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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine whether there is any connection between working 
hours, desired working hours and the worker´s health. The study also aims to investigate if 
there are any differences over time. Earlier studies have shown that individuals need a 
balance in their life between worked hours and free time. This balance seems to be important 
for employees if they want to lead and remain a healthy lifestyle. If the employed doesn’t feel 
satisfied with his or her working hours then the balance can get disrupted which could lead to 
a number of health problems.  There are a lot of studies that aim to explain the relationship 
between working hours and health. There is a missing area which examines the relation 
between desired working hours and the worker`s health. Therefore, this topic is interesting to 
study more closely. The study is conducted using data from the Swedish survey of living 
condition panel (ULF). The panels consist of people between 16 to 84 years old.  The study 
started in 1975. Since 1979 the study has been conducted at 8 yearly intervals. The data is 
administrated by Statistic Sweden (SCB). Three hypotheses have derived from previous 
research 1; employees who are satisfied with their work hours are least fatigued 2; the relation 
between working hours and desired working hours has bigger effects on women than men. 3; 
women who are satisfied with their working hours are less fatigued over time. The results 
showed that people who are working fulltime or part time with a desire to work less are 
feeling most fatigued. People who are satisfied with their working hours are least fatigued. 
The relation between working hours and desired working hours has bigger effects on women 
then men. Women who are working part time are feeling less fatigued over time.  
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1.0 Inledning  
 

Människans liv kan beskrivas som en arena vilket består av delar som individen har 

byggt samman till livet. Inom arenan finns exempelvis arbete, familj och fritid (Liss, 

Nordenfelt 1991). Vid varje sektion vill individen känna tillfredställelse. Sektionen 

arbetsliv kan skapa press och stress hos individen. Tiden är en del av arbetslivet, om 

individen känner att tiden inte räcker till kan tidsbristen vara en bidragande faktor till 

att individen känner sig stressad. Arbetstagaren blir då ostimulerad och får dåligt 

samvete över att han/hon inte är tillräcklig i sin arbetsroll. Andra människor kan tycka 

att arbetet bidrar till så mycket stress och press att de inte klarar av att arbeta mer och 

bara vill ge upp (Agervold, 2001). Arbetsgivaren måste se över hur mycket tid som 

behövs för en viss typ av arbete, för att senare ge en viss arbetstid till arbetstagaren. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska vara överens om att den angivna arbetstiden 

känns bra. Om arbetstagaren skulle vilja ändra sysselsättningsgraden måste denne 

återigen komma överens med arbetsgivaren (SOU, 2005:106).  

 

Inställningen till arbetslivet och arbetstiden är påverkat av vilket hälsotillstånd 

individen befinner sig i, hälsotillståndet är ett resultat av livssituationen, alltså livets 

arenor. Eftersom livets arenor hör samman går det inte att förvänta sig att individen 

skall må bra endast för att arbetslivet och de krav som ställs på individen är rimliga, 

utan även det som föregår inom de andra arenorna påverkar individen. Därför behöver 

människan en balans i livet för att kunna leva behagligt och handskas med samtliga 

arenor (Liss, Nordenfelt 1991). 

 

Att balans finns i livet är en bra grund till god hälsa. Om hälsan tar en positiv eller 

negativ väg är bestämt utifrån individens val. Även om individen gör ett val behöver 

inte valet följa den väg som individen egentligen hade önskat (Holmqvist, Maravelias, 

2006). Exempelvis kan det vara så att individen önskar att arbeta mindre, men gör 

valet att arbeta mer av ekonomiska skäl. Ett annat exempel kan vara att individen 

