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Abstract 

 

The main focus with this study was to investigate if there was a difference in level of 

education and self-rated health and if it could be explained by the amount of control, 

demands and social support at work. Theories used in this essay are education, health, 

and the job strain-model (control, demands and social support at work). We used an 

already done study by Folkhälsoinstitutet (2004) to examine these questions. The 

analysed sample consists of respondents 12 166 aged 18-84 years. The decline was 

39, 2 %. The data was analyzed in SPSS 17.0 using a logistic regression with self-

rated. The results show that there is a significant difference between the educations 

groups and health. The high educations group has better self-rated health. When it 

comes to working conditions the high education groups have more control over work 

and they feel more social support from colleagues and management. But when it 

comes to demands they experience more demands at work.  
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1. Inledning 
 

 

Demokrati (Theorell 2003) och medbestämmandeprocesserna har länge varit en viktig 

del av det arbetsmiljöförbättrande arbetet. Det man velat uppnå är då i första hand en 

högre delaktighet och ett ökat inflytande för de anställda. Med ett ökat inflytande för 

de anställda menar man oftast att det finns en dialog och delaktighet på arbetet samt 

ett stort engagemang hos både anställda och chefer. En förutsättning för inflytande är 

att de anställda får tillräcklig information så de kan skapa sig en uppfattning om vad 

som händer och även komma med förslag som får gensvar från ledningen angående 

detta.  Det är också viktigt att det finns regler och strukturer på arbetsplatsen som 

möjliggör inflytandet. Om detta saknas kan inte medbestämmandet bli kontinuerligt 

utan brukar endast bli tillfällig. Att en individ har möjlighet till att utöva kontroll över 

sin arbetssituation har en avgörande betydelse för hälsan och man kan fråga sig om de 

stressrelaterade symptomen med sjukskrivningar som följd som nu är vanliga i 

Sverige skulle kunna minskas om de anställda hade ett ökat inflytande på 

arbetsplatsen. På arbetsplatser där inflytandet är lågt så har tidigare forskning visat på 

att detta kan leda till svåra sjukdomar. (Theorell, 2003:9f) 

Hur de anställda påverkas av arbetsförhållandena har studerats i närmare två 

decennier(Rusli, B,N,  Edimansyah, B, A & Naing, L, 2008). Studier har då främst 

gjorts på de tre faktorerna krav, kontroll och socialt stöd i arbetet och hur graden av 

dessa tre faktorer påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Interaktionen mellan höga 

krav, låg kontroll och socialt stöd i den s.k. krav och kontroll -modellen predicerar 

negativa hälsoeffekter som utmattning, oro, depression och psykisk ohälsa hos de 

anställda. Dessa arbeten med hög anspänning räknas som högriskarbeten. Forskning 

har visat på att dessa tre faktorer tillsammans är de mest riskfyllda och skadliga för 

hälsan. Man har då sett att det kan leda till hjärt- och kärlproblematik, 

muskuloskeletala sjukdomar, sjukfrånvaro samt generella hälsoproblem som mätts i 

form av självskattad hälsa och upplevd livskvalitet. (Rusli, B, N, Edimansyah, B, A & 

Naing, L, 2008). 
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Forskning har visat på att hälsan ofta skiljer sig åt mellan lågutbildade respektive 

högutbildade och det är då vanligtvis de lågutbildade som har ett sämre hälsotillstånd.  

Lågutbildade använder också mer receptbelagd medicin(smärtstillande mediciner, 

blodtrycksmedicin m.m.) än högutbildade och de söker också i högre utsträckning 

kontakt med sjukvården(kurator, kiropraktor m.m.) än högutbildade. 

(Folkhälsoinstitutet, 2008) Det är också vanligare med långvarig sjukdom bland 

lågutbildade. Då det i högre utsträckning är lågutbildade män och kvinnor som 

innehar arbeten som är passiva och monotona kan det vara en förklaring till att deras 

hälsa påverkas negativt av detta. Högutbildade kan mer ofta vara med och påverka 

sina arbetsuppgifter och sin arbetstid, dock kan gränsen mellan arbete och fritid 

suddas ut i större utsträckning och de kan även uppleva en stor tidspress i sitt arbete. 

De jobbar också i större utsträckning på s.k. obekväm arbetstid som nattarbete och 

helgarbete. Detta påverkar också hälsan negativt. Att jobba obekväm arbetstid brukar 

kallas för att arbeta osocial arbetstid då de flesta andra är lediga från sitt arbete.  Då 

det även kan vara svårt att vara med på kurser m.m. kvällstid, det kan resultera i att 

man känner sig ”inlåst” på sitt arbete.  Att jobba natt påverkar kroppen negativt då 

man går emot kroppens inre klocka. Detta kan leda till sömnstörningar.(Jeding, K et 

al. 1999:30ff)  

Det är också vanligare att de som har högskoleutbildning upplever sitt arbete som mer 

meningsfullt än dem med låg utbildning(Arbetslivsfakta, 2005). 

Arbetstagare i statusyrken är oftast mer nöjda med sitt jobb, känner en högre 

arbetstillfredsställelse och har bättre psykisk hälsa men samtidigt kan de uppleva 

ansträngande, känslomässiga anspänningar i sitt jobb.(Karasek, 1979) 

Den framkommer att den psykiska påfrestningen i jobbet ökar ju högre utbildning 

man har. De med högre utbildning har svårare att koppla av utanför arbetet än de med 

kortare utbildning samt att de har svårare att få tiden att räcka till för vänner och 

familj.(Arbetslivsfakta, 2005) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med studien är att undersöka om hälsan skiljer sig åt mellan hög respektive 

lågutbildade och om graden av kontroll, krav och socialt stöd i arbetet kan vara en 

tänkbar förklaring till detta, då det visat sig i tidigare studier att högutbildade tenderar 

till att ha bättre arbetsförhållanden samt en högre självskattad hälsa. Detta är ett 

problem då det i praktiken kan leda till en ojämlik hälsa bland låg - och 

högskoleutbildade. Under senare år har det inte gjorts så många studier på detta. Vi 

ville därför se om detta även stämde i Folkhälsoinstitutets studie från 2004. Det skulle 

i så fall vara viktigt att satsa på en hälsobefrämjande arbetsmiljö för att förbättra 

hälsan för de lågutbildade.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

Skiljer sig hälsan åt mellan hög och lågutbildade?  

