer. Isaksson och Bellaagh (2005) undersöker 

vidare direkta och indirekta effekter på de anställda. De förklarar direkta effekter som 

exempelvis löneskillnader som missgynnar tillfälligt anställda, och indirekta effekter som 

högre grad av otrygghet, mindre förmåner och inverkan på arbetsvillkor.  

 

Fördelen med tidsbegränsade anställningar har främst talats utifrån företagsaspekter i termer 

av minskade utgifter och möjligheten att anpassa antalet anställda efter företagets behov (jmf 

centrum-periferimetaforen). Trots dessa fördelar visar tidigare studier överlag på negativa 

konsekvenser av tidsbegränsade anställningar på individnivå. De har svårare att få gehör, har 

hög arbetsbelastning, får mindre kompetensutveckling och har stora förpliktelser gentemot 
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arbetet samtidigt som de sällan vågar uttrycka sina åsikter på grund av rädslan att förlora 

arbetet (Aronsson & Göransson, 1997; Isaksson och Bellaagh, 2005; Ölmebäck, 2011). 

Grönlund (2007) utgår ifrån krav/kontroll-modellen i sin analys av det gränslösa arbetets 

positiva eller negativa effekter på den psykiska hälsan med hjälp av ett europeiskt 

datamaterial. Resultatet visar att hög grad av egenkontroll i arbetet kan vara svårt att avgränsa 

från privatliv då individer med hög kontroll oftare arbetar övertid än andra. Dessa upplever 

även att arbetet går ut över privatlivet samtidigt som de har bättre psykiskt välbefinnande än 

andra. Dock visar analysen begränsat till Sverige, inga negativa påföljder av hög kontroll i 

arbetet. Hög kontroll snarare mildrar konfliken mellan arbete och privatliv. Totalt sett visar 

resultatet att hög kontroll i arbetet i både Sverige och Europa leder till ett bättre inflytande och 

bättre psykiskt välbefinnande. Tesen om att fria arbetsformer skulle försvåra gränsdragnigen 

mellan arbete och privatliv får således inget stöd i Sverige (Grönlund, 2007).    

 

Sammantaget indikerar den tidigare forskningen att den psykiska ohälsan skiljer sig mellan 

fast- och visstidsanställda kvinnor och män samt att ohälsan i arbetslivet har ökat i samband 

med flexibiliseringen och ett ökat antal tidsbegränsade anställningar. Kausaliteten på 

sambandet, det vill säga vad som orsakar psykisk ohälsa i tidsbegränsade anställningar är 

dock fortfarande oklart (Allvin et al., 2006; Aronsson, 2004; Arbetsmiljöverket 2002; SCB 

2014; Ölmebäck, 2011; Halldén, 2013; Virtanen et al., 2005)  
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3. Metod och data 

3.1 Urval och datamaterial 
Datamaterialet som har använts i denna studie är hämtat från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) som gjordes år 2010 av Institutet för social forskning (SOFI). LNU är en återkommande 

stickprovsundersökning baserat på ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval. Den första 

undersökningen genomfördes 1968 och de följande 1974, 1981, 1991, 2000 samt den sjätte 

och senaste 2010 (Institutet för social forskning, 2013). Undersökningen genomfördes på den 

svenska befolkningen i åldrarna 18-75 där 4415 respondenter intervjuades om hur deras 

faktiska levnadsförhållanden var. Intervjuerna varade i ca en timma och var utformade 

tillsammans med en kort tillhörande enkät med personlighetsfrågor. De områden som 

berördes var bland annat familj, utbildning, hälsa, ekonomi, fritid, boende, politiskt 

deltagande samt sysselsättning/arbetsförhållanden (Ibid). Det praktiska intervjuarbetet 

utfördes av SCB:s intervjuenhet medan forskare på SOFI ansvarade för och sammanställde 

datamaterialet (Evertsson, 2014). Ungefär 6500-7200 personer har funnits med i urvalsramen 

vid varje undersökningstillfälle. Svarsfrekvensen för LNU 2010 var 61,5 procent för den 

längre intervjun och 72 procent efter att ha skickat ut en kortare postenkät för att reducera 

bortfallet, vilket slutligen resulterade till 28 procent bortfall. LNU 2010 är därtill den första 

undersökningen som utfördes med ett digitaliserat frågeformulär (Evertsson, 2014: 333; 

SOFI, 2013).  

 

Utifrån LNU 2010 har sedermera ett selektivt urval genomförts. Respondenter som ingår i 

denna studie är kvinnor och män mellan 18-65 som har en fast- eller visstidsanställning. 

Totalt ingår 2040 respondenter varav 92,3 procent (1 882 individer) har en 

tillsvidareanställning och 7,7 procent (158 individer) en visstidsanställning. Vidare är 51,6 

procent män (1053 personer) och 48,4 procent (987 personer) kvinnor som förvärvsarbetar 

och saknar bortfall på samtliga variabler som ingår i analysens olika delar. 

3.2 Metodval och genomförande 
I denna uppsats studeras skillnader i psykisk ohälsa mellan könen inom två olika 

anställningsformer. Genom multivariata regressionsanalys justeras det sedan för faktorer som 

har visat sig vara relevanta av teori och tidigare forskning. På så sätt studeras om, och i sådana 

fall hur sambandet mellan anställningsform och psykisk ohälsa påverkas av dessa faktorer.  

För att besvara våra frågeställningar kommer sedermera en linjär regressionsanalys med hjälp 

av LNU 2010 att genomföras, då avsikten med denna studie är att dra allmänna slutsatser om 
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det svenska folkets psykiska välbefinnande (alla förvärvsarbetande). Minstakvadratmetoden 

(OLS) går ut på att man tar fram den bästa, räta linjen med hjälp av en estimerad modell som 

sammanfattar sambandet mellan variablerna på ett så bra sätt som möjligt. Detta görs genom 

att summan av alla kvadrerade avvikelser mellan de observerade- och predicerade Y-värdena 

minimeras (Edling & Hedström, 2003: 88).   