önskar att arbeta mer, men att arbetstiden som arbetsgivaren erbjuder är lägre än vad 

som önskas. Då människan förstår vilka delar i livet som bidrar till negativitet, kan 

denne påbörja sitt arbete mot en positivare hälsa och ett godare liv (Agervold, 2001).  
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Nästan en och en halv miljon svenskar sjukskriver sig från jobbet på ordinarie 

arbetsdagar. För att förklara varför krävs ofta sociala och kulturella förklaringar 

istället för medicinska (Holmqvist, Maravelias 2006). Arbetstiden kan framkalla 

negativa spänningar hos individen vilket gör att den kan känna trötthet, huvudvärk 

och olust. Över tid bidrar denna ohälsa till att individen inte vill vara på arbetsplatsen 

(Ander, Edgren, 1978 i Liss, Nordenfelt 1991: Dawson, McCulloch 2005). Det finns 

relativt mycket forskning kring hälsa och arbetstid, däremot finns det begränsat med 

studier som fokuserar på vad individen önskar för arbetstid i relation till hälsa. Utifrån 

det begränsade området skapades syftet med studien vilket är att undersöka om det 

finns något samband mellan arbetstagares faktisk, önskad arbetstid och hälsa. 

Eftersom tröttheten är en del av hälsa (Ander, Edgren, 1978 i Liss, Nordenfelt 1991; 

Dawson, McCulloch 2005;Van der hulst, 2003) har jag i denna undersökning valt att 

studera den formen av hälsa. 

 

Undersökningen har genomförts i kvantitativ form. Materialet som har används är 

undersökningar av svenskarnas levnadsförhållanden (ULF) vilka genomförts av 

statistiska centralbyrån (SCB). Statistiska centralbyrån har följt upp svenskarnas 

levnadsförhållanden vart åttonde år med start 1979. Genom att använda 

undersökningar som genomförts 1994, 1995, 2002 och 2003 har faktisk, önskad 

arbetstid i relation till hälsa studerats longitudinellt. Att studera materialet på 

longitudinell nivå sågs som intressant för att se om det fanns någon skillnad i 

sambandet mellan faktisk, önskad arbetstid och hälsa vid första undersökningstillfället 

(1994 samt 1995), i relation till andra undersökningstillfället (2002 samt 2003).  
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2.0 Disposition  

Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom arbetstid och hälsa samt 

för teorin krav och kontrollmodellen samt KASAM (känsla av sammanhang) (3.0). 

Efter bakgrunden presenteras studiens syfte samt hypoteser (4.0), vilket följs av en 

presentation av datamaterialet (5.0) samt presentation av data och metod (6.0). 

Uppsatsen går vidare in i en presentation av resultatet (7.0) kopplat till syfte och 

hypoteser. Följt av resultatet kommer en diskussions (8.0) där jag presenterar centrala 

resultat i relation till syfte, hypoteser, bakgrund och teori. Uppsatsen avslutas med en 

slutsats (9.0) samt förslag till vidare studier (10.0). 

3.0 Bakgrund  
Bakgrundsdelen börjar med en beskrivning av arbetstid och hur arbetstiden påverkar 

människan, följt av avsnittet att vilja arbeta mer eller mindre. Efter avsnitten som 

berör arbetstiden leder bakgrunden in i området hälsa. Delen behandlar vad hälsa är, 

redogör för hur arbetstiden påverkar hälsa och ohälsa hos arbetstagaren då även som 

man respektive kvinna. Vidare beskrivs även upprätthållande av hälsa för att slutligen 

gå över till teoridelen.  

 

3.1 Arbetstiden 

Ordet arbete refererar till den tid då medveten handling utförs för att skapa en produkt 

i syfte att uppnå ett visst resultat, alltså målet inom organisationen. Att individer 

arbetar ett antal timmar som den klarar av anses vara positivt för både individen och 

för organisationen. När individen arbetar en arbetstid som är önskvärd kommer 

individen att ha bra med energi i arbetet (Agervold, 2001).   

