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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera psykiskt välbefinnande i relation till deltidsarbete och 

anställningsform via kvantitativ analys. Studien baseras på data från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 och innefattar anställda kvinnor och män i åldern 19-65. 

Den teoretiska utgångspunkten är Standings teori om prekariatet, en ny samhällsklass som 

kännetecknas av osäkerhet i anställningar. Tidigare forskning visar att det finns ett samband 

mellan osäkra anställningar och psykisk ohälsa, men det saknas forskning på just deltidsarbete 

och psykisk ohälsa, vilket motiverade oss att göra denna studie. 

För att undersöka hur sannolikheten att lida av psykisk ohälsa/nedsatt psykiskt välbefinnande 

ser ut för olika grupper tillämpades logistisk regression. Som beroende variabel användes ett 

befintligt index för psykiskt välbefinnande, som sedan analyserades mot ett antal oberoende 

variabler, främst deltid, kön, ålder och klass. 

Resultatet visar att kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning än män, och att de även löper 

högre risk att ha nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med män. 

 

Nyckelord. Prekariat, arbetsmarknad, anställningsform, deltidsarbete, psykiskt 

välbefinnande.  
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Inledning  

 

På arbetsmarknaden är flexibilitet en eftersträvansvärd egenskap såväl hos företag som hos 

privatpersoner. Att vara flexibel innebär för individen att besitta kompetens som gör en 

anpassningsbar inför arbetsmarknadens krav. För företagen är flexibiliteten en strategi för att 

öka vinster och minska kostnader. Genom andra anställningsformer än den traditionella 

heltidsanställningen blir det lättare att justera personalstyrkan utifrån marknadens varierande 

behov (Standing, 2011). Guy Standing är en brittisk professor vid Londons universitet som 

under 2000-talet publicerat ett antal studier om den globala arbetsmarknaden och det moderna 

klassamhället. Standing beskriver prekariatet, en ny klass som definieras av osäkerhet och 

tillfällighet i anställningar.   

  

Genom tidsbegränsade och projektbaserade anställningar undgår företagen långsiktigt ansvar 

för den anställde, och genom att avtala om arbetstid i lägre omfattning än deltid kan 

arbetsstyrkan skräddarsys efter arbetets krav. Det innebär mindre trygghet för individen, 

större ekonomisk osäkerhet och svårigheter att planera inför framtiden. Att detta påverkar det 

psykiska välbefinnandet negativt hos individen verkar troligt – år 2009 led mer än en femtedel 

av psykisk ohälsa i någon form (Socialstyrelsen, 2009:305). Därför är det högst relevant att 

undersöka närmare hur sambandet mellan arbetssituation och psykiskt välbefinnande ser ut i 

Sverige idag. 

 

Under 2008 och 2009 minskade antalet fast anställda i Sverige. Även de tidsbegränsade 

anställningarna minskade, medan andelen undersysselsatta, det vill säga personer som arbetar 

mindre än de skulle önska, ökade (Arbetskraftsundersökningen, 2009:5). Av de som jobbade 

heltid 2012 var 82 procent fast anställda, medan deltid var vanligast för de med tidsbegränsad 

anställning (SCB, 2012). 

 

Heltidsanställningen som omfattar 40 timmar i veckan är än idag normen medan 

deltidsarbetet utgör en mindre del. Deltidsarbetet ökar dock, särskilt bland unga och kvinnor 

som är överrepresenterade i både kort (1-19h/vecka) och lång (20-34h/vecka) deltid. Enligt 

Arbetskraftsundersökningen (2009) arbetade 8 procent kvinnor i åldern 15-74 år kort deltid. 

Motsvarande andel för män med kort deltid var 5 procent. Kvinnor jobbade även lång deltid i 
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högre utsträckning än män, 29 procent jämfört med 9 procent. Andelen sysselsatta män som 

jobbade heltid uppgår till 86 procent, medan endast 63 procent av kvinnorna jobbade heltid. 

Skillnaden mellan andelen män och kvinnor är störst i kategorin lång deltid, vilket verkar vara 

en pågående trend. År 2015 var 70 procent av de som jobbade lång deltid kvinnor, 562000 

respektive 236000 män (Arbetskraftsundersökningen, SCB). Skillnaden mellan könen är 

anmärkningsvärd och utgör en stor anledning till de inkomstskillnader som fortfarande 

existerar mellan män och kvinnor. 

  

Deltidsarbete är även vanligt förekommande vid föräldraskap, och då främst bland kvinnor 

som går ner i tid för att ta hand om barn och hushåll. I det fallet ses deltidsarbete som en 

lösning på arbetssituationen (Strömberg & Karlsson, 2007). 

 

Utöver detta ökar sjukligheten, och då främst gällande psykiska besvär. I Socialstyrelsens 

Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) meddelas att mellan 20 och 40 procent av befolkningen 

lider av psykisk ohälsa i någon form. Svåra självrapporterade problem har minskat något 

sedan 2007, medan den psykiska ohälsan ökat för gruppen unga kvinnor. Ökningen av 

psykisk ohälsa har fortsatt och räknas nu som ett av de stora folkhälsoproblemen. Även idag 

är unga kvinnor överrepresenterade,  i åldern 16-24 år är det dubbelt så många kvinnor som 

män som meddelar att de lider av ångest, ängslan och oro (Socialstyrelsen, 2016:13). 

  

Denna utveckling syns även i Arbetsmiljöverkets rapport (2014:15) där de vanligaste 

besvären för både kvinnor och män är orsakade av stress, psykiska påfrestningar, påfrestande 

arbetsställningar och tung manuell hantering (Arbetsmiljöstatistik, Rapport). Generellt 

drabbas en högre andel kvinnor av besvär än män. Det gäller för såväl arbetare som 

tjänstemän. Andelen personer med besvär är lägre i åldersgruppen 16-29 år för arbetare, men 

mönstret återfinns inte bland tjänstemän (Arbetsmiljöstatistik 2014:16). 

  

Tidigare forskning på området visar att personer med tillfälliga anställningar löper högre risk 

att drabbas av psykisk ohälsa (Virtanen m.fl., 2005; Sirviö mf.l., 2012, Dawson m.fl., 2015). 