Och i så fall, kan det förklaras av graden av inflytande, krav och socialt stöd som man 

har i arbetet?  

 
 

1.2 Avgränsning 

 
När tiden och resurserna är begränsade för denna uppsats har vi valt att göra vissa 

avgränsningar. Vi har valt att inrikta oss på om hälsan skiljer sig åt mellan hög- och 

lågutbildade och om graden av krav, kontroll och socialt stöd över arbetet kan vara 

tänkbara förklaringar till detta. Naturligtvis kan man inte endast säga att det bara är 

dessa faktorer som påverkar hälsan. Faktorer som kön, familjeliv och fritid har 

förmodligen också en avgörande roll för hälsan men vi tar inte hänsyn till detta i 

denna uppsats. 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Utbildning bakgrund 

 

I (Giddens, 2003) det förindustriella samhället var skolan till för dem som hade tid 

och pengar till att utbilda sig. För de allra flesta gick uppväxten istället ut på att man 

skulle följa de vuxna i deras vardag och lära sig av deras yrkeskunnande och vanor. 

Barnen hjälpte till i hemmet och på åkrarna från att de var små. Det var först en bit in 

på 1900-talet som skolan blev en självklarhet och obligatorisk för alla. 

Industrialiseringen har medfört att det ställts större krav på särskilda skolor, att följa 

sina föräldrars fotspår blev allt mer sällsynt och människorna började arbeta inom fler 

yrkesgrenar. Individerna fick en alltmer formell undervisning i ett flertal ämnen, 

istället för att som tidigare mer praktiskt lära sig olika färdigheter. Idag är läs – och 

skrivkunnigheten utbredd i de industrialiserade länderna. I modern tid blir utbildning 

och särskilda kvalifikationer ett viktigt medel att använda i sin karriär och sitt yrke. 

(Giddens, 2003:416f) 

Hur man ser på en individs karriär utifrån social mobilitet kan skilja sig åt på två sätt, 

för det första hur individen rör sig uppåt eller nedåt på den sociala rangskalan och för 

det andra om barnen väljer att fortsätta inom liknande yrke eller väljer att byta 

inriktning i jämförelse med sina föräldrar samt mor- och farföräldrar. Utbildningens 

betydelse för en individs karriär är något som är centralt. (Giddens, 2003:269) 

 
 

2.2 Utbildning och hälsa 

 
 

Att (Ross & Wu, 1995) det finns ett positivt samband mellan utbildning och hälsa är 

välkänt. Välutbildade upplever i allmänhet sin hälsa som bättre än lågutbildade. En 

förklaring till detta kan vara att högutbildade i mindre utsträckning är arbetslösa, de 

har heltidsjobb, självutvecklande arbeten och högre inkomster och därmed så lider de 

mer sällan en ekonomisk brist än vad lågutbildade gör. Den ekonomiska tryggheten 

gör att de upplever att de har kontroll över sina liv. Högutbildade har också visats sig 

ha mer psykosociala resurser och större sociala nätverk omkring sig.  
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Om man är högutbildad tenderar man också till att ha en mera hälsosam livsstil, man 

tränar mer, röker mindre, dricker måttligare och skaffar sig förebyggande sjukvård i 

större utsträckning.  

Utbildning har alltså en nyckelposition för stratifikationssystemet i samhället. Med 

stor sannolikhet formar det en individs möjligheter till att få arbete, vilket sorts arbete 

man har möjlighet att få samt den inkomst man har. Social ojämlikhet skapar därför 

direkta konsekvenser för det individuella välbefinnandet och detta påverkar i sin tur 

livskvaliteten för individen. Genom den utbildningsnivå man har så sorteras 

människor in i olika positioner. Vart man befinner sig i stratifieringssystemet formar 

också hur en individ kan hantera de olika stressorer som uppkommer i arbetslivet och 

privat. Det har visat sig att högutbildade får mer hjälp av arbetsgivare med att kunna 

hantera dessa stressorer. Det finns också mer resurser tillgängligt för dem på 

arbetsplatsen om de är i behov av detta. De fördelar som högutbildade skaffar sig i 

arbetet, ekonomiskt, psykosocialt och genom en hälsosammare livsstil påverkar alltså 

hälsan positivt.(Ross & Wu, 1995) 

 

 

3. Krav och kontroll och socialt stöd i arbetet 

 

3.1 Krav och kontroll 

 
När man brukar beskriva arbetssituationen för arbetare och lägre tjänstemän så har 

man i tidigare studier bland annat tittat på begreppet kontroll. Man har då sett att brist 

på kontroll ofta lett till depression och psykosomatiska problem, vilka man då 

sammankopplat med graden av inflytande över det egna arbetet. (Aronsson, 1983 

:230) Arbetare som har en bristande kontroll har visats sig bli apatiska, depressiva och 

resignerade. Detta gäller då känslan av hjälplöshet också har överförts från arbetet till 

andra områden i livet.(Aronsson, 1983:224) Samt om bristen på kontroll är långvarig. 