 

Till en början genomförs univariata analys för att granska spridningsmått, centralvärden, 

fördelning och eventuella extremvärden för samtliga variabler. För att sedermera studera 

relationen mellan variablerna genomförs bivariata analys mellan två variabler. Slutligen 

genomförs en multivariata regressionsanalys där kontrollvariabler inkluderas som enligt 

tidigare studier har visat sig ha en väsentlig roll i relationen mellan psykisk hälsa och 

anställningsform. Genom den multivariata regressionsanalysen studeras således om 

sambandet mellan anställningsform och psykisk ohälsa påverkas av eventuella bakomliggande 

faktorer och andra indirekta sambandsmekanismer.  

 

Den linjära regressionsanalysen består av fyra modeller. Modell 1 undersöker sambandet 

mellan anställningsform och psykisk ohälsa. I modell 2 inkluderas kontrollvariabler relaterade 

till personliga egenskaper; kön och ålder. I modell 3 kontrolleras faktorer relaterade till 

individens humankapital nämligen, utbildningsnivå, fast månadslön före skatt, 

arbetslivserfarenhet samt kvadrerad arbetslivserfarenhet (för att ta hänsyn till eventuella icke-

linjära samband). Den sista modellen innefattar även kontroll av variabler relaterade till 

privat- och familjeliv, nämligen om respondenterna är sammanboende och har hemmavarande 

barn. 

3.2.1 Tolkning av koefficienter 

Vid en linjär regressionsanalys är B-koefficienterna (linjens lutning) av stort värde och talar 

om för oss hur mycket Y (beroende variabeln) förändras i genomsnitt vid en enhets förändring 

av X (oberoende variabeln), konstanthållet för övriga oberoende variabler (Edling & 

Hedström, 2003: 97). Ju högre värde respondenten antar på psykindexet, desto sämre psykiskt 

välbefinnande har denne. Omvänt resonemang som ovan gäller om koefficienten är negativ. 

Då denna studie utgår ifrån tvärsnittsdata har vi undvikt att uttala oss om effekter och 

kausaliteten på sambandet. Vi uttrycker oss istället i termer av korrelationer och samband 

genomgående i studien.  
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För att därefter säkerställa att sambandet mellan psykisk ohälsa och anställningsform från vår 

selektion inte är ett nollsamband och slumpmässigt, kan olika signifikansnivåer användas på 

de oberoende variablerna för att mäta graden av statistisk säkerhet. Dessa signifikansnivåer 

har följande p-värden; 0,10 (90 procents säkerhet) 0,05 (95 procents säkerhet) och 0,01 (99 

procents säkerhet). I denna studie har en risknivå på 5 procent valts (P ≤ 0,05). Signifikans är 

således ett mått som används i statistiska metoder för att bedöma risken att man felaktigt 

förkastar en sann nollhypotes. En sann nollhypotes är ett nollsamband i populationen som 

antingen kan förkastas eller antas. Om ett samband finns i populationen, kan vi således 

förkasta nollhypotesen (Edling & Hedström, 2003). För att sedan kunna uttala oss om hur bra 

koefficienterna sammanfattar datamaterialet granskas R²-värdet.  R²-värdet tolkas som 

andelen av den totala variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 

variablerna i respektive modell. Ju högre R²-värde desto bättre förklarar modellen 

(regressionslinjen) sambandet mellan variablerna (Edling & Hedström, 2003: 95). 

3.3 Variabler    

3.3.1 Beroende och oberoende variabler 

Den beroende variabeln Olles psykindex är ett index framtaget utifrån fem frågor med tre 

olika svarsalternativ. Frågorna som ställdes var om allmän trötthet, sömnbesvär, nervösa 

besvär, depressioner och överansträngning. De tre svarsalternativen är kodade som ”0 = Nej”, 

”1 = Ja, lätt” och ”3 = Ja, svår”. Bortfall på någon av variablerna gav värdet 99 = Svar saknas.  

Sammanställs alla möjliga svarsalternativ får man en skala med 15 möjliga utfall där 0 

betyder inga besvär alls, till 15 där individen upplever maximala besvär inom alla områden. I 

en linjär regressionsanalys är kontinuerliga variabler på kvot- och intervallnivå att föredra, då 

detta innebär fler svarsalternativ än ordinaldata (Edling & Hedström, 2003). I denna studie är 

dock den beroende variabeln på god ordinalskalenivå och lämpar sig därför till en linjär 

regressionsanalys då den innehåller upp till 15 svarsalternativ.  

 

Anställningsform är den huvudsakliga oberoende variabeln som har operationaliserats med 

utgångspunkt i centrum-periferimetaforen (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000) där 

tillsvidareanställningar är trygga anställningar som kan leda till bra psykiskt välbefinnande, 

respektive visstidsanställningar som är otrygga anställningar och som kan leda till sämre 

psykiskt välbefinnande. Variabeln är på nominalskalenivå och bestod ursprungligen av 4 

svarskategorier; ”1= Fast/tillsvidare”, ”2 = Tidsbegränsad”, ”8 = Vet ej” och ”9 = Svar 

saknas”. Variabeln har kodats om till en binär dummyvariabel med fast anställning som 
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referenskategori (1 om tidsbegränsad anställning). Detta innebär således att vi har exkluderat 

alla personer utanför arbetskraften, jordbrukare och egna företagare och enbart behållit de 

förvärvsarbetande respondenterna som är av betydelse för denna studie. 

3.3.2 Kontrollvariabler  

För att undvika en felspecifierad modell har alla kontrollvariabler inkluderats med stöd i teori 

och tidigare forskning. Kön är den första kontrollvariabeln och är på nominalnivå. Variabeln 

är dikotom och har kodats om till en binär dummyvariabel som tar värdet 1 om respondenten 

är kvinna med man som referenskategori. Kön kan nämligen indirekt korrelera med 

anställningsform och psykisk ohälsa via bakomliggande faktorer såsom könsskillnader i 

utbildning och yrkesval och den könssegregerade arbetsmarknaden, vilket sedermera påverkar 

vilken bransch eller sektor man tillhör som till sist är kopplat till anställningsformen. 

Dessutom har tidigare studier påvisat att kvinnor i större utsträckning rapporterar psykisk 

ohälsa än män (Aronsson, Göransson & Dallner, 2000; Carlson, 2007; Kjellsson, 2014).  