Välbefinnande är beroende av många omständigheter så som ekonomisk trygghet, säkerhet, 

sammanhang och känsla av att man har kontroll över sina val (Wyn m.fl, 2015). Den 

osäkerhet som en prekär arbetssituation innebär kan således få negativa konsekvenser för 

bland annat beslutsfattande, attityder och socialt kapital (Kalleberg, 2009). Prekärt arbete 

innebär även en förhöjd risk för psykisk ohälsa bland unga i Sverige (Canivet m.fl., 2016). 
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 Med förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och den ökande psykiska ohälsan 

aktualiseras frågan om ett prekariat, en klass för sig. Med utgångspunkt i Standings 

prekaritetsbegrepp vill vi undersöka om det finns ett samband mellan osäkra anställningar och 

psykisk ohälsa på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Hypoteser  

 

Vi antar utifrån Standings argumentation och tidigare forskning att osäkra anställningar 

innebär mindre trygghet för individen vad gäller inkomst, identitet och framtidsplanering, 

vilket leder till ökad oro och lägre psykiskt välbefinnande. Utifrån dessa hypoteser vill vi 

främst undersöka om sannolikheten för att en mår sämre psykiskt är högre vid deltidsarbete, 

samt om anställningens form har betydelse för det psykiska välbefinnandet.  

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan deltidsarbete och psykiskt välbefinnande.  

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan anställningsform (tidsbegränsad/tillsvidare) och 

psykiskt välbefinnande.  

 

Hypotes 3: Sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande vid deltidsarbete är högre för 

kvinnor än för män.  

 

Hypotes 4: Det förekommer interaktion mellan deltidsarbete och anställningens form. Är 

sannolikheten att lida av nedsatt psykiskt välbefinnande lägre för deltidsarbetande med 

tillsvidareanställning än för de med tidsbegränsad anställning? 

 

Hypotes 5: Det finns samband mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och kön i relation till 

barn i hushållet och civilstånd. 
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Teori 

 

Prekariatet kan beskrivas som en ny klass som håller på att bildas till följd av politiska 

förändringar i takt med globaliseringen. På 1970-talet började den nyliberala idén om att 

arbetsmarknaden måste bli flexibel få gehör. Syftet med ökad flexibilitet var att sänka 

kostnader för arbetskraft och produktion, och att kunna justera tillgång efter efterfrågan. Det 

fick till följd att riskerna successivt förflyttades från företagen till arbetarna, vars 

anställningstrygghet blev lidande i förmån till företagens flexibilitet (Standing 2011:16). Detta 

har lett till en upplösning av de traditionella klasserna.  

 

Standing (2011) menar att dagens klasser kan sammanfattas till salariatet 

(tjänstemannaklassen, proficianerna (projektanställda, konsulter med specialistkompetens, 

egenföretagare), arbetarklassen samt en elit som har en väsentligt större andel makt och 

tillgångar än resterande klasser. Prekariatet är en klass för sig som definieras av tillfällighet 

och otrygga anställningsförhållanden i kombination med brist på yrkesidentitet och 

statusfrustration, som uppstår när en individ tvingas ta jobb som inte motsvarar dennes 

formella utbildningsnivå.  

 

Enligt Weber definieras klass som en persons sociala relationer och position i arbetsprocessen 

(Standing 2011). Prekariatet består av människor som saknar stabilitet och kontinuitet med låg 

tillit till staten och kapitalet (Standing 2011:19-20). Svårigheten att avgränsa prekariatet till en 

sammanhängande grupp är samtidigt det som definierar den nya klassen. Prekära 

anställningar förekommer såväl i lågavlönade som i högavlönade yrken, och kan te sig 

diametralt olika vid en första anblick. Gemensamt för de prekära anställningarna är att de 

saknar de sju formerna av arbetsrelaterad trygghet. Det vill säga arbetsmarknadstrygghet, 

anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, kompetensutvecklingstrygghet, 

inkomsttrygghet och representationstrygghet (Standing 2011:22).  

 

Prekariatet kan även ses som en process i vilken en individ prekariseras, det vill säga utsätts 

för påfrestningar som leder till djup otrygghet på flera plan med bland annat ekonomisk oro 

och en oförmåga att planera långsiktigt (Standing 2011:31). 
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Prekariatet är en global klass vars problem tar sig uttryck på olika sätt i olika världsdelar. 

Sverige ses internationellt som en välfärdsstat med framstående socialförsäkringssystem, men 

även här börjar ett prekariat framträda (Standing 2011).  

 

Avgränsningar 

 

Då denna studie baseras på data från en tidpunkt kommer vi inte kunna uttala oss om 

sambandets riktning. För att besvara frågan är man deltidsanställd för att man mår sämre 

eller mår man sämre för att man är deltidsanställd? hade vi behövt jämföra data från fler 

tidpunkter i en longitudinell studie, vilket vore intressant för att se utvecklingen över tid. Det 

är dock ett ämne för vidare forskning, då vi i denna uppsats endast undersöker sannolikhet för 

nedsatt psykiskt välbefinnande utifrån anställningens form och omfattning. Det vore även 

intressant att undersöka psykisk ohälsa hos gruppen unga vuxna med prekära anställningar, 

men urvalet blir för litet, därför har vi valt att basera vår analys på data från LNU som 

inkluderar åldersspannet 19-65 år.  

 

Tidigare forskning 

 

Mycket av den tidigare forskning som presenteras handlar om unga, det vill säga födda från 

och med ca 1970 och framåt. Förståelsen av begreppet prekariat/prekär som presenteras i 

denna studie har utvecklats från 1970 (Kalleberg, 2009; Standing, 2011) i takt med 

globaliseringen av arbetsmarknaden. Tidigare forskning har avgränsats till studier utförda i en 

västerländsk kontext, för att ha så många beröringspunkter och likheter med den svenska 

arbetsmarknaden som möjligt. Det finns ett flertal studier från Asien om prekärt arbete, se 

bland annat Edralin (2014), Kalleberg & Hewison (2013) men dessa har inte fått plats här 

eftersom de belyser andra problemområden inom prekariatet än de som är i fokus för denna 

uppsats.  

 

Tidigare forskning visar att personer med tillfälliga anställningar löper högre risk att drabbas 

av psykisk ohälsa (Virtanen m.fl., 2005; Sirviö mf.l., 2012, Dawson m.fl., 2015). Tillfälligt 

anställda löper även högre risk för arbetsskador, men har mindre sjukfrånvaro. Sambandet 
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mellan tillfälliga anställningar och psykisk ohälsa beror enligt Virtanen m.fl. (2005) på 

instabilitet och kontextuella faktorer. Dawson m.fl. (2015) konstaterar dock att personer med 

psykisk ohälsa tenderar att ha tillfälliga anställningar, vilket innebär att tidigare studier kan 

överskatta anställningsformens betydelse för måendet.  

 

Anställningsformer och deras betydelse kan dock vara av vikt för att kunna studera 

kopplingen från individ- till samhällsnivå, vilket Kalleberg (2009) särskilt betonar. Detta 

eftersom en anställning knyter individen till arbetsplatsen, men är även inbäddad i andra 

sociala institutioner som familj, utbildning, politik och sjukvård. Anställningsrelationerna är 

kopplade till demografiska aspekter hos arbetskraften som kön, etnicitet och ålder. 