(Frankenhaeuser 1992:42f) 
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En modell som är välkänd är Theorells krav, kontroll och stödmodell. (Bild nedan) 

 

 
Källa: Karasek, -Theorell; Healthy Work, 1990 

 

Enligt deras modell kan man dela in anställda i dem som har hög respektive låg 

kontroll samt höga respektive låga krav i sitt arbete och då få en fyrkantig kvadrat. 

Kraven i denna modell delas då upp i kvantitativa(deadlines, hur mycket man 

producerar per timme etc.) och kvalitativa krav(krav på koncentration, rollkonflikter 

på jobbet etc.) Kraven kan både vara fysiska eller mentala. De fysiska handlar 

exempelvis om tunga lyft eller arbete som innefattar höga eller låga temperaturer.  

De psykologiska kraven skiljer sig lite åt beroende på vilket arbete det handlar om. 

Höga psykologiska krav har visats sig påverka hälsan negativt och man har kunnat se 

att människor i dessa yrken har en hög korttidssjukfrånvaro.  

Med kontroll så menas det hur stort inflytande man har på sin arbetsplats och över de 

möjligheter som finns till att använda de kunskaper man faktiskt har. Kontroll innebär 

också att man har möjligheter att lära sig nya saker i sitt arbete samt att det finns en 

kreativ eller problemlösande komponent i arbetsuppgifterna. Man har konstaterat att 

kontroll i yrkeslivet ger bland annat färre fysiska ohälsosymptom, psykiskt 

välmående, lägre sjukfrånvaro, trivsel på arbetet, lägre personalomsättning, högre 

motivation, större engagemang samt en höjd arbetsprestation (Jeding, K et al. 

1999:37ff). De jobb med hög anspänning s.k. ”spänt arbete” är de arbeten där man har 

höga arbetskrav och liten kontroll och dessa anses vara det största hotet mot hälsan. 

Hög anspänning på jobbet motverkar inlärning och utveckling. Låg anspänning på 
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arbetet innebär låga psykologiska krav och hög nivå av kontroll. De arbetstagare som 

befinner här är mer hälsosamma än genomsnittet. I det som beskrivs som Aktiva jobb 

stimuleras de anställda av de höga psykologiska krav som ställs samtidigt som de har 

en hög egenkontroll över arbetsuppgifterna. Man påverkas inte så mycket av de 

stressorer som skapas av de höga kraven utan gör av med överskottsenergin som man 

utsätts för. Passiva jobb innebär en låg kontroll och låga krav och ett sådant arbete 

kan leda till att inlärda kunskaper och förmågor gradvis går förlorade (Karasek och 

Theorell, 1990:35ff). 

Den sämsta kombinationen är höga krav, låg kontroll och ett lågt socialt stöd. Det 

finns mycket forskning som visar att den kombinationen påverkar hälsan negativt. 

Man har bland annat sett att arbetare fått problem med både hjärt- och kärlproblematik 

och sämre psykisk hälsa. Man har kunnat se i tidigare studier att om kraven är höga 

och inflytandet lågt så mår arbetarna bättre om det sociala stödet är starkt på 

arbetsplatsen(Jeding, K et al. 1999:37ff). 

Egenkontroll(Frankenhaeuser, 1992) i arbetet motverkar olust i arbetet och minskar 

den negativa anspänningen som annars kan uppstå. Om man kan påverka sin situation 

och känner att man har inflytande och kontroll över den så ökar både arbetsglädjen 

och effektiviteten. Experiment har gjorts då försökspersonerna har utsatts för 

situationer där de inte haft någon kontroll över sina arbetsuppgifter och man har då 

kunnat se att det ger stora stresspåslag i kroppen. Arbetsglädje som delvis uppkommer 

av egenkontroll dämpar alltså skadliga stressreaktioner(Frankenhaeuser 1992:42f).  

Psykisk stress i arbetet uppkommer då arbetet är antingen understimulerande eller 

överstimulerande samt där egenkontrollen och inflytandet är lågt. Arbetstempot har 

också skruvats upp genom mekanisering och automation och arbetsuppgifterna har 

blivit mer innehållslösa. Ofta är arbetet numera så rutinmässigt att arbetarens förmåga 

att tänka och planera inte används. Man har då mindre inflytande över hur 

arbetsuppgifterna ska läggas upp och utföras. Detta gör att man klarar påfrestningar i 

arbetslivet sämre och stress uppkommer. Arbetare som arbetar vid löpande band har 

ofta en hög sjukfrånvaro, detta har förklarats med att arbetet är otillfredsställande. 

(Frankenhaeuser 1992:85ff) Det tar också tid att komma ner i varv från arbeten som är 

monotona och repetitiva och det leder till att de även påverkar individens fritid. Dessa 

typer av arbeten kräver lång återhämtning, då de påverkar arbetaren både psykiskt och 

fysiskt(Frankenhaeuser 1992:101).  



8  

Om (Antonovsky, 1999) man inte får möjlighet till att använda sina kunskaper eller 

förmågor och inte heller får utnyttja hela sin kapacitet, och när arbetsuppgifterna är 

enkla och monotona så får vi inte någon tilltro att arbetet är hanterbart. Det är viktigt 

att man känner att arbetet har en belastningsbalans och detta påverkar om man 

upplever arbetet som hanterbart eller inte. Kontroll och hanterbarhet är kopplade till 

varandra.  

Desto mer som den anställde och behöriga andra är med och fattar beslut om vad som 

ska göras desto mer känner den anställde att han har resurser till att lösa uppgifterna.  

En annan viktig del som brukar påverka den arbetsbetingande stressen brukar vara 

bestämmanderätten, som nämnts ovan.  