 

Den andra kontrollvariabeln ålder är kontinuerlig och på kvotskalenivå som bestod av 

svarsalternativen mellan 1925-1981 beroende på vilket årtal respondenten är född. För att 

göra det mer överskådligt har vi operationaliserat födelseår som ålder genom att ta 2010 

minus födelseår (då LNU genomfördes 2010). Vi har även valt att avgränsa oss till individer 

mellan 18-65 år för att kunna undersöka välbefinnandet hos individer i olika åldrar och 

positioner på arbetsmarknaden. Denna variabel har delats in i fem åldersgrupper
1
. 

Anledningen till att ålder inkluderades är då tidigare studier visar att den ökade flexibiliteten 

och tjänstesamhällets genombrott där antalet lågkvalificerade arbeten sjunkit samtidigt som 

överutbildade har stigit, har medfört att yngre åldersgrupper har svårare att få en anknytning 

till arbetsmarknaden och därmed har lägre sannolikhet att få en tillsvidareanställning (Boye, 

Halldén & Magnusson, 2014; Tåhlin, 2014: 254; SCB 2014).  

 

Humankapitalrelaterade variabeln utbildningsnivå är en kontinuerlig variabel som har kodats 

om till en dummyvariabel med fyra utbildningsnivåer; ”Ej avklarad grundskola”, ”Avklarat 

grundskola”, ”Avklarat gymnasium” och ”Minst en kandidatexamen” som referenskategori. 

Detta då vi är intresserade av huruvida man har avklarat en viss formell nivå snarare än 

antalet utbildningsår. En dummyvariabel fångar dessa nivåer och på så sätt kan vi granska 

skillnaderna i psykisk ohälsa mellan att ha avklarat grundskola, gymnasium respektive 

                                                           
1
 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 och 56-65  med den yngsta åldersgruppen som referenskategori. Kategoriseringen 

genomfördes med anledningen av den låga signifikansnivån som ursprungsvariabeln gav upphov till.   



16 
 

högskola/universitet. Utbildning kan ses som en investering i humankapitalet som tenderar att 

ge högre avkastning på arbetet. Desto fler utbildningsår desto högre avkastning i form av lön 

och således tryggare anställning som leder till ett bättre psykiskt välbefinnande (Aronsson, 

Gustafsson & Dallner, 2000; Boye, Halldén & Magnusson, 2014; Tåhlin, 2014).  

 

Fast månadslön före skatt har också inkluderats som en kontrollvariabel eftersom det 

fortfarande finns ett lönegap mellan könen (Boye, Halldén & Magnusson, 2014). Dessutom 

antas inkomsten påverka den psykiska ohälsan negativt - ju högre inkomst desto bättre hälsa 

då höginkomsttagare kan tillgodose sig en bättre livsstil (Isaksson & Bellaagh, 2005; Tåhlin, 

2014).  

 

Arbetslivserfarenhet är också en kontinuerlig variabel som mäter antal år i förvärvsarbete och 

bestod ursprungligen av svarsalternativen; ”88 = Har aldrig förvärvsarbetat”, ”97 = Ej aktuell 

sysselsättningsbiografi” och ”99 = Svar saknas”. Vi valde att exkludera dessa tre för att 

avgränsa oss till endast förvärvsarbetande och på så sätt undvika missvisande resultat. Denna 

variabel inkluderades då längre arbetslivserfarenhet kan bidra till mer förvärvat humankapital 

och därmed tryggare anställning och högre lön, som ger upphov till bättre psykiskt 

välbefinnande (Tåhlin, 2014). Skulle man mot all förmodan förlora jobbet ger lång 

yrkeserfarenhet större chans att få ett nytt jobb då man är relativt mer etablerad på 

arbetsmarknaden, vilket i sig är en trygghetsfaktor. Under studiens gång har denna variabel 

kvadrerats då det finns en möjlighet att effekten av arbetslivserfarenhet avtar ju äldre man 

blir. Avtagande arbetslivserfarenhet innebär således att ju längre arbetslivserfarenhet, desto 

mindre ny kunskap kan förvärvas från arbetet. Argumenten är att det finns en avtagande 

investeringsökning i arbetsmarknadsrelaterade uppgifter efter en viss ålder. 

 

Sammanboende är en av de två kontrollvariablerna relaterade till familjeförhållanden. 

Variabeln är på nominalskalenivå och bestod ursprungligen av 6 kategorier. Dessa kodades 

om till en binär dummyvariabel som intar värdet 1 om respondenten är ”samboende/gift” och 

värdet 0 (referenskategori) om de är ”ogifta”, ”frånskilda”, ”änka/änkling” eller ”ej 

sammanboende”. Anledningen till att denna variabel inkluderas var för att det kan påverka 

både den grad man är beroende av ett arbete som sedan påverkar tryggheten och det psykiska 

välbefinnandet, men även då det sociala stödet kan mildra eventuell negativ stress och oro 

(Alexanderson & Östlin, 2000: 157; Allvin et al., 2006).  
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Hemmavarande barn är den sista kontrollvariabeln och mäter antal barn i hushållet. Variabeln 

är kontinuerlig och på kvotskalenivå som har kodats om till en binär dummyvariabel som tar 

värdet 1 om respondenten har hemmavarande barn och 0 om inga barn (referenskategori). 

Detta med anledning av att tidigare studier indikerar att kvinnor tenderar att rapportera mer 

ohälsa på grund av huvudansvaret i hushållet (Boye & Evertsson, 2014; Kjellson, 2014).  I 

samtliga beroende- och oberoende variabler har svarsalternativen “Vet ej” och “Svar saknas” 

exkluderats i denna studie med intentionen att undvika missvisande resultat av populationen 

och felaktiga central- och spridningsmått. 