Förändringar i anställningsformer innebär även förändringar i system för makt och kontroll 

(Kalleberg 2009:12).  

 

Ebert och Wilson (2013:266) definierar i likhet med Standing prekariatet som en osäkerhet 

förankrad i anställningskontrakt och arbetsmarknadens förhållanden. Prekariatet tolkas även 

som ett sätt att vara eller ett läge att befinna sig i, vilket inkluderar den subjektiva och sociala 

aspekten i begreppet i enlighet med Kallebergs definition (2009). Prekära anställningar är en 

källa till social sårbarhet och innebär stress för individen, vilket påverkar familj och 

boendeförhållanden såväl på individuell som kollektiv nivå (Ebert & Wilson 2013:264). 

 

På den prekära arbetsmarknaden kan anställningsrelationer ses som krafter för både 

integrering och för differentiering. Att ha ett jobb, en egen inkomst och vara självständig är 

positivt, men samtidigt ökar tidsbegränsade, oregelbundna jobb och migration vilket leder till 

differentiering. Omorganisering av arbete och uppsägning är vanliga strategier för 

arbetsgivare att skapa flexibilitet. Outsourcing och effektivisering av det egna arbetet är andra 

strategier. Dessa används medvetet för att fördela makt och information mellan arbetsgivare, 

bemanningsföretag och arbetare (Ebert & Wilson 2013:267). 

 

Deltid/Prekärt arbete i Sverige 

Deltid ses som en osäker form av anställning av anledningen att den anställde får lägre 

inkomst, färre förmåner och lägre pension. Anställningens omfattning påverkar alltså inte bara 

den månatliga inkomsten, utan har även effekt på individens ekonomi på lång sikt (Drange & 

Egeland, 2014:148-153).   
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Deltidsarbete kan definieras på flera olika sätt. Dels utifrån antal arbetade timmar i veckan, 

och dels utifrån huruvida den är frivillig eller ofrivillig. Den främsta anledningen, och även 

fördelen, som lyfts fram med frivillig deltid är mer tid för annat, vilket beskrivs som en 

”tidsmässig välfärd”. Att arbetsmiljön är så dålig att man inte orkar arbeta heltid är också en 

förekommande anledning till att man väljer deltidsarbete – frågan är då om det ska kallas 

frivilligt. Snarare kan deltid då ses som en coping-strategi för att bevara ens hälsa i miljöer 

som är för slitsamma (Drange, Egeland, 2014:151). Deltid används även som coping-strategi 

för att klara av konflikter mellan jobb och familj och samtidigt bibehålla ens hälsa (Drange, 

Egeland 2014:48).  

 

Sannolikheten för ofrivillig deltidsanställning är extra hög för kvinnor som är lågutbildade 

och utlandsfödda (Egeland & Drange, 2015). Deltidsarbete är vanligt inom arbeten som är 

klassade som högstressarbeten. Detta innebär yrken som kräver högt tempo, där den anställde 

har lågt inflytande på arbetsplatsen och lite att säga till om inför chefer. Exempel på branscher 

där dessa högstressarbeten är överrepresenterade är inom hotell- och restaurang, men även 

inom vård och omsorg (SCB 2013). Att kvinnodominerade sektorer som exempelvis vård- 

och omsorg är högt representerade för deltidsarbete syns även i NIKKs rapport från 2015 

(Egeland & Drange 2015:34).  

 

Psykisk ohälsa 

En studie av finska trettioettåringar med osäkra anställningar (Ek m.fl. 2013) visar svagt stöd 

(ej statistiskt signifikant) för att osäkra anställningar skulle vara en avgörande faktor för 

psykisk ohälsa. Resultaten stödjer dock tesen om att jobbets karaktär, det vill säga krav- och 

kontroll-faktorer, spelar stor roll för utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga med osäkra 

anställningar. Utbildning fungerar som en skyddsfaktor för det psykiska välbefinnandet hos 

kvinnor med osäkra anställningar, medan högre utbildning innebär en förhöjd risk för 

depressiva symptom för män med osäkra anställningar (Ek m.fl. 2013:1067).  

 

J. Wyn m.fl.s (2015) studie om australiensiska ungdomars upplevelser av ungdom och 

psykiskt välbefinnande visar att osäkra anställningsförhållanden, ekonomiska svårigheter och 

sönderdelning av tid spenderad med partners bidrar till lägre psykiskt välbefinnande. Wyn 
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m.fl. utgår från Världshälsoorganisationen (WHO) definition av psykisk hälsa som definieras 

i citatet nedan:  

“Mental health is a state of wellbeing in which the individual realizes his or her own 

abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 

fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community”(WHO 2004:47) 

 

Enligt Wyn m.fl. (2015:58) är välbefinnande beroende av omständigheter så som ekonomisk 

trygghet, säkerhet, kontakt med andra människor, en känsla av mening i livet, kontroll över 

livsval och positiva personliga relationer. I artikeln pekas fyra grundproblem ut som orsaker 

till den försämrade psykiska hälsan bland unga: uppfattningen om att hälsa är något att 

prestera, synen på livet som ett projekt, den prekära övergången från utbildning till jobb och 

utmaningen i att hantera komplexiteten i dagens samhälle. Högre utbildning garanterar inte 

längre jobb, och det svagare förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad leder till hög 

osäkerhet och är en stor stressfaktor bland unga vuxna. Möjligheterna att få en 

tillsvidareanställning på heltid är begränsade, för många tar det mer än ett decennium att få ett 

fast jobb med bra lön. Ekonomisk osäkerhet är en stark stressfaktor som påverkar flera 

aspekter i livet. Den osäkerhet som en prekär arbetssituation leder till påverkar bland annat 

beslutsfattande kring utbildning, familjebildning och negativa attityder till immigranter. 

Andra konsekvenser är att engagemanget i frivilliga organisationer minskar, vilket leder till 

sämre sammanhållning och mindre socialt kapital (Kalleberg 2009:9).  

 

Wyn m.fl. (2015) menar att psykisk ohälsa kan adresseras på individuell nivå, men när ett 

mönster framträder på samhällelig nivå - till följd av sociala system och institutioner - så 

ligger lösningen i att peka ut de avgörande sociala faktorerna. Ansvaret för hälsa läggs i hög 

grad på individen, trots att det borde ligga hos staten, utbildningsväsendet och arbetsplatsen. 

 

Definitionen av psykisk ohälsa i denna uppsats utgår dels från WHO:s definition ovan, och 

dels från Socialstyrelsen (2013). Socialstyrelsen beskriver psykisk ohälsa som ett 

övergripande begrepp som inkluderar såväl lindriga besvär som allvarligare former av psykisk 

sjukdom och funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013:8).  