Om en arbetare upplever att han kan vara med och välja uppgifter, arbetsordning och 

arbetstakten så brukar arbetet också upplevas som meningsfullt. Om man känner att 

man har ett inflytande över sina arbetsuppgifter brukar man också känna en vilja att 

investera sin energi i det. (Antonovsky, 1999:43)  

Det bör också nämnas att det finns en skillnad mellan män och kvinnors 

arbetssituation då kvinnor generellt har ett lägre beslutsutrymme än män. Kvinnor 

befordras mer sällan än män och de har mindre att säga till om på arbetsplatsen, då de 

i mindre utsträckning innehar chefspositioner. Det är också vanligare att kvinnor 

innehar ett s.k. spänt arbete. Det kan vara en förklaring till att kvinnor mer ofta har 

muskuloskeletala sjukdomar än män. Kvinnor har ofta dubbelrollen (arbete - familj) 

som också kan påverka bedömningen av arbetssituationen. (Theorell, 2003:54) 

 
 

3.2 Socialt stöd i arbetet 

 
 
Det har länge funnits ett växande intresse kring forskningen kring begreppet socialt 

stöd, vilket ofta definieras som de resurser man har i andra människor runtomkring 

sig. Man har då fokuserat på samband mellan socialt stöd, hälsa och välmående.  

Att intresset ökat så dramatiskt kring begreppet kan troligtvis förklaras av flera olika 

faktorer. En faktor är då den roll läran om etiologi- läran om sjukdomars orsaker och 

uppkomst spelar, då vi än idag inte fullt känner till orsakerna till vad som skapar icke-

infektionssjukdomar(inkluderar hjärt- och kärlproblematik, stroke, cancer, mental 

ohälsa m.m.) och infektionssjukdomar.  
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En andra faktor till att intresset är den roll som det sociala stödet spelar i rehabilitering 

och behandling om det sätts in i början av sjukdom. De fördelar man sett av att 

använda sig av det sociala stödet vid rehabilitering är numera allmänt erkänt. Detta 

har visats sig vara till stor hjälp för tillfrisknandet (Cohan, 1985).  

Det är viktigt för hälsan att man känner ett socialt stöd på sin arbetsplats. I arbetet 

skiljer man vanligtvis på stödet från ledningen och stödet från kollegorna.  

Det har visats sig att anställda som inte har några konflikter med sina överordnade har 

färre sjukdagar än de som säger sig ha tvister med sina överordnade.  

Det sociala stödet på arbetsplatsen blir än mer viktigt för individer som befinner sig i 

stressfyllda situationer samt även för kvinnor.  

De som upplever ett lågt stöd har problem med värk i nacke, axlar och rygg i större 

utsträckning. Man har också sett att ett starkt socialt stöd minskat leda, missnöje med 

arbetskrav, ångest och depression. Studier visar dock på att det är det sociala stödet 

från ledningen som spelat en större roll vad gäller den arbetsrelaterade hälsan.  

Stödet (Theorell, 2003) i en arbetssituation beror inte bara på arbetsgruppens 

psykologi utan den påverkas även av de organisatoriska frågorna. Det är viktigt att de 

anställda har en gemensam bild av målsättningen med arbetet, det är då lättare att ge 

varandra stöd. För att undvika ett dåligt socialt arbetsklimat med ett bristande socialt 

stöd så behöver ledningen diskutera målsättningen med de anställda kontinuerligt, 

lönesättningen bör också vara uppbyggd på principer som accepteras av majoriteten 

för att den ska anses som rättvis. Inflytande och stöd ligger rätt nära varandra när man 

ser det ur ett kollektivt perspektiv. När de anställda är väl införstådda i varandras 

synpunkter och åsikter och kan enas i detta så kan det leda det till att de kan få ett 

större gemensamt inflytande över beslutsprocesserna. (Theorell, 2003:37ff) 
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4. Metod 
 
 
Vi har valt att göra en studie på en redan gjord undersökning av Folkhälsoinstitutet. 

Det är en enkätundersökning från 2004 som benämns som den Nationella 

folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor.  Det är en landsomfattande undersökning om 

hälsa och livsvillkor bland Sveriges befolkning. Syftet med Folkhälsoinstitutets 

undersökning var att ta reda på hur Sveriges befolkning mår samt att följa upp 

folkhälsopolitiken.  

 

4.1 Material 

 

Datamaterialet för vår undersökning kommer från Folkhälsoinstitutets nationella 

folkhälsoenkät 2004. Enkäten innehöll frågor om hälsa, välbefinnande, 

läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor, 

alkoholvanor, spelvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, trygghet 

och sociala relationer samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret omfattade ca 70 stycken 

frågor. 

 

4.2 Urval och procedur 

 

Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde en undersökning under 

perioden mars-juni 2004 på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Urvalsunderlaget för 

undersökningen utgjordes av samtliga personer i Sverige i åldrarna 18-84 år. Utav 

dem så valdes 20 000 stycken ut till att delta i studien utav dem deltog 12 166 st. De 

valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU).  Innan enkäten sändes ut 

genomfördes en identifikationskontroll av personerna i urvalet mot befolkningsdata 

för att få fram aktuella adressuppgifter. Undersökningen genomfördes som en 

postenkät med tre påminnelser. 
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4.3 Bortfall 

 

Bortfallet i bestod av ej avhörda 35 %, postreturer 0,9 %, hemligadress/skydd/saknar 

adress 0,2 %, förhindrad medverkan 0,7 %, avböjd medverkan 1,1 %, insänd blank 

0,6 %, lovat att sända in 0,0 %, fel person som svarat 0,5 %.  Det totala bortfallet 

bestod av 7838 stycken (39,2%) individer.  

 

Att det interna bortfallet varierar mellan frågorna kan bero på att frågorna kan vara 

svåra att förstå eller att uppgiftslämnaren kanske missat att besvara någon av frågorna. 