3.4 Reliabilitet och validitet  
Med utgångspunkt i teori och tidigare forskning har vi valt att definiera och mäta 

anställningstryggheten via anställningsformen (se avsnitt 1.2.1). Efter att ha vägt för- och 

nackdelar med psykindexet kom vi fram till att den ändå relativt bra mäter den psykiska 

ohälsan som kan orsakas av anställningsotrygghet inom tidsbegränsade anställningar. Dock 

kan vissa brister förekomma beroende på den subjektiva uppfattningen och bedömnigen av 

frågorna i LNU. Å andra sidan kan det fånga upp individer med liknande besvär trots olika 

symptom. Definitionen på depression kan exempelvis tolkas ganska individuellt och det är 

inte säkert att respondenterna uppskattade och tolkade frågan så som den var avsedd att 

tolkas. Det bör även tas i beaktande att vissa kanske underskattar sitt hälsotillstånd och kanske 

har en viss grad av depression utan att vara medvetna om det. På motsvarande sätt kan den 

psykiska ohälsan också överskattas. Överlag finns en lång tradition inom forskningen att 

använda sig av ett självskattat hälsomått, speciellt inom mortalitetsstudier där man har 

observerat att självskattat hälsomått är en bra indikator. För mer information se Idler & 

Benyamini (1997). Därmed anser vi att denna studie har en tillfredsställande validitet. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt redogörs för de centrala resultaten av deskriptiva, bivariata och linjära 

regressionsanalysen i tabeller.    

4.1 Deskriptiva resultat 
Studiens selekterade urval utgörs av totalt 2040 individer varav 1053 är män och 987 kvinnor. 

För att kunna jämföra huruvida den psykiska ohälsan skiljer sig mellan män och kvinnor har 

vi genomfört en separat analys. Frekvenstabellen visar således fördelningen av samtliga 

variabler separat för män respektive kvinnor. 

 

 

Tabell 1 visar att medelvärdet för män på psykindexet är 0,59 vilket innebär att 

respondenterna i stickprovet tenderar att ha i genomsnitt en halv lätt besvär på psykindexet. 

Vidare ser vi att kvinnors medelvärde är 1,25 vilket på motsvarande sätt innebär att kvinnor i 

genomsnitt tenderar att ha över 1 lätt besvär på psykindexet och därmed rapporterar kvinnor i 

stickprovet högre psykisk ohälsa än män. Vi ser även att det högsta svarsalternativet som män 

angett på psykindexet är 13 respektive 15 för kvinnor (se även tabell 4 i appendix), vilket 

tyder på att männen som har det högsta värdet på psykindexet har två enheter mindre psykisk 

ohälsa än kvinnor. Detta innebär således att kvinnor i vårt urval rapporterar i genomsnitt 

högre psykisk ohälsa än män.  
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Standardavvikelsen är ett spridningsmått som visar hur stor variabelns spridning är runt 

medelvärdet (Edling & Hedström, 2003: 30) Standardavvikelsen för män i tabell 1 är 1,517 

respektive 2,258 för kvinnor vilket innebär att hälsovärdena i stickprovet avviker i genomsnitt 

med 1,517 enheter från medelvärdet för män och 2,258 för kvinnor. Spridningen kring 

medelvärdet är således större för kvinnor än för män i genomsnitt. Vidare visar tabell 1 att 

medelvärdet för visstidsanställning är 0,07 för män och 0,08 för kvinnor. Detta innebär att 7 

procent av männen och 8 procent av kvinnorna i stickprovet är visstidsanställda. Trots att 

kvinnor i större utsträckning har en visstidsanställning än män, så är fortfarande den 

dominerande anställningsformen hos båda könen en tillsvidareanställning. Tabell 1 visar även 

att medelåldern i populationen för män är 42 och för kvinnor 43. Medianen för män är 41 år 

och för kvinnor 43 år. Vidare visar Tabell 1 att medelvärdet på utbildningsnivå är 13,94 år för 

män och 14,35 för kvinnor. Noterbart är att tabell 1 utgår ifrån ursprungsvariabeln och anger 

antal utbildningsår, för att på så sätt underlätta för läsaren att tyda hur många års utbildning 

det handlar om snarare än att använda sig av akademisk examen. 

 

Medelvärdet för fast månadslön (tabell 1) är 31 222 för män och 25 014 för kvinnor. 

Medianen för män är 27 500 och 23 340 för kvinnor. Eftersom medianen visar 

månadsinkomsten för de respondenter som ligger mellan den högsta och lägsta 

månadsinkomsten i vårt urval så fångar inte medianmåttet upp de respondenter som har 

väldigt höga respektive låga inkomster, vilket är orsaken till att medianen uppvisar en lägre 

inkomst för både män och kvinnor jämfört med medelvärdet. Medelvärdet är sålunda känsligt 

för extremvärden. Följaktligen tyder resultat i tabell 1 på att män i genomsnitt har högre 

månadsinkomst än kvinnor i stickprovet. Vidare visar tabell 1 att arbetslivserfarenheten för 

män och kvinnor är relativt lika. Medelvärdet för män är 20,91 och för kvinnor 20,75. 

Medianen för respektive kön är 20 år. Män har förvärvsarbetat totalt 49 år och kvinnor har i 

genomsnitt förvärvsarbetat 47 år.   

 

Medelvärdet för sammanboende är 0,73 för män och 0,76 för kvinnor vilket innebär att det 

inte råder större skillnader mellan könen avseende boendet. Männens medelvärde för 

variabeln hemmavarande barn är 0,53 och innebär att 53 procent av samtliga män i 

populationen har antingen ett eller fler hemmavarande barn. På motsvarande sätt har 58 

procent av samtliga kvinnor ett eller fler hemmavarande barn. Det är således fler kvinnor i 

urvalet som har hemmavarande barn. Utifrån tabell 1 kan vi således avläsa att det råder 

skillnader mellan könen, både avseende anställningsformen och den psykiska ohälsan, men 
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även vad gäller löneskillnader, där kvinnor i större utsträckning innehar visstidsanställningar, 

har lägre löner och mår sämre jämfört med män. Vidare indikerar den deskriptiva statistiken 

att stickprovet är någorlunda representativt och uppvisar förväntade mönster enligt tidigare 

forskning, nämligen en skillnad i psykisk ohälsa och anställningsformen mellan könen, till 

kvinnors nackdel och löneskillnader till männens fördel. 