 

I dagarna kommer en studie om prekära anställningar som riskfaktor för svenska ungdomars 

psykiska ohälsa (Canivet m.fl., 2016). Redan år 1998 kom första rapporterna om hur prekära 

anställningar kunde kopplas ihop med låg inkomst, korta arbetstider och dåliga arbetsvillkor 
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som sedan dess har ökat. Denna studie har fokuserat sig på en grupp 18-34 åringar i Skåne. 

Den har genomförst med hjälp av enkäter 1999/2000 som sedan följts upp år 2005 och 2010. 

Globaliseringen av ekonomin har särskilt drabbat unga som ofta återfinns inom prekära 

anställningar. Unga personer är överrepresenterade både hos de som är arbetslösa och de som 

har en prekär anställning. 

 

Resultat från denna studie visar att 42% har en prekär anställning. Risken för psykisk ohälsa 

för dessa uppgår till 1,4 gånger högre än för de som inte har en prekär anställning. Denna 

studie visar även att kvinnor (34%) mellan 20-34år  är överrepresenterade när det kommer till 

tillfälliga anställningar i jämförelse med män 20-34år (26%). Då denna studie är baserad på 

ett klusterurval kan selection bias förekomma eftersom man inte kan säkerställa att urvalet är 

representativt för hela populationen. I brist på longitudinella studier behöver fler studier 

utföras på ämnet med data från 2000-talet (Canivet m.fl. 2016).  

 

 

Metod 

 

Forskningsfrågan undersöks genom kvantitativ metod eftersom syftet är att undersöka 

samband. I detta fall om det råder samband mellan deltidsarbete, könsskillnader, 

anställningsform, civilstånd, barn i hushåll och kontantmarginal i relation till nedsatt psykiskt 

välbefinnande på samhällsnivå.  

 

Hypoteserna undersöks via logistisk regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS 23 för att 

fastställa sambandet mellan de oberoende variablerna (deltid, anställningsform m.fl.) och 

nedsatt psykiskt välbefinnande.  
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Datamaterial 

 

Studien baseras på data från den svenska Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU). Data från 

LNU omfattar svenska individer mellan 18-75 år som intervjuats om deras faktiska 

levnadsförhållanden inom ett antal områden, däribland arbetsförhållanden, hälsa och familj 

som är relevanta för vår studie. N=4415, vilket är en svarsfrekvens på 61 procent (Institutet 

för social forskning 2015). Dessa intervjuer genomfördes i flesta fall genom hembesök på 

uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB).  

 

Data rensades utifrån variabeln Anställningsform, där alla som uppgett att de ej var anställda 

togs bort, vilket gav n=2554. Urvalet består då enbart av personer som uppgett att de är 

anställda i någon form och inkluderar då även studenter, ålderspensionärer och föräldralediga. 

De yrkesverksamma uppgår till 96,8%.  

 

Vi har valt att fokusera på psykisk ohälsa utifrån Lundbergs (1990) definition som innehåller 

komponenterna trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär, depression och överansträngning. 

Eftersom vår forskningsfråga rör dagsläget används data från LNU 2010, då det är den senast 

utförda undersökning vars data är tillgänglig vid tidpunkten för denna uppsats. På grund av 

denna uppsats begränsade omfattning kommer vår analys baseras på data från endast ett 

tillfälle (tvärsnittsstudie). 

 

Variabelförteckning  

 

Beroende variabel 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innehåller många sjukdomssymptom och diagnoser, 

vilket gör det komplext att sammanfatta. Vi har valt att inte skapa något eget index, istället 

utgår vi från ett befintligt index som finns i datamaterialet och är skapat av Olle Lundberg i 

hans avhandling Den ojämlika hälsan (1990). Lundberg (1990) utgår från ett antal frågor om 

psykiskt välbefinnande och kan läsas som följande: Har du under de senaste tolv månaderna 

haft allmän trötthet?, Har du under de senaste tolv månaderna haft sömnbesvär?, Har du 

under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)?, Har du under 

de senaste tolv månaderna haft depression, djup nedstämdhet?, Har du under de senaste tolv 
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månaderna haft överansträngning? Att döma av resultatet för 2010 kan ses att de flesta, 88%, 

inte lider av några besvär. 

 

Variabeln kodades om till en dikotom variabel där 0-2 (Inga besvär - 2 lätta besvär) kodades 

som 0, och 3-13 (1 svårt, 3 lätta - 4 svåra+1 lätt) kodades som 1.  

 

Oberoende variabler 

  

Kön: Viktig då vår studie undersöker könsskillnader och hur fördelningen på 

arbetsmarknaden ser ut. Fördelningen är 48,4% (n=1237) kvinnor och 51,6% (n=1317) män. 

Män är kodade som 1 och kvinnor som 2. 

 

Födelseår: Relevant för vår studie då ålder i detta fall skulle kunna visa på om psykisk ohälsa 

är vanligare hos yngre eller äldre samt visa om en åldersgrupp är överrepresenterad inom 

deltidsarbetande. Variabeln transformerades till ålder och delades sedan upp i tre kategorier. 

Urvalet består av personer i åldern 19-65 år, eftersom vi undersöker de i arbetsför ålder. De 

över 65år uteslöts ur analysen då de var ett fåtal (n=32) och inte relevanta för vår studie. 

Ålder kodades som 19-30 år=1, 31-54 år=2, 55-65 år=3. Medelvärde för ålder är 43,2 år.  

 

Egen socioekonomisk grupp: Viktig i vår studie då vi anar samband mellan individer som 

arbetar deltid och deras socioekonomiska grupp. Variabeln döptes om till klass och 

kategoriserades sedan på följande sätt: Ej facklärda arbetare=1, Facklärda arbetare=2, Lägre 

tjänstemän=3, Tjänstemän mellannivåer =4 och Högre tjänstemän=5. 

 

Civilstånd: Är relevant på så vis att den kan visa skillnader i arbetstid och psykisk ohälsa 

beroende av huruvida man har partner eller ej. Variabeln kodades om till en dummy där 1 

Ogift, 2 Frånskild, 3 Änka/änkling kodades som 1 och 4 Sambo, 5 Gift, 6 Gift, ej 

sammanboende kodades som 2. 28,2% är ogifta/frånskilda/änka och 71,8% är gifta och/eller 

sammanboende. 

 

Antal yngre barn i hushåll: Denna variabel är av intresse då deltidsarbete och 

hemmavarande barn samt att ta hand om hushåll kan hänga ihop med varandra. 