(se vidare information om detta under metoddiskussionen). 

 

4.4 Variabler 

 

4.4.1 Val och definition av beroende variabel 

 

Den beroende variabeln är hälsa och den mäts i följande fråga - hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd? De svarsalternativ som används är - mycket bra, - bra, - 

någorlunda, - dåligt, - mycket dåligt. 

 

4.4.2 Val och definition av oberoende variabler 

 
Utbildning, kontroll, krav och socialt stöd är de oberoende variablerna i denna studie. 

 

De med hög utbildning (akademiker)mäts i dem som har gått på universitet eller 

högskola i 2 ½ år eller kortare samt 3 år eller längre. De med låg utbildning är med 

folkskola, grundskola, realskola, flickskola, 2-årigt gymnasium, yrkesskola, 3-4 årigt 

gymnasium och annan utbildning. Icke akademiker har värdet 0 och akademiker 

värdet 1. 
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Socialt stöd mäts med två frågor, - Om du behöver, får du stöd och hjälp av dina 

arbetskamrater i ditt arbete? och - Om du behöver, får du stöd och hjälp av din 

närmsta chef i ditt arbete? De svarsalternativ som används är, Ja, för det mesta, Ja, i 

viss mån, Nej, Har inga arbetskamrater/Har ingen chef . Respondenterna hade även 

möjlighet att svara ”vet ej” dock har detta svarsalternativ har strukits. Lågt socialt stöd 

har värdet 0 och högt socialt stöd har värdet 1. 

 

Graden av upplevd kontroll i arbetet mäts i följande fråga - Har du frihet att 

bestämma hur ditt arbete ska utföras? Svarsalternativen är - Nej, så gott som aldrig, - 

Nej, sällan, - Ja ibland och - Ja, ofta. Låg kontroll har värdet 0 och hög kontroll har 

värdet 1. 

Slutligen mäts krav i en fråga, - Har du tillräckligt med tid för att hinna med 

arbetsuppgifterna? Svarsalternativen är, - Nej, så gott som aldrig, - Nej, sällan, - Ja, 

ibland och - Ja, ofta. Låga krav har värdet 0 och höga krav har värdet 1. 

 

 

4.4.3 Val och definition av kontrollvariabler 

 
I analyserna har vi beaktat variablerna kön och ålder då dessa annars kan påverka 

resultatet. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 
 
Med reliabilitet menar man att en mätning är stabil och med det vill man säga att allt 

sker utifrån samma förutsättningar och vid exakt liknande förhållande. En replikation 

ska kunna utföras.(Trost, 2007:64)  

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta.(Trost, 2007:65) Vi anser att 

studiens reliabilitet är god då enkätfrågorna är tydligt formulerad, de mäter vad de 

avser mäta. Styrkan i vår undersökning är att urvalet är stort samt att det var en 

relativt stor spridning i landet och även åldersmässigt. 
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4.6 Metoddiskussion 

 
Hälsa är ett stort begrepp att mäta och vi har endast tagit ut en fråga ur enkäten som 

mäter detta. Det kan bli något missvisande men frågan valdes ut då den mätte det 

allmänna hälsotillståndet på ett tydligt sätt. Utbildning mäts genom om man har en 

akademisk utbildning eller inte. De som räknas in i gruppen akademiker gäller alla 

som gått på högskola eller universitet, detta oavsett om det endast gäller en kurs eller 

en hel utbildning. Detta kan såklart bli något vilseledande då vissa av respondenterna 

kan ha läst endast en kurs och sedan valt att inte fortsätta studera. På så sätt kan det bli 

fler som räknas till gruppen akademiker än vad som överensstämmer med 

verkligheten. 

 Studien utgår enbart från den nationella folkhälsoenkäten, 2004. När vi studerat om 

utbildning är kopplat till hälsa har vi tagit hänsyn till om graden av kontroll, krav och 

socialt stöd í arbetet kan påverka hälsan. Vi valde att endast använda oss av en fråga 

vardera när vi mätte krav och kontroll i arbetet. Det hade gett en högre validitet om vi 

hade haft fler frågor att använda oss av. Men vi anser ändå att de frågor vi valde är 

tydliga och ändå mäter det som vi avser mäta.  

Vad gäller variabeln socialt stöd så använde vi oss av två frågor som var tydligt 

utformande och vi valde att både undersöka stödet från kollegorna. 

Det interna bortfallet skiljer sig åt mellan de olika frågorna och detta kan ha en viss 

betydelse för slutsatsen som man kan dra. Vad gäller frågan som ställs angående det 

sociala stödet så har alla som svarat ”vet ej” strukits och räknats som bortfall, därav 

det låga antalet svaranden. Det interna bortfallet kan påverka reliabiliteten. 

 

4.7 Databearbetning 

 
 
Det datamaterial vi använts oss av har bearbetats med hjälp av SPSS 17.0 . Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har data analyserats med hjälp av logistiska 

regressioner. De variabler oberoende variablerna är utbildning, krav, kontroll och 

socialt stöd och den beroende variabeln är hälsa. Samtliga har även studerats emot 

kontrollvariablerna kön och ålder. Utbildning som är det centrala i vår frågeställning 
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har vi valt att kategorisera i två grupper, akademiker och icke-akademiker. Där värdet 

0 givits respondenter som är icke-akademiker och värdet 1 har givits respondenter 

som är akademiker. Resultatet från de logistiska regressioner som vi utfört redovisas i 

form av oddskvoter med 95 % konfidensintervall. Vi gjorde fem olika modeller.  