4.1.1 Korstabell  

I tabell 2 genomförs bivariata analys mellan kön och anställningsform. Av de 2040 

respondenter som ingår i denna studie är 92,3 procent fastanställda (1882 individer) varav 

92,8 procent är män och 91,7 procent kvinnor av totalt 1882 respondenter. I korstabell 2 ser vi 

ingen markant skillnad mellan könen vad gäller anställningsformerna. Vidare ser vi att totalt 

7,7 procent (158 individer) av totalt 2 040 respondenter är visstidsanställda varav 7,2 procent 

är män och 8,3 procent kvinnor, vilket inte heller är en påfallande skillnad (se även tabell 4 i 

appendix). Tillsvidareanställningar är fortfarande den vanligaste anställningsformen, dock 

uppvisar korstabellen att kvinnor fortfarande dominerar i de mest otrygga anställningar såsom 

visstidsanställningar och innehar i mindre utsträckning än män trygga anställningar, det vill 

säga tillsvidareanställningar.  
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4.2 Linjär regressionsanalys  
Nedan redogörs resultatet av den linjära regressionsanalysen (OLS) där vi kontrollerar för 

faktorer som visat sig vara relevanta av teori och tidigare forskning.   

 
Tabell 3. Visar resultatet från en linjär regressionsanalys med Psykindex som beroende variabel.  

I tabellen anges b-koefficienter och signifikans markerad med asterisk. 

*= p ≤ 0,10; **= p ≤ 0,05; ***= p ≤ 0,01   

Källa: LNU 2010 

 

I Modell 1 genomförs en regressionsanalys mellan psykisk ohälsa och om man är fast eller 

visstidsanställd. Resultatet uppvisar ett positivt och signifikant samband mellan psykisk 

ohälsa och visstidsanställning. Visstidsanställda har i genomsnitt 0.37 högre värde på 

psykindexet än tillsvidareanställda. Detta innebär att visstidsanställda i genomsnitt har sämre 

psykiskt välbefinnande än fastanställda och det är statistiskt signifikant på 5 procentsnivå (P ≤ 

0,05). Att resultatet uppvisar ett positivt samband innebär således inte att visstidsanställda mår 

bättre, de mår snarare sämre eftersom ju högre värde en individ antar på psykindexet, desto 

sämre psykiskt välbefinnande. R²-värdet uppgår till 0,051 vilket innebär att 

Tabell 3            Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 B B B B 

Konstant 0,88*** 0,676*** 0,969*** 1,047*** 

Anställningsform (ref. tillsvidareanställd)     

Visstidsanställd 0,367** 0,275* 0,243 0,214 

Kön (ref. man)     

Kvinna  0,659*** 0,580*** 0,596*** 

Åldersgrupp (ref. 18-25)     

26-35  0,022 0,039 0,151 

36-45  - 0,172 - 0,161 - 0,025 

46-55  - 0,107 - 0,157 - 0,061 

56-65  - 0,222 - 0,337 - 0,285 

Utbildning (ref. minst Kandidatexamen)     

Ej avklarad grundskola   0,093 0,079 

Avklarat grundskola   - 0,052 - 0,054 

Avklarat gymnasium   - 0,035 - 0,027 

Fast månadslön före skatt   - 1,286 E⁵*** - 1,202 E⁵*** 

Arbetslivserfarenhet   0,010 0,012 

Arbetslivserfarenhet ²   - 7,135 E⁵ - 9,263 E⁵ 

Sammanboende (ref. ej sammanboende)    - 0,265** 

Hemmavarande barn (ref. inga barn)    - 0,078 

     

R² 0,051 0,181 0,197 0,208 

N 2040 2040 2040 2040 
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anställningsformen förklarar 5,1 % av variansen i den oberoende variabeln (Edling & 

Hedström, 2003).     

 

I modell 2 (tabell 3) inkluderas kontrollvariabler relaterade till personliga egenskaper. Detta 

innebär att vi kontrollerar för den variation som finns i vårt stickprov mellan anställningsform 

och psykisk ohälsa som är kopplat till kön och ålder. Sambandet mellan visstidsanställning 

och psykindexet är i denna modell signifikant på 10 procentsnivån (P ≤ 0,10) och koefficienten 

har nu blivit svagare jämfört med i modell 1, vilket innebär att kontrollvariablerna kön och 

ålder förklarar en del av sambandet mellan visstidsanställning och psykisk ohälsa. 

Visstidsanställda har nu i genomsnitt 0,275 högre värde på psykindexet än tillsvidareanställda, 

konstanthållet för kön och ålder. Även kön har ett positivt och signifikant (P ≤ 0,01) samband 

med psykisk ohälsa när vi kontrollerar för lika gamla individer med samma anställningsform. 

Detta innebär att kvinnor i genomsnitt har 0,659 högre värde på psykindexet och rapporterar 

således högre psykisk ohälsa jämfört med män, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Kontrollvariabeln ålder har inget signifikant samband med psykisk ohälsa, dock är det 

noterbart att koefficienten uppvisar olika riktning på sambandet med psykindexet beroende på 

vilken åldersgrupp individen tillhör (ju äldre, desto bättre psykiskt välbefinnande). R
2
-värdet 

har i denna modell stigit från 0,051 till 0,181 i modell 2 vilket innebär att kön och ålder är 

viktiga faktorer som totalt förklarar 18,1 procent av variansen i psykindexet. Noterbart är 

dock att vi inte kan säkerställa ålderns betydelse i populationen.  

 

I modell 3 (tabell 3) inkluderas följande kontrollvariabler; utbildningsnivå, fast månadslön 

före skatt, arbetslivserfarenhet och kvadrerad arbetslivserfarenhet (för att kontrollera för 

eventuellt icke-linjärt samband). Visstidsanställning har fortfarande ett positivt, men en aning 

svagare samband med psykindexet, dock har signifikansen försvunnit i denna modell vid 

kontroll för humankapitalrelaterade variabler. Även variabeln kön har fått något lägre 

koefficient jämfört med i modell 2 och är fortfarande signifikant på 1 procentsnivån (P ≤ 0,01). 