Respondenterna hade barn mellan 0-5år. Medelvärdet för antal yngre barn i hushåll uppgår till 

0,43 antal barn, och majoriteten (73%) har alltså inga barn. Variabeln kodades om så att de 
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som inte har några barn fick värdet 1 och de som har 2-3 barn fick värdet 2. De som har 4-5 

barn var ett fåtal (n=4) och kodades som missing (SYSMIS).  

 

Förra veckan: Heltid: För att se hur många som arbetar heltid respektive deltid. Variabeln 

baseras på frågan Var du anställd på heltid (inklusive semester, sjukskrivning, tjänstledighet 

för barn/studier m.m.) förra veckan? med svarsalternativen 1 Ja och 2 Nej.  

 

Veckotimmar anställd 2009: Variabeln anger hur många timmar en person arbetat i snitt per 

vecka under 2009 och varierar från 0 till 80 timmar. De som arbetat 0 timmar och de som 

arbetat mer än 45 timmar i veckan uteslöts och kodades som missing, vilket innebar ett 

bortfall på 172 personer. Variabeln kategoriserades och kort deltid 1-19h/vecka fick värdet 1, 

lång deltid 20-34h/vecka fick värdet 2 och heltid 35-45h/vecka fick värdet 3. 

 

Anställningsform: Anger tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. 

 

Kontantmarginal: Utgår från frågan: Om du plötsligt hamnade i en situation, där du på en 

vecka måste skaffa fram 14 000 kronor, skulle du kunna klara det? Med svarsalternativen Ja, 

Nej, Vet ej. Utifrån detta kan vi se denna som relevant för vår studie på så vis att ekonomisk 

otrygghet är en känd stressfaktor. Variabeln kodades om så att Ja fick värdet 1 och Nej fick 

värdet 2. -1, 8 Vet ej och 9 Svar saknas (n=9) kodades som missing (SYSMIS).  

 

En kombinationsvariabel skapades utifrån kön och förra veckan heltid. Kön och heltid 

kodades som man heltid=1, man ej heltid=2, kvinna heltid=3 och kvinna ej heltid=4. 

 

Regressionsanalys 

 

I denna studie har en logistisk regressionsanalys tillämpats. Denna analys passar bäst då den 

beroende variabeln är binär och det finns två möjliga utfall, i det här fallet att ha högt psykiskt 

välbefinnande, eller att ha lågt psykiskt välbefinnande (Edling & Hedström, 2003).  

Med hjälp av logistisk regressionsmodell kommer vi bland annat kunna se om kvinnor i högre 

utsträckning än män lider av nedsatt psykiskt välbefinnande (psykisk ohälsa).  
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Då vi har använt oss av ett urval ur populationen kan vi inte säga att några av skattningarna är 

100% säkra, därför gjordes valet att använda konfidensintervaller. Med detta menas att vi 

anger ett intervall, där konfidensgraden i detta fall är satt till 95% sannolikhet. (Edling & 

Hedström 2003). Exempelvis kan vi med 95% sannolikhet säga att en viss procent av männen 

lider av nedsatt psykiskt välbefinnande, men 5% av männen faller utanför intervallet som 

skulle kunna lida mer eller mindre av nedsatt psykiskt välbefinnande. (Edling & Hedström 

2003) 

 

Enligt Edling & Hedström (2003) har skattningarna högre tillförlitlighet om 

konfidensintervallerna är snäva, vilket innebär att den är robust. Är intervallerna däremot 

breda pekar det på att skattningarna antagligen är beroende av slumpen och med ett annat 

urval skulle därför resultatet bli ett helt annat. 

 

I denna modell går även att utläsa oddskvoterna i resultatet, då det är vanligt förekommande 

vid denna typ av studier att en likställer odds med sannolikheter eller risker (Edling & 

Hedström, 2003). En oddskvot kan aldrig vara negativ, men det finns ingen gräns för hur stor 

den kan vara. Över 1.0 innebär en högre sannolikhet/risk i förhållande till referensgruppen 

(som har värdet 1), medan en oddskvot under 1.0 tolkas som en lägre sannolikhet/risk (Edling 

& Hedström, 2003:68).  

 

Utifrån oddskvoterna kan alltså utläsas hur mycket större sannolikheten är för att något 

kommer att ske för en grupp i förhållande till en annan, till exempel om det är större 

sannolikhet att en arbetar deltid om en är kvinna jämfört med om en är man, eller om det är 

större sannolikhet att unga har nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med äldre etc. 

(Edling & Hedström, 2003). I våra resultat har vi valt att se till oddskvoter och 

signifikansvärdet (Sig.) då detta gör att vi minimerar risken att begå ett Typ-1-fel, vilket 

innebär att samband råder fast det egentligen beror på slumpen. Signifikansvärdet bör vara 

mindre än 0,05 för att vi till 95% ska kunna förlita oss på att samband råder (Edling & 

Hedström, 2003). 

 

I linjär regressionsanalys används F-test för att avgöra hur väl analysen beskriver den data 

som ingår i modellen. Motsvarigheten till F-test för logistisk regressionsanalys är -2log-

likelihoodvärdet, som jämför log-likelihoodvärdet för modellen med det log-likelihoodvärde 

man skulle fått om man estimerat modellen utan några oberoende variabler (Edling & 
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Hedström 2003:199). Det intressanta med -2log-likelihood är främst att jämföra värdet mellan 

modeller – om värdet sjunker när vi lägger till variabler i våra modeller så tyder det på att 

modellens passform förbättras. 

 

Pseudo R2 (i detta fall Nagelkerke pseudo-R2) anger den procentuella reduktionen i 

likelihood istället för andelen förklarad varians. Pseudo R2 om 1 innebär att vi alltid gissar 

rätt, och även om det inte mäter andelen förklarad varians, kan det i praktiken tolkas så 

(Edling & Hedström, 2003). 

 

Regressionsanalyserna för denna studie är uppdelade i fyra modeller. Den första modellen är 

en crude-modell, vilket innebär att varje oberoende variabel för sig har regresserats mot den 

beroende variabeln nedsatt psykiskt välbefinnande. I de övriga 3 modellerna har en logistisk 

regressionsanalys gjorts på variablerna tillsammans. Variabler har lagts till vart eftersom i 

modellerna. Samtliga modeller har skapats för att testa hypoteserna.  

 

Resultaten från modell 1-4 presenteras i en gemensam tabell (Tabell 2). 
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Resultat 

 

Tabell 1. Fördelning (%) av deltidsarbete, ålder, social klass 

och psykiskt välbefinnande bland kvinnor och män. 

Levnadsnivåundersökningen 2010 (n=2554).  