Tabell 1 (hälsa, ålder, kön, utbildning, Tabell 2 (Hälsa, ålder, kön,utbildning och 

kravD),Tabell 3 (Hälsa, ålder, kön, utbildning, kontrollJ, Tabell 4 (Hälsa, ålder, kön, 

utbildning, socialt stöd),Tabell 5 (Hälsa, ålder, kön, utbildning, kravD, kontroll och 

socialt stöd) 

 

 

4.8 Forskningsetik 

 
 
I samband med att folkhälsoinstitutets undersökning genomfördes fick deltagarna 

information om bakgrund och syfte med studien. Informationen skickades ut i ett brev 

där de även informerades om att studien skulle göras i samarbete mellan SCB, Statens 

folkhälsoinstitut, landstingen Gävleborg, Dalarna, Kronoberg och regionerna Västra 

Götaland och Halland samt Gotlands kommun. De underrättades om vilka register 

personuppgifterna skulle inhämtas, vilken information om dem som skulle användas 

samt att personuppgifterna är skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen. 

Av brevet framgick också att deltagandet i studien var frivilligt och att en 

avidentifierad fil och avidentifierade frågeblanketter skulle komma att levereras till 

Statens folkhälsoinstitut och till de landsting som var med. 

Detta följer de forskningsetiska principer och de rekommendationer som 

Vetenskapsrådet beskriver rörande informationskrav, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet:6). 

 

 
 
 
 
 
 



15  

 

 

5. Resultat 
 
Resultatet redovisas nedan i tabeller där man ser procentfördelning mellan 
utbildningsgrupperna och de valda variablerna.  
 
 
Tabell (1). Av de lågutbildade svarade 36,7 procent att de hade en dålig hälsa och för 
de högskoleutbildade var motsvarande siffra 22,3 procent. 
 
Utbildning 

Ej högskola/  Högskola/ 
Universitet    % Universitet  % Totalt % 

Hälsa    
Bra hälsa 4905 63,3 2705 77,7 7610 67,8
    
Inte bra hälsa  2841 36,7 776 22,3 3617                        32,2 

Totalt 7746 100,0 3481 100,0 11227 100,0 

Chi2= 227,57 (df=1) p< 0,000. 

 
Tabell (2). Vad gäller krav i arbetet upplever 77,4 procent bland de högskoleutbildade 
krav medan 69,5 procent av de lågutbildade upplevde krav i arbetet. 
 
KravD   

 0,00 % 1,00 % Totalt % 
Hälsa   
Bra hälsa 1240 65,9 4286 77,4 5526 74,5 
 
Inte bra hälsa 641 34,1 1255 22,6 1896 25,5 
 
Totalt 1881 100 5541 100 7422 100,0 
Chi2 = 96,43 (df=1) p<0,000. 
 
 
 
 
 
 
Tabell (3). Socialt stöd bland arbetskollegorna ansåg sig 76,1 procent av de 
högskoleutbildade ha medan 54,2 procent av de lågutbildade uppgav att de hade 
socialt stöd bland arbetskollegorna. 
 
Socialt 1 
 0,00 % 1,00 % Totalt % 
Hälsa 
Bra hälsa 218 54,2 5169 76,1 5387 74,9 
 
Inte bra hälsa 184 45,8 1625 23,9 1806 25,1 
 
Totalt 402 100,0 6794 100,0 7196 100,0 
Chi2 = 96,31 (df=1) p<0,000. 
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Tabell (4). Av de högskoleutbildade svarade 76,6 procent att de upplevde socialt stöd 
i arbetet av närmaste chef medan lågutbildade svarade 58,5 procent. 
 
Socialt 2 
 0,00 % 1,00 % Totalt % 
Hälsa 
Bra hälsa 456 58,2 4670 76,6 5126 74,6 
 
Inte bra hälsa 323 41,5 1424 23,4 1747 25,4 
 
Totalt 779 100,0 6094 100,0 6873 100,0 
Chi2= 119,31 (df=1) p< 0,000. 
 
 
 
Tabell 5. Bland de lågutbildade upplevde 66,0 procent att de har kontroll i arbetet och 
av de högutbildade var det 75,9 procent som upplevde kontroll i arbetet. 
 
Kontroll 
 0,00 % 1,00 % Totalt % 

  
Bra hälsa 729 66,0 4820 75,9 5549 74,4 
 
Inte bra hälsa 376 34,0 1530 24,1 1906 25,6 
 
Totalt 1105 100.0 100,0 100,0 7455 100,0 
Chi2= 48,80 (df=1) p< 0,000.  
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Tabell 6 
 
Variabel (1)OR K.I.95% (2)OR K.I.95% (3)OR K.I.95% (4)OR K.I.95% (5)OR K.I95% 
 
Hälsa 
 
Ålder 1,03 1,02-1,03 1,02 1,02-1,03 1,02 1,02-1,03 1,02 1,02-1,02 1,02 1,02-1,03 
   
 
Kön   
 
Män *1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
 
Kvinnor 1,27 1,17-1,38 1,21 1,08-1,35 1.20 1,07-1,33 1,21 1,08-1,36 1,15 1,24-1,30 
 
 
 
Utbildn 0,58 0,52-0,63 0,60 0,53-0,67 0,67 0,59-0,75 0,67  0,67 0,59-0,76 
 
KravD   0,53 0,47-0,60     0,60 0,52-0,67
           
 
KontrollJ     0,59 0,51-0,68   0,87 0,83-0,90
      
 
Socialt stöd1       0,55 0,43-0,71 0,58 0,45-0,75
      
 
Socialt stöd2       0,50 0,42-0,60 0,56 0,46-0,67
       
 
* Referensgrupp   
  (1) Tabell 1 (hälsa, ålder, kön, utbildning, (2) Tabell 2 (Hälsa, ålder, kön ,utbildning och kravD)  (3) Tabell 3 (Hälsa, ålder, kön, utbildning, kontrollJ (4) Tabell 4 ( Hälsa, ålder, kön, utbildning, socialt stöd) 
(5)Tabell 5 (Hälsa, ålder, kön, utbildning, kravD, kontroll och socialt stöd) 
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Tabell 1 (1) redovisar kön, ålder, utbildning och hälsa. Tabellen visar att det finns en signifikant skillnad mellan utbildningsgrupp och upplevd 
hälsa. Oddskvoten för utbildning är 0,58. Det är de högutbildade som skattar sin hälsa som bättre. Oddset för att en högutbildad ska rapportera 
en dålig hälsa är ca 42% mindre än för lågutbildade. 
P<0,000. 
 