Dock återstår fortfarande skillnader mellan kvinnors och mäns psykiska ohälsa, där kvinnor 

nu i genomsnitt har 0,580 högre värde på psykindexet jämfört med män, konstanthållet för 

övriga variabler. Kontrollvariabeln ålder har fortfarande inget signifikant samband med 

psykisk ohälsa. Även utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och kvadrerad arbetslivserfarenhet 

saknar ett signifikant samband med psykisk ohälsa. Vidare uppvisar fast månadslön före skatt 

ett negativt och signifikant (P ≤ 0,01) samband med psykisk ohälsa, vilket innebär att när 

månadslönen ökar med en enhet/krona så minskar värdet på psykindexet med -0,00001268. 



23 
 

Detta innebär således att ju högre månadsinkomst, desto bättre psykiskt välbefinnande. 

Konstanthållet för övriga variabler har arbetslivserfarenheten ett positivt och insignifikant 

samband med psykisk ohälsa. Däremot uppvisar den kvadrerade arbetslivserfarenhet en 

negativ korrelation med psykindexet, vilket indikerar att det kan finnas ett kurvlinjärt 

samband (ett avtagande sådant) som fångas upp av den kvadrerade variabeln. 

Förklaringsvärdet stiger en aning från R²-värdet 0,181 (i modell 2) till 0,197 (i modell 3) 

vilket tyder på att faktorer relaterade till humankapitalet förklarar 19.7 procent av variansen i 

psykindexet. 

 

I den fjärde och sista modellen inkluderas slutligen två kontrollvariabler relaterade till 

familjeförhållanden; sammanboende och hemmavarande barn. Signifikansen för 

visstidsanställning, ålder, utbildningsnivå och båda arbetslivserfarenhetvariablerna är 

oförändrade. Variablerna i modell 3 har samma riktning som i föregående modeller och 

påverkas nästan inget/väldigt lite vid kontroll för variabler relaterade till familjeförhållanden. 

Koefficienten för kön blir däremot en aning starkare och är fortfarande positiv och signifikant 

(P ≤ 0,01) vilket tyder på att sambandet till viss del doldes av variabler relaterade till 

familjeförhållanden. Kvinnor har således i genomsnitt 0,596 högre värde på psykindexet 

jämfört med män, konstanthållet för övriga variabler. Sambandet mellan månadslön och 

psykisk ohälsa har förändrats ytterst lite och är fortfarande negativt och signifikant (P ≤ 0,01), 

vilket innebär att när månadslönen ökar med en enhet/krona så minskar värdet på psykindexet 

med -0,00001202, konstanthållet för övriga variabler. Kontrollvariabeln sammanboende har 

tillika en negativ och signifikant (P ≤ 0,05) korrelation med psykisk ohälsa. Samboende har i 

genomsnitt -0,265 lägre värde på psykindexet jämfört med ensamboende, konstanthållet för 

övriga variabler. Den sista kontrollvariabeln antal hemmavarande barn har inget signifikant 

och väldigt svagt (0,078) samband med psykisk ohälsa. R
2 

-värdet har stigit en aning till 0,208 

vilket innebär att vi med hjälp av variabler relaterade till kön, ålder, humankapital och 

familjeförhållanden kan förklara 20,8 procent av variansen i psykindexet.  
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5. Diskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka om anställningsformen påverkar den psykiska 

ohälsan samt granska eventuella skillnader mellan fast- och visstidsanställda män och 

kvinnor. Detta genom att studera om det finns ett samband mellan anställningsform och 

psykisk ohälsa samt om det kan förklaras, och i sådana fall hur det påverkas av faktorer som 

av teori och tidigare forskning visat sig vara relevanta. Resultatet från regressionsanalysen 

indikerar att det finns ett insignifikant samband mellan visstidsanställning och psykisk ohälsa 

samt att visstidsanställda förefaller må sämre än tillsvidareanställda vilket överensstämmer 

med tidigare studier (Allvin et al., 2006; Aronsson, 2004; Aronsson, Göransson & Dallner, 

2000; Aronsson, Göransson & Dallner, 2002; Aronsson & Göransson, 1997; Isaksson och 

Bellaagh, 2005; Virtanen et al, 2005). Detta resultat går även i linje med flexibilitetsteorin 

som menar att visstidsanställda har sämre villkor och förutsättningar i anställningen och som 

sedermera enligt krav/kontroll-modellen kan leda till högre psykisk ohälsa som följd av höga 

krav, låg kontroll och sämre inflytande över arbetet (Atkinson, 1984; Arbetsmiljöverket 2002; 

Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000; Berg, 2008; Grönlund, 2007; Karasek & Theorell, 

1990; Ibid). Vi kan dock inte säkerställa att detta samband gäller i populationen eftersom 

sambandet är insignifikant när vi kontrollerar för humankapital- och familjerelaterade 

faktorer.  

 

Vid kontroll för kön kvarstår dock signifikanta skillnader mellan fast- och visstidsanställda 

avseende den psykiska ohälsan, skillnaderna minskar ytterst lite. Kvinnor har således en 

signifikant högre ohälsa jämfört med män vilket också överensstämmer med tidigare studier 

som menar att kvinnor på grund av olika faktorer, som bland annat större ansvar för hushållet, 

att de är överrepresenterade inom tidsbegränsade anställningar och har lägre löner leder till att 

de mår relativt sämre än män (Boye & Evertsson, 2014; Carlson, 2007; Kjellsson, 2014; SCB 

2013; Ölmebäck, 2011). Skillnaderna i psykisk ohälsa mellan fast- och visstidsanställda 

minskar också en aning vid justering för faktorer relaterade till humankapitalet och familj, 

vilket innebär att dessa kontrollvariabler förklarar en del av sambandet.  