Tabellrubrik Kvinnor 

n=1237 

(48,4%) 

Män 

n=1317 

(51,6%) 

n=2554 

(100%) 

Deltid 

1-19h 

20-34h 

35-45h 

Missing 

Ålder 

19-30år 

31-54år 

55-65år 

Missing 

Klass 

Ej facklärda 

arbetare 

Facklärda 

arbetare 

Lägre tjänstemän 

Tjänstemän 

mellannivåer 

Högre tjänstemän 

Psykiskt 

välbefinnande 

God 

Sämre än god 

 

4,2% 

27,5% 

68,3% 

 

 

18,0% 

60,0% 

22,0% 

 

 

20,2% 

 

13,5% 

 

18,2% 

29,9% 

 

18,2% 

 

 

82,9% 

17,1% 

 

2,3% 

8,3% 

89,5% 

 

 

19,7% 

58,2% 

22,1% 

 

 

21,4% 

 

20,2% 

 

11,6% 

24,5% 

 

22,2% 

 

 

92,7% 

7,3% 

 

77 

425 

1880 

172 

 

476 

1490 

556 

32 

 

532 

 

433 

 

378 

693 

 

518 

 

 

2247 

307 
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Som visas i Tabell 1 har kvinnor i högre grad än män en deltidsanställning, och då främst 

inom kategorin lång deltid som omfattar nästan en tredjedel (27,5%) av de förvärvsarbetande 

kvinnorna. För män är motsvarande siffra 8,3%. I tabell 1 kan även läsas att inom 

ålderskategorierna är könsfördelningen jämn, och den största andelen förvärvsarbetande 

återfinns bland personer 31-54 år. Medelvärdet för ålder är 43,18 år. En något större andel 

män är ej facklärda/facklärda arbetare, medan fler kvinnor än män är tjänstemän på 

låg/mellannivå. Bland högre tjänstemän är andelen män störst, 22,2% jämfört med 18,2% 

kvinnor. Kvinnors psykiska välbefinnande är väsentligt sämre än mäns, 17,1% jämfört med 

7,3%.  
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Tabell 2. Oddskvoter (OK) för nedsatt psykiskt välbefinnande 

bland svenska kvinnor och män. Levnadsnivåundersökningen 

2010, n=2554. 

Tabell 2 Modell 1 

(”crude”) 

Modell 2 Modell 3 Modell 4  

Deltid (ref heltid) 1,92 (1,47-

2,49) *** 

1,40 (1,05-

1,88) * 

1,45 (1,08-

1,95) * 

1,46 (1,06-

1,92) * 

 

Kön (ref man) 2,62 (2,03-

3,38) *** 

2,23 (1,70-

2,93) *** 

2,25 (1,72-

2,96) *** 

2,20 (1,67-

2,89) *** 

 

Ålder (ref 55-

65år) 

 

 

    

19-30år 1,53 (1,05-

2,22) * 

1,52 (1,03-

2,25) * 

1,47 (0,98-

2,21) 

1,42 (0,95-

2,13) 

 

31-54år 

 

 

Klass (ref Högre 

tjänstemän) 

Ej facklärda 

arbetare 

Facklärda arbetare 

 

Lägre tjänstemän 

Tjänstemän 

mellannivåer 

                 

Civilstånd (ref 

gift/sambo) 

Barn i hushåll 

(ref 0 barn) 

Kontantmarginal 

(ref har marginal) 

-2log likelihood 

Nagelkerke R2 

1,30 (0,95-

1,79) 

 

 

 

1,51 (1,02-

2,22) * 

0,86 (0,55-

1,36) 

1,96 (1,31-

2,93) *** 

1,46 (1,01-

2,12) * 

1,36 (0,98-

1,88) 

 

 

 

1,26 (0,83-

1,90) 

0,83 (0,52-

1,33) 

1,64 (1,08-

2,49) * 

1,32 (0,90-

1,92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777,89 

0,059 

1,54 (1,09-

2,18) * 

 

 

 

1,26 (0,83-

1,90) 

0,81 (0,50-

1,29) 

1,60 (1,05-

2,42) * 

1,32 (0,90-

1,93) 

 

1,37 (1,04-

1,81) * 

0,76 (0,55-

1,04) 

 

 

 

1765,55 

0,067 

1,46 (1,03-

2,06) * 

 

 

 

1,11 (0,72-

1,70) 

0,77 (0,48-

1,24) 

1,58 (1,04-

2,41) * 

1,35 (0,92-

1,98) 

 

1,33 (1,00-

1,76)* 

0,75 (0,55-

1,04) 

1,86 (1,23-

2,76) ** 

 

1748,04 

0,073 

 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. ns= inte signifikant 
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Inledningsvis utfördes regressioner på variabeln anställningsform, men resultaten för denna 

var ej signifikanta varpå den uteslöts. Det innebär att hypotes 2 och 4 inte får något stöd, 

varför vi inte undersökt dessa närmare. 

 

Som visas i modell 1 i Tabell 2 så regresserades de oberoende variablerna deltid , kön, ålder 

och klass var för sig mot den beroende variabeln psykiskt välbefinnande. Resultaten visar att 

deltidsarbetande har nästan dubbelt så höga odds (OK 1,92) för nedsatt psykiskt 

välbefinnande i jämförelse med referenskategorin heltidsarbetande, vilket är signifikant på 

0,1-procentsnivå. Även kön är signifikant på 0,1-procentsnivå och visar att kvinnor löper 

väsentligt högre risk (OK 2,62) för nedsatt psykiskt välbefinnande än män. 

Variabeln ålder i sin helhet är ej signifikant, men det bör noteras att kategorin 19-30år är 

signifikant på 5-procentsnivå och indikerar att yngre personer löper högre risk för nedsatt 

psykiskt välbefinnande i förhållande till referenskategorin. 

Alla kategorier med undantag för facklärda arbetare inom variabeln Klass är signifikanta. 

Lägre tjänstemän är den enda kategorin som är signifikant på 0,1-procentsnivå och visar att de 

har nästan dubbelt så höga odds att lida av nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med 

referenskategorin. Oddsen för ej facklärda arbetare och tjänstemän på mellannivå var även de 

högre (OK 1,51 samt 1,46) än för referenskategorin högre tjänstemän.  

 

I modell 2 regresserades variablerna i modell 1 tillsammans mot den beroende variabeln. 

Resultaten visar att när de oberoende variablerna konstanthålls för varandra så är deltidsarbete 

fortfarande signifikant, men nu på 5-procentsnivå. Oddset har sjunkit från 1,96 till 1,40, vilket 

innebär att det fortfarande finns en förhöjd risk för nedsatt psykisk ohälsa för 

deltidsarbetande, om än något lägre än i första modellen. 

Kön är fortfarande signifikant på 0,1-procentsnivå och visar även i denna modell att kvinnor 

löper högre risk för nedsatt psykiskt välbefinnande (OK 2,23). Ålder är ej signifikant här, men 

återigen finner vi att den yngsta kategorin är signifikant och löper en 50% överrisk (OK 1,52) 

jämfört med referenskategorin. 