 

Arbetslivet beskrivs vara viktigt för individen. Genom plikten som arbetstagaren har 

till arbetet skapas rutiner och en känsla av att faktiskt bidra med något (Agervold, 

2001). Även om arbetslivet är en viktig del av individens liv är även privatlivet 

viktigt, då det bidrar med delar som individen behöver, exempelvis tid till familj, 

vänner, träning eller avkoppling. Hur individen återhämtar sig är olika för olika 

individer, men gemensamt för individer är att relationen mellan arbetstid och fritid är 

viktig för att upprätthålla en god hälsa (Kucukusta et al, 2012; Wirtz, Nachreiner 
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2010). När individen arbetar för mycket leder det till att arbetstagaren har mindre tid 

för fritidsaktiviteter, exempelvis som att träna eller umgås med familj och vänner.   

Bristen på fritid kan påverkar psykiskt välbefinnande, detta är ett resultat av obalans 

mellan arbetstid och fritid (Caruso, 2006; Kucukusta et al, 2012; Van der hulst, 2003; 

Karlsson, Piuva, 2012; Tunau, 2014). Rätt typ av balans mellan arbetstid och privat 

tid är inte lika för alla individer, utan kan ses individuellt för varje individ. 

Exempelvis kanske en person anser att 10 timmars arbetsdag är lagom för balans 

mellan arbetstid och fritid. Medan en annan person kan tycka att 6 timmars arbetsdag 

är lagom för balans mellan arbetstid och fritid.  

 

Även om det är bra för individer att arbeta ett visst antal timmar som skapar balans i 

människans liv (Kucukusta et al, 2012) finns det organisationer som vill tjäna mer 

genom att använda sig av de resurser som redan finns i företaget och inte ta in fler 

anställda. Exempelvis vid tillfällen då det finns mycket att göra inom organisationen 

så låter chefer den ordinarie personalen arbeta mer än avtalat. Enligt Fisher (2000) 

tror organisationer att de skall tjäna på denna typ av system. Författarna skriver att så 

inte är fallet då individens hälsa ligger i fara om denne inte får tillräckligt med ledig 

tid (Fisher, 2000).  

 

När individen arbetar långa arbetsdagar påverkas individens hälsa (Caruso, 2006; 

Fisher, 2000; Van der Hulst, 2003) vilket påverkar arbetstagaren, familjen, 

arbetsgivaren och eventuellt även samhället. Samhället påverkas om arbetstagaren 

arbetar inom en verksamhet som har kontakt med personer som kan ta skada av 

arbetet. Exempelvis inom sjukvården, om en sjuksköterska blir negativt påverkad av 

långa arbetsdagar ökar chansen till att denne gör fel i sitt arbete. I sin tur påverkar 

detta privatpersoner i egenskap av patient och därmed samhället på grund av brister 

inom sjukvården (Caruso, 2006). Även Wirtz och Nachreiner (2010) har funnit 

samband mellan hälsa och ökad arbetstid. Författarna har sett tendenser till att obalans 

i livet skapas ju högre antal arbetstimmar individen arbetar. Obalansen beskrivs 

genom minskat välbefinnande samt försämrad hälsa. Genom långa arbetsdagar kan 

arbetstagaren exempelvis få magont, huvudvärk samt sömnproblem. De långa 

arbetstiderna gör att individen inte har tid till att umgås och vara social. Exempelvis 
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hinner arbetstagaren inte umgås med familj på samma sätt som om arbetstiden hade 

varit kortare. 

 

Till skillnad från föregående studier om att förlängd arbetstid skulle vara negativ visar 

studie av Lowden et al (1998) att förlängd arbetstid kan vara positiv om individen är 

ledig ett flertal dagar i sträck vid helgavbrott. Studien har genomförts inom en 

industriverksamhet där respondenterna ändrade arbetstiden från åtta timmar till tolv 

timmars arbetsdag. Respondenterna fick genom den ökade dagsarbetstiden fler dagar 

ledigt vid helgavbrott. Författarna undersökte under 10 månader hur den förlängda 

arbetstiden påverkade sömn, hälsa, välbefinnande och arbetsinsats. Resultatet visade 

att den ökade arbetstiden och den längre ledigheten gav arbetstagaren en god 

inställning. Dessa personer kände att de fick mer tid för familj och vänner när de var 

lediga ett längre antal dagar i sträck, vilket ansågs öka den sociala delen av livet. 