Tabell 2 (2) redovisar kön, ålder, utbildning, krav och hälsa. Tabellen visar att det finns en skillnad mellan hög- och lågutbildade avseende 
upplevda krav i arbetet. Det är de högutbildade som upplever kraven som högre. Oddskvoten för utbildning är 0,60. Oddset för att en 
högutbildade ska rapportera en dålig hälsa är ca 40% mindre än för lågutbildade. 
P<0,000. 
 
Tabell 3 (3) redovisar kön, ålder, utbildning, kontroll och hälsa. Tabellen visar att det finns en signifikant skillnad mellan utbildningsgrupperna. 
Oddskvoten för utbildning är 0,66. Oddset för att en högutbildade ska rapportera en dålig hälsa är ca 36% mindre än för lågutbildade.  
P< 0,000. 
 
Tabell 4 (4) redovisar kön, ålder, utbildning, socialt stöd och hälsa. Tabellen visar att det är de lågutbildade som känner mindre stöd från 
arbetskamrater och närmsta chef. Oddskvoten för utbildning är 0,67 och det finns en skillnad mellan hög- och lågutbildade. Oddset för att en 
högutbildad ska rapportera en dålig hälsa är ca 33% mindre än för lågutbildade. 
P< 0,000. 
 
Tabell 5 (5)redovisar kön, ålder, utbildning, krav, kontroll, socialt stöd och hälsa. 
Oddskvoten för utbildning är 0,67. Det finns en signifikant skillnad även här mellan utbildningsgrupperna och sannolikheten för att de 
högutbildade har en bättre hälsa blir hög när alla beroende variabler analyseras tillsammans. Oddset för att en högutbildad ska rapportera en 
dålig hälsa är ca 33% mindre än för lågutbildade. 
P< 0,000. 
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6. Diskussion och analys 
 
Syftet med studien var att undersöka om högutbildade har en bättre självskattad hälsa än 

lågutbildade och om det i så fall kunde förklaras med graden av kontroll, krav och socialt 

stöd som man har i arbetet. Vi kommer att gå igenom vart och ett av begreppen i 

diskussionen. 

 

Utbildning och hälsa 

 

När vi undersökte om utbildningsnivån påverkar hälsan utgick vi från teorier om att 

det är de högutbildade som har en bättre hälsa då de skaffat sig mer fördelar både 

privat och i arbetet. Enligt våra resultat kan vi också se att det stämmer. De 

högutbildade skattar sin hälsa som bättre. Varför är det då så att utbildning bestämmer 

vilken hälsa man har? Ross & Wu menar att man kan förklara det i skillnader mellan 

arbetsförhållanden och ekonomisk situation, en hälsosam livsstil samt 

socialpsykologiska resurser runtomkring sig. Om det är så att skillnad i 

utbildningsnivå skapar en ojämlik hälsa påverkar det också hela livskvaliteten för 

individen. (Ross &  Wu, 1995) Vi instämmer i detta och menar också att genom 

utbildning följer en känsla av egenkontroll. Man kanske har lättare att uttrycka det 

man vill i diskussioner då man kanske skaffat sig bättre färdigheter i att kommunicera. 

Man har mer grundläggande kunskaper och får det lättare att se sammanhang i det 

som händer och förstår hur man bäst ska lösa det. Utbildning leder ofta till att man 

skaffar sig en vana av att lösa problem och detta gör att man fortsätter att utvecklas på 

detta område. Det medför att man får ett bra självförtroende vad gäller 

problemlösning. Ofta gäller troligen det omvända hos lågutbildade. De har också 

mindre möjligheter att välja yrke och deras ekonomiska situation gör att de kanske 

inte känner att de själva har kontroll över sina liv. Utan de upplever att de kontrolleras 

av externa makter. Många högskoleutbildade känner förmodligen sig också mer 

uppskattade i sitt arbete och upplever att de har en högre status än lågutbildade. Det 

kan vara svårt för de lågutbildade att göra sin röst hörd i organisationen då de befinner 

sig långt ifrån där besluten tas. Men naturligtvis menar vi inte att alla ska skaffa sig en 

högskoleutbildning utan det är viktigare att se över arbetsmiljön i de yrken som räknas 

in som högriskyrken och som i längden skapar ohälsa.  
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Kontroll 

 

I vår frågeställning om det var de hög eller lågutbildade som kände mest kontroll över 

sitt arbete ansåg sig de högutbildade sig ha större kontroll. De upplevde även sin hälsa 

som bättre. Det stämmer med den teori som vi utgått ifrån att de högutbildade 

generellt har högre inflytande över sitt arbete.  

Med (Theorell, 1999)kontroll i arbetet menas hur stort inflytande man har över sitt 

arbete och vilka möjligheter man har till att använda sig av sina inlärda kunskaper. 