Klassvariabeln är fortfarande signifikant i sin helhet, men nu är det endast kategorin lägre 

tjänstemän som är signifikant (på 5-procentsnivå). Denna grupp löper även i denna modell 

högre risk (OK 1,64) än referensgruppen, dock något minskad jämfört med modell 1.  Pseudo 

R2 uppgår här till 0,059, vilket kan tolkas som att de oberoende variablerna orsakat en cirka 6 

procents reduktion av log-likelihoodvärdet i modellen. Det kan även tolkas som att vår modell 

förklarar cirka 6 procent av nedsatt psykiskt välbefinnande.  
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Resultaten i modell 2 bekräftar alltså vår första och tredje hypotes - att det finns ett samband 

mellan deltidsarbete och nedsatt psykiskt välbefinnande samt att risken för nedsatt psykiskt 

välbefinnande är högre för kvinnor än för män. 

 

I modell 3 har de två kontrollvariablerna civilstånd och barn i hushållet lagts till utöver de 

tidigare variablerna. Deltidsarbete är fortfarande signifikant med något högre oddskvot, 1,45 

jämfört med 1,40 i modell 2. Variabeln kön är som tidigare signifikant på 0,1-procentsnivå, 

oddskvoten är i princip oförändrad mot modell 2. Åldersgruppen 31-54 år är nu signifikant på 

5-procentsnivå och kategorin löper 54% högre risk (OK 1,54) för nedsatt psykiskt 

välbefinnande i jämförelse med referensgruppen.  Variabeln klass är i stort sett oförändrad, 

 den enda kategori som är signifikant är lägre tjänstemän, som fortfarande löper högre risk än 

referensgruppen. 

Personer som är ogifta, frånskilda eller änka/änkling löper 37% högre risk (OK 1,37) för 

nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med personer som är gifta eller sambos. Variabeln 

är signifikant på 5-procentsnivå. Variabeln barn blev dock inte signifikant, vilket innebär att 

vår femte hypotes inte får fullt stöd. 

 

Modell 4 inkluderar även variabeln kontantmarginal, som används som mått för kortsiktig 

ekonomisk trygghet. Deltidsarbete är i princip oförändrat. Oddskvoten för variabeln kön har 

minskat något, från 2,25 till 2,20, men är fortfarande signifikant på 0,1-procentsnivå. 

Åldersgruppen 31-54 år är fortfarande signifikant med oddskvot 1,46. Klassvariabeln 

förändras endast marginellt, lägre tjänstemän är den enda signifikanta kategorin med förhöjd 

risk, likaså civilstånd. Barn i hushållet är oförändrad icke signifikant och analyseras inte 

vidare. Slutligen tillkommer variabeln kontantmarginal som är signifikant på 1-procentsnivå 

och visar att de som inte har marginal att röra sig med löper 86% högre risk (OK 1,86) för 

nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med de som har marginal. 

Jämfört med modell 2 och 3 har modell 4 bättre passform eftersom -2log-likelihoodvärdet 

sjunkit från 1777,89 till 1748,04. Pseudo R2 uppgår här till 0,073, vilket kan tolkas som att 

vår modell förklarar drygt 7 procent av variansen.  

 

Pseudo R2 är ett mått som går mellan 0 och 1. Ju närmare 1 värdet är, desto bättre är vår 

gissning. Pseudo R2 är lågt i alla modeller, men ökar ju fler variabler som läggs till, vilket 
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tyder på att variablerna är relevanta. En anledning till att pseudo R2 är så lågt kan vara att 

psykisk ohälsa har andra orsaker än de som testas för här.  

 

Tabell 3. Oddskvoter (OK) med 95 % konfidensintervaller för 

nedsatt psykiskt välbefinnande utifrån kombinationsvariabeln av 

arbetstid (hel/ej heltid) och kön, kontrollerat för ålder och klass. 

Kvinnor och män i Sverige, Levnadsnivåundersökningen 2010, 

n=2554. 

 

Tabell 3   

Heltid/man* 

Ej heltid/man 

Heltid/kvinna 

Ej heltid/kvinna 

*=referenskategori 

1.00 

1,91 (1,05-3,49) 

2,45 (1,82-3,30) 

3,19 (2,29-4,48) 

 

 

 

 

I tabell 3 kan utläsas att män som inte arbetar heltid löper nästan dubbelt så hög risk (OK 

1,91) för nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med män som arbetar heltid. 

Heltidsarbetande kvinnor löper väsentligt mycket högre risk (OK 2,45) för nedsatt psykiskt 

välbefinnande jämfört med heltidsarbetande män. Kvinnor som inte arbetar heltid löper högst 

risk (OK 3,19) för nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med heltidsarbetande män.  

 

Sammanfattning av modellerna: Tydligast framgår att arbetstid, kön, civilstånd och 

kontantmarginal är avgörande för ens psykiska välbefinnande. Samtliga modeller visar att 

kvinnor, deltidsarbetande, ogifta/frånskilda/änkor och de som saknar kontantmarginal löper 

högst risk för nedsatt psykiskt välbefinnande.  

 

  



 

 21 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sannolikheten att lida av nedsatt psykiskt 

välbefinnande ser ut bland män och kvinnor som deltidsarbetar. Studien innefattar 

förvärvsarbetande män och kvinnor i åldersspannet 19-65 år då psykiskt välbefinnande i 

arbetslivet är utgångspunkten.  I denna studie har vi undersökt om det finns skillnader i risken 

att ens psykiska välbefinnande är nedsatt utifrån hur mycket en arbetar, anställningsform, kön 

samt ålder och klasstillhörighet. Vi har även kontrollerat för civilstånd, barn och 

kontantmarginal. Tidigare forskning visar att kvinnor löper högre risk än män för psykisk 

ohälsa (Canivet m.fl., 2016). Det är också tydligt i våra resultat. 

  

Deltidsarbetande har nedsatt psykiskt välbefinnande i högre grad än heltidsarbetande, vilket 

stödjer vår hypotes om att det finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och arbetets 

omfattning. Kalleberg (2009) framhäver betydelsen av anställningsform, men vi kan inte se 

något samband mellan den och psykiskt välbefinnande. Vår andra och fjärde hypotes får 

således inte stöd i resultaten, vilket är i enlighet med Ek m.fl. (2013), som inte heller kunde se 

ett statiskt säkerställt samband mellan anställningsform och psykisk ohälsa. En tänkbar 

förklaring till det kan vara att anställningens form har mindre påverkan på det psykiska 

välbefinnandet än arbetets omfattning, eftersom det senare har större betydelse för ekonomin. 