 

Månadsinkomsten har ett signifikant samband med psykisk ohälsa och är efter kön den 

viktigaste faktorn i sambandet mellan anställningsform och psykisk ohälsa. Vid kontroll för 

inkomsten kvarstår skillnader mellan fast- och visstidsanställda män och kvinnor. Detta kan 

bero på att hög inkomst kan mildra oron gällande den ekonomiska aspekten. Förutsättningarna 

för att bibehålla ett aktivt och hälsosamt liv blir bättre då man har möjlighet att “köpa bort” en 
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del av besvären som underlättar vardagen, vilket således innebär mindre psykiska 

påfrestningar. Detta resultat går också i linje med tidigare studier (Boye, Halldén & 

Magnusson, 2014; Isaksson & Bellaagh, 2005). Resultatet uppvisar även att samboende 

individer mår relativt bättre än ensamboende och det är signifikant. Förklaringen kan ligga i 

att samboende har ett socialt stöd från sin partner vilket enligt krav/kontroll-modellen kan 

minska den eventuella negativa stressen som arbetssituationen kan medföra (Allvin et al., 

2006; Alexanderson & Östlin, 2000). Resultatet ovan kan återigen kopplas till tidigare studier 

och krav/kontroll-modellen som pekar på att graden av krav utgörs av de förväntningar som 

individen har. Utöver ansvaret på jobbet förväntas kvinnor ha huvudansvaret i hemmet, vilket 

på sikt kan leda till stress och oro över att inte hinna med (Carlson, 2007; Boye & Evertsson, 

2014; Kjellsson, 2014; Ölmebäck, 2011). Om kvinnor utöver detta upplever sig ha låg 

egenkontroll och självstyre över arbetssituationen skapas en negativ stress, så kallat 

”högstressarbete” där höga krav möter låg kontroll, vilket är ohälsofrämjande enligt 

krav/kontroll-modellen (Allvin et al., 2006; Arbetsmiljöverket 2002; Aronsson, 2004; 

Grönlund, 2009; Karasek & Theorell, 1990).  

 

Resultatet i sin helhet visar att anställningsformen inte har någon signifikant betydelse vad 

gäller skillnader i psykisk ohälsa mellan fast- och visstidsanställda. Betydelsen existerar när vi 

inte tar hänsyn till humankapital- och familjerelaterade faktorer, men minskar dock i takt med 

att relevanta kontrollvariabler inkluderas i analysen och blir inte längre signifikant. Detta kan 

bero på att kontrollvariablerna fångade upp effekten av anställningsformen, vilket i sin tur kan 

bero på att sambandet går via bakomliggande faktorer som en indirekt effekt på hälsan. En av 

de indirekta effekterna som via anställningsformen gör att det föreligger ett samband mellan 

psykisk ohälsa och anställningsform kan vara den könsegregerade arbetsmarknaden. Eftersom 

betydligt fler kvinnodominerade yrken omfattas av visstidsanställningar och särskilt av 

behovs- och vikariatanställningar, som enligt ett flertal forskare har visat sig vara den största 

motsatsen till fasta anställningar med minst fördelaktiga anställningsvillkor och lägst 

lönenivåer (Aronsson, 2004; Aronsson & Göransson, 1997; Aronsson, Gustafsson & Dallner, 

2000; Boye, Halldén & Magnusson, 2014; Isaksson & Bellaagh, 2005). Detta kan sålunda 

vara den bakomliggande, indirekta mekanismen som gör att kvinnor mår relativt sämre än 

män. Dessutom innehar kvinnor i större uträckning ”passiva” arbeten, det vill säga mer 

monotona med relativt mindre karriär- och utvecklingsmöjligheter, vilket också kan påverka 

hälsan negativt enligt krav/kontroll-modellen och tidigare studier (Alexanderson & Östlin, 

2000; Karasek & Theorell, 1990; Ölmebäck, 2011). 
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Trots svårigheten att med säkerhet dra generella slutsatser om populationen, har vi med denna 

studie ökat vår kännedom om vilka potentiella faktorer som kan påverka det psykiska 

välbefinnandet inom fast-och visstidsanställningar. Som tidigare nämnt är det svårt att uttala 

sig om orsakssamband eftersom det kan föreligga omvänd kausalitet genom att individer med 

sämre psykisk hälsa selekteras bort vid anställningsintervjuer på grund av exempelvis hög 

sjukfrånvaro eller lägre produktivitet, och av det skälet i större utsträckning omfattas av 

visstidsanställningar (Virtanen et al., 2005; Halldén, 2013). Det är således viktigt att hålla isär 

kausalitet från korrelation mellan variabler. 

5.1 Metoddiskussion 

Nackdelen med ett selektivt urval är att man kan gå miste om viktig information som 

försvårar möjligheten att dra generella slutsatsar om populationen (se till exempel tabell 4 i 

appendix). Ett selektivt urval innebär ett mindre urval, vilket kan ge upphov till stora 

standardfel som kan påverka estimatets signifikansnivå (Edling & Hedström, 2003). Vi är 

även medvetna om att fast månadslön före skatt kan medföra något missvisande resultat då vi 

går miste om individer med rörliga- och provisionsbaserade löner grundat på prestation och 

uppnådda resultat. Resultatet kan även ha påverkats av den skeva fördelningen av antalet fast- 

och visstidsanställda, där betydligt fler i denna studie innehar en fast anställning vilket också 

kan ha påverkat det låga signifikansvärdet. Ett alternativ för att bättre analysera sambandet 

mellan anställningsform och psykisk ohälsa skulle vara att genomföra en logistisk regression. 

Detta då den beroonde variabel har en snedfördelning där dryga 80 procent har rapporterat 

inga eller 1 lätt besvär (se appendix) då en OLS utgår ifrån att variabeln har en jämn spridning 

så kan det medföra missvisande resultat (Edling & Hedström, 2003). Vidare finns en 

sannolikhet att skillnaderna i ohälsa mellan fast- och visstidsanställda hade minskat om vi 

hade tagit hänsyn till huruvida anställningsformen är önskvärd eller ej. Detta då det kan finnas 

individer som trivs i visstidsanställningar och då är en visstidsanställning inget negativt för 

den enskilda individens välmående. En sådan fråga fanns dock inte i LNU 2010. Den 

huvudsakliga anledningen till att vi använde oss av LNU 2010 är för att det är den senaste 

tillgängliga datamaterialet, vilket ger mer aktuellt material och förbättrar generaliserbarheten.  
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5.2 Avslutande diskussion 
Det finns en viss ökning av flexibla anställningsformer i termer av tidsbegränsade 

anställningar, men majoriteten innehar fortfarande en tillsvidareanställning enligt vårt resultat 

och Ölmebäck (2011). Förändrade anställningsformer behöver inte nödvändigtvis bero på den 