Möjligheten till att lära sig nya saker i arbetet är viktigt och det har visat sig att 

kontroll i arbetet medför högre motivation, ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro 

osv.(Jeding, K et al. 1999:37ff) Vårt resonemang utifrån detta är att kontroll kan ge en 

starkare känsla av tillhörighet och engagemang. Vi anser att kontroll i arbetet leder till 

ett bättre självförtroende för att kunna hantera de arbetsuppgifter man ska utföra. Det 

leder till att man vågar ta mer plats och utrymme. För att känna sig delaktig är det 

viktigt att man får ta del av de beslut och den information som kommer från 

ledningen. Utifrån vår teori så ser man att bristande beslutsutrymme skapar ohälsa. 

Beslutsutrymme skiljer sig åt mellan hög- och lågutbildade. Små möjligheter att utöva 

kontroll eller bristande beslutsutrymme har visat sig kunna påverka risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar, depression osv. Detta visar på hur viktigt det är att man satsar 

både tid och pengar på sin personal för att de ska må bra och för att på sikt att undvika 

sjukfrånvaro. I längden lönar det sig att ta hand om sin personal och att ge dem så bra 

förutsättningar som möjligt till att göra sitt arbete.  

Våra tankar kring detta är hur viktigt det är att ha ett arbete där man känner att de 

kunskaper man har kommer till användning och att man kan styra och planera det 

egna arbetet. Detta anser vi leder till att man utvecklas i sin yrkesroll. Arbetet kan 

även upplevas som mer stimulerande då man får ta mer ansvar i arbetet. 

Ibland ( Frankenhaeuser, 1992) kan dock kraven och kontrollen i arbetet vara så höga 

att det kan bli en hälsorisk.  

Egenkontroll inte ett universellt botemedel mot stress i arbetslivet, det kan ibland även 

bli en extra påfrestning och det nog mycket väl stämma.  

När arbetet upplevs som en belastning så har den positiva känslan av att ha inflytande 

övergått till att bli krav på att ständigt vara skärpt och vaksam.  
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Vad varje enskild individ har för gräns när den positiva egenkontrollen övergår till 

något negativt är naturligtvis olika för alla människor. Men generellt så är dock 

egenkontroll något positivt. (Frankenhaeuser 1992:45) Men det är inte alla som vill ha 

mer ansvar i sitt arbete, det gäller bland annat dem som bara har för avsikt att stanna 

en kort tid på sitt arbete eller människor som kanske bara går till sitt arbete av 

ekonomiska skäl. Det finns även individer som föredrar att ha litet ansvar. 

 

Krav 

 

Resultatet gällande upplevda krav i arbetet visar att det är de högutbildade som känner 

högst krav detta trots att de har en högre självskattad hälsa. Vår förklaring till att de 

högutbildade känner högre krav i sitt arbete kan vara att de mer ofta har mer 

ansvarsfyllda jobb och mer ofta innehar chefspositioner. Med dessa yrken tillkommer 

många gånger krav på att ständigt vara tillgänglig och anträffbar via mobil, e-post 

m.m. även på fritiden. Detta leder till att gränsen mellan arbete och familjeliv suddas 

ut. Det kan bli svårare att slappna av och fokusera på annat än arbetet. Det är också 

vanligt med arbete på distans vilket gör att också gränserna mellan arbete och fritid 

kan suddas ut. Många (Theorell, 2003)yngre tjänstemän tenderar också till att känna 

höga krav i arbetet. Extremt höga krav gör att beslutsutrymmet blir i praktiken blir 

begränsat. Yngre tjänstemän är i början av sina karriärer och vill prestera och visa vad 

de går för. Det kan också vara svårare att hantera arbetsuppgifterna innan man fått 

tillräcklig yrkeserfarenhet. Att de högutbildade ändå skattar sin hälsa som bättre trots 

att de känner högre krav kan förklaras med att deras krav är kognitiva istället för 

kvantitativa som anses vara sämre för hälsan (Theorell, 2003:37f). 

 

Socialt stöd  

 

Vi har också undersökt variabeln socialt stöd (där vi tittat på stödet från både kollegor 

och chefer) för att se om graden av socialt stöd skiljer sig åt mellan 

utbildningsgrupperna. Resultatet visar att de lågutbildade känner ett mindre socialt 

stöd i sitt arbete från kollegor och chefer. Detta skulle kunna vara en förklaring till 

varför de lågutbildade har en sämre hälsa då det finns mycket forskning på att lågt 

socialt stöd i arbetet skapar ohälsa. (Cohan, 1985, Theorell, 2003)  
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I lågstatusyrken är det vanligt att hierarkin ser ut så att de som jobbar på golvet har 

liten kontakt med dem som tar besluten. Det gör att man inte känner sig delaktig och 

man känner ofta inte till de mål som företaget har. Det är också viktigt att de anställda 

får kontinuerlig feedback. Man behöver känna sig sedd på jobbet och att man är en i 

gänget får att trivas och må bra på arbetet.  

 

Slutsatser 

Då man idag känner till att dessa tre faktorer var för sig och tillsammans skapar ohälsa 

vore därför viktigt att satsa mer på en hälsobefrämjande arbetsmiljö på 

arbetsplatserna. Idag upplever vi att det satsas mer på den ergonomiska biten. Man ser 

till att de anställda har bra arbetsverktyg och att man står och sitter rätt för att undvika 

framtida skador. Men ofta glöms det övriga bort som exempelvis att man har 

möjlighet att variera sitt arbete och vara med och planera arbetsuppgifterna samt att 

man missar att ge de anställda tillräcklig information om företagets mål m.m. Alltså 

de tre faktorerna krav, kontroll socialt stöd. Vi menar att det skulle löna sig i längden 

att satsa mer på den senare då detta förmodligen skulle minska sjukfrånvaron som 

idag är oerhört kostsam för både arbetsgivare och samhälle.  
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