Det kan vara så att kortsiktig ekonomisk trygghet har större betydelse för det psykiska 

välbefinnandet än långsiktig anställningstrygghet. 

  

Vi kan även se att lägre tjänstemän har högre sannolikhet att ha nedsatt psykiskt 

välbefinnande än övriga grupper. Det kan bero på att mellanchefer och tjänster med 

arbetsledaransvar återfinns inom det skiktet. Det indikerar att ens position har viss betydelse 

för ens psykiska välbefinnande, vilket är i linje med Ek mf.l. (2013) som fann att jobbets 

karaktär spelade roll för utvecklingen av psykisk ohälsa. Fler kvinnor än män är tjänstemän på 

låg/mellannivå och löper nästan dubbelt så hög risk för nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta 

stödjer vår hypotes om att kvinnor är särskilt utsatta för nedsatt psykiskt välbefinnande, men 

även att de är extra utsatta om de dessutom arbetar som lägre tjänstemän.  

 

Kvinnor som jobbar deltid har högre sannolikhet att ha nedsatt psykiskt välbefinnande i 

förhållande till män som jobbar deltid. Det kan bero på att kvinnor är överrepresenterade i 
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vård- och kontaktyrken som klassas som högstressarbeten, där deltidsarbete är vanligt 

(Drange & Egeland, 2014). De som är ogifta, frånskilda eller änkor och arbetar deltid har 

högre sannolikhet att ha nedsatt psykiskt välbefinnande i förhållande till de som är gifta eller 

sammanboende och arbetar deltid. Att jobba deltid och inte vara gift eller sambo kan innebära 

sämre ekonomi för hushållet och ensamt ansvar för hushållsarbetet, vilket är både stressande 

och påfrestande. Förekomsten av barn i hushållet förändrade inte risken för nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Det kan bero på att det är vanligt att kvinnor väljer att gå ner i tid när de blir 

föräldrar för att kunna spendera mer tid med familjen och ser det som positivt (Strömberg & 

Karlsson, 2007). Vår femte hypotes får därmed inte fullt stöd. 

  

Standing (2011) menar att prekariatet är en framväxande global klass. I Sverige jobbar 

majoriteten av alla förvärvsarbetande heltid, men skillnaden mellan kvinnor och män är stor. 

Kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning, mår sämre psykiskt samt lider i högre utsträckning 

av arbetsskador som inte är fysiska (Arbetsmiljöstatistik, 2014). 

  

Åldersgruppen 19-30 år löper högre risk för nedsatt psykiskt välbefinnande än de som är 

äldre,  vilket återfinns i Socialstyrelsens rapport (2016). Den psykiska ohälsan ökar, främst 

bland unga kvinnor. Det är också unga som lever med osäkra och otrygga 

anställningsförhållanden. De har liten makt över sin tid, ekonomi och svårt att planera inför 

framtiden. Att inte känna tillförsikt inför arbetslivet är stressande, vilket kan vara en 

bidragande orsak till varför stress, oro och ångest ökar bland just unga (Socialstyrelsen, 

2016).  Ebert & Wilson (2013) poängterar att prekära anställningar ofta innebär obekväma 

arbetstider, i synnerhet för unga på arbetsmarknaden. Att jobba oregelbundet och på 

obekväma tider reducerar tiden för socialt umgänge, vilket kan göra det svårt att skapa och 

upprätthålla relationer.  

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som orsakar lidande för individen och kostar pengar 

för samhället. Ohälsa, såväl fysisk som psykisk, har naturligtvis fler orsaker än arbete. Men de 

allra flesta tillbringar en stor andel av sin tid på jobbet, vilket gör det viktigt att undersöka 

vilken roll arbetets form och omfattning har för individens mående. 
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Kritik 

Modellerna har genomgående lågt pseudo R2, vilket indikerar att våra modeller inte förklarar 

hela bilden, vilket dock är naturligt då psykisk ohälsa kan ha många fler orsaker än 

arbetsförhållanden. Majoriteten av urvalet är i medelåldern, vilket innebär att de flesta är 

etablerade på arbetsmarknaden och har partner. Det innebär att den åldersgrupp där tillfälliga 

anställningar är vanligast inte är tillräckligt representerad, vilket kan vara en orsak till att 

variabeln anställningsform inte blev signifikant. I vår data fanns även ett fåtal studenter, 

ålderspensionärer och föräldralediga med. Det beror på att de angett att de var anställda, men 

hade kunnat uteslutas eftersom de i praktiken har en annan sysselsättning. 

 

 

Framtida forskning 

 

Tankar och idéer om framtida forskning har genomgående antecknats under tiden som denna 

uppsats har skrivits. Bland annat skulle det vara intressant att studera vidare på kategorin unga 

personer (som i denna uppsats visat sig vara relevant vad gäller psykisk hälsa och 

deltidsanställning samt tidsbegränsad anställning) utifrån en klassvariabel i form av innerstad 

respektive förort. Detta för att se om samband mellan boende/klass och psykisk ohälsa råder, 

alternativt samband mellan boende/klass och anställningsform- och tid.  

 

Canivet m.fl. (2016:14) fann i en studie att osäker anställning påverkar sannolikheten för att 

en kommer att gifta sig och skaffa barn. Detta poängteras som faktorer för eventuellt nedsatt 

psykiskt välbefinnande hos unga. Kan vidare studier stärka denna tes? Även Wyn m.fl. 

(2015:58) kopplar välbefinnande till omständigheter som bland annat kontakt med andra 

människor, positiva personliga relationer och en känsla av mening i livet.  

 

Det skulle även vara intressant att studera personer med annan bakgrund än svensk för att se 

om risken för psykisk ohälsa i relation till arbete ser annorlunda ut för olika grupper. Både 

Kalleberg (2009) och Egeland & Drange (2015) finner att osäkra anställningar förekommer i 

högre utsträckning bland kvinnor och utrikesfödda. Upplever minoriteter högre nivå av stress? 

Det vore även intressant att kvalitativt undersöka utvecklingen av yrkesidentitet och 

arbetsrelaterat självförtroende hos personer som har eller har haft osäkra anställningar under 
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längre tid. Hur påverkar arbetsrelaterad osäkerhet utvecklingen av deras sociala och 

mänskliga kapital? 

 

En annan tanke har varit att göra en longitudinell studie för att se hur förändringarna, om 

några, på den prekära arbetsmarknaden ser ut mellan exempelvis 2009 och idag, samt vidare 

om tio år. Kanske vore det också intressant att studera förekomsten av fysiska besvär i 

kombination med de psykiska, för att kunna se en mer övergripande bild av ohälsa bland 

förvärvsarbetande.  
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