ökade efterfrågan på flexibilitet och korta anställningar, det skulle även kunna bero på 

strukturella reformer såsom en växande tjänstesektor (Grönlund, 2004). Flexibilitet kan i 

många avseenden gynna vissa grupper i samhället, vilket vissa menar kan leda till minskad 

ojämlikhet mellan könen avseende inkomst- och anställningstrygghet. Dock har vi inte funnit 

stöd i detta, i likhet med Grönlunds studie (2009). Det snarare tvärtom, befäster stereotypa 

könsroller genom att kvinnor med stor sannolikhet kommer att utnyttja flexibiliteten i 

arbetslivet för att lättare kombinera arbetet med familj, medan män å andra sidan kan använda 

flexibiliteten för att tillgodose arbetsgivarens behov (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2002; 

Grönlund, 2004, Grönlund, 2009). Flexibilitetens baksida är således att de eftersträvade 

anställningarna är otrygga anställningar som kan medföra negativa konsekvenser, i både 

arbetslivet och privatlivet. I arbetslivet handlar det främst om sämre kompetensutveckling, 

inflytande och lägre löner jämfört med fastanställda (Aronsson, 2004; Ölmebäck, 2011). 

Enligt krav/kontroll-modellen ger lägre inflytande upphov till mindre kontroll över arbetet 

och i kombination med mindre kompetensutveckling kan det göra att arbetet känns svårt att 

hantera. Ur de anställdas synvinkel kan detta medföra en upplevelse av höga krav som inte 

kan hanteras på grund av bristande kompetens, som på sikt kan leda till stress och ohälsa. I 

privatlivet handlar det om den ekonomiska stressen som följer av visstidsanställningar, såsom 

sämre inkomsttrygghet och ovisshet inför framtiden (Allvin et al, 2006; Aronsson, 2004; 

Grönlund, 2004; Arbetsmiljöverket 2002; Karasek & Theorell, 1990). En grundläggande 

förutsättning för att de anställda ska våga ta initiativ, föra fram sina åsikter, och ta större 

ansvar är ett starkt anställningsskydd och en hälsofrämjande arbetsplats (Arbetsmiljöverket 

2002; SOU 1999:69) En god arbetsmiljö med motiverade anställda ökar glädjen i arbetet och 

sedermera produktiviteten. Detta kan på sikt gynna både anställda, företag och 

samhällsekonomin i stort. Anställda som inte kan leverera fullt ut medför stora 

sjukskrivningar och produktionsbortall ur arbetsgivarens perspektiv. Minskad sjukskrivning 

skulle även kunna bidra till stora besparingar i de statliga utgifterna. Av dessa skäl är det 

därför viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och inte minst för välfärden, att motverka 

psykiska besvär i arbetslivet. Välmående och motiverad arbetskraft kan således göra bättre 

ifrån sig som i sin tur leder till större lönsamhet för verksamheten och ökad konkurrenskraft. 

En steg i den riktningen kan vara att utbilda all personal oavsett anställningsform, i den mån 
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det behövs för att de självständigt ska kunna ansvara för arbetets utformning, genomförande 

och möta arbetslivets förändringar, nya förutsättningar och utmaningar (Allvin et al., 2006; 

Arbetsmiljöverket, 2002; Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000; SOU 1999:69; Grönlund 

2004; Grönlund, 2007; Karasek & Theorell, 1990).  

5.3 Förslag på vidare forskning  
Arbetslivets utveckling är ett intressant fenomen som kan studeras inom många olika 

aspekter. Denna studie skulle kunna utvecklas genom att ta hänsyn till ytterligare relevanta 

faktorer såsom inflytande i arbetet, stress, socioekonomisk klass, boenderegion och hushållets 

disponibla inkomst. Dessa variabler kan nämligen påverka möjligheter och livschanser som 

således kan ha en inverkan på det psykiska välbefinnandet (Evertsson, 2014). Det skulle även 

vara intressant att studera hur utvecklingen sett ut över tid genom att jämföra LNU data från 

två olika tidsperioder och se hur hälsan i arbetslivet utvecklats. En ytterligare intressant aspekt 

är informations- och kommunikationsteknologin som lägger nya grunder för arbetslivets 

utformning, villkor och genomförande samt hur detta kan påverka det psykiska 

välbefinnandet.  

 

Då kön och månadsinkomst har visat sig ha störst inverkan på sambandet mellan psykisk 

ohälsa och anställningsform kan det vara relevant att kontrollera för sektor- och 

branschtillhörighet med tanke på den könssegregerade arbetsmarknaden och den offentliga 

sektorn i Sverige som omfattas av en relativt hög andel visstidsanställningar med lägre löner 

(Boye, Halldén, & Magnusson, 2014; Ölmebäck, 2011). Ytterligare förslag är hur 

fackförbunden arbetar för att motverka den psykiska ohälsan och hur de förhåller sig till det 

nya arbetslivet och dess gränslöshet.  
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Appendix  

 

I tabell 4 kan vi observera att 66,7 procent tillsvidareanställda rapporterar ”inga besvär alls” 

jämfört med 61,4 procent av visstidsanställda. Med tanke på det ojämna antalet individer 

inom respektive anställningsform, medför resultatet en missvisande bild av den psykiska 

ohälsan. Betydligt fler tillsvidareanställda än visstidsanställda uppger sig ha några lätta och 

svåra besvär, vilket beror på att denna grupp (tillsvidareanställda) består av 92,3 procent (1 

882 individer) jämfört med 7,7 procent (158 individer) som har en visstidsanställning av totalt 

2040 respondenter. Trots detta så kan vi observera att en individ som har en 

visstidsansställning rapporterar svåra besvär inom alla områden vilket är den högsta möjliga 

ohälsan en individ kan uppge i psykindexet, till skillnad från fastanställda där antalet som 

rapporterar den allra svåraste besvären är noll. Detta trots att det är betydligt färre 

respondenter i urvalet som har en visstidsanställning. 