Längre ledighet bidrog även till att respondenterna kände sig mer utvilade. Den ökade 

dagliga arbetstiden ansågs inte påverka sömnighet, arbetsaktivitet eller koncentration 

på arbetsplatsen. Studien visar att det är bättre att arbeta längre arbetspass på 

tolvtimmars arbetsdag och vara ledig under en längre period i sträck, istället för att 

arbeta kortare arbetsdagar på åtta timmar med kortare ledighet. Resultatet bidrar till 

funderingar om arbetstagare inom andra sektioner skulle passa för denna typ av 

arbetspass. Individerna i denna undersökning var placerade i ett kontrollrum. 

Arbetstagare inom en annan sektion kanske inte skulle passa för denna typ av 

arbetstidsförläggning. Eftersom undersökningen utförs inom en viss typ av 

organisation vore det intressant att se om undersökningen visar på liknande resultat 

inom en annan typ av verksamhet, där annan typ av fysisk och psykisk ansträngning 

krävs.  

 

3.1.1 Att vilja arbeta 

Organisationer lockar med högre löner för att anställda skall arbeta fler timmar. Om 

individen arbetar ett högre antal timmar än det som anses vara normalt kan individen 

bli påverkad till negativ hälsa, och organisationen till minskat humankapital 

(Merriman, 2014). Enligt Kucukusta et al (2012) ska arbetstidsförläggningen planeras 

på ett sådant sätt som gör att individen klarar av att arbeta den avtalade tiden. Detta 

skall både individen och organisationen vinna på då individen ger mer kraft till arbetet 
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då arbetstagaren är nöjd med arbetstiden (Kucukusta et al, 2012). Även om de långa 

arbetstimmarna påverkar den psykiska och fysiska hälsan väljer arbetstagaren att 

arbeta fler timmar om individen upplever att den lediga tiden blir för dyr. Betalningen 

som ges för arbetad tid ses som mer värdefull än den fritid som individen annars 

skulle ha.  Organisationer utnyttjar därför värdet av pengar för att få arbetstagaren att 

arbeta fler antal timmar (Merriman, 2014).  

 

3.2 Vad är Hälsa 

Hälsan är viktig för individen, det som värderas inom hälsa är välbefinnande, 

utseende, kroppslig funktion, kognitiv funktion samt sömn (Coveney, 2014). Hälsa 

och arbete är två delar som hör samman då hälsan anses bestå av faktorer som 

påverkar produktivitet inom arbetslivet. Hälsan påverkar både kvaliteten på 

arbetsprestationer samt hur mycket arbetstagaren faktiskt arbetar när denne är på 

arbetsplatsen (Berger et al 2001; Yasbek, 2004).  

 

3.2.1 Arbetstidens påverkan på hälsa och ohälsa 

Balansen mellan privatliv och fritid anses vara viktig för män och kvinnor (Karlsson, 

Piuva, 2012; Tunau, 2014). Den vanligaste orsaken till att kvinnan behöver balans 

mellan dessa delar är för att hon vill ha tillräckligt med tid till familjelivet (Tunau, 

2014). I Europa har tidfördelning av hushållsarbete mellan män och kvinnor blivit 

jämnare genom åren som gått. Men skillnader existerar fortfarande, kvinnorna 

spenderar mer tid på att sköta hem och hushåll än vad män gör (Giulia et al 2014). 

Enligt en undersökning av Fuwa et al (2014) har författarna sett ett resultat av att, 

kvinnor som arbetar heltid känner mer konflikt av att inte räcka till för både privatliv 

och arbetsliv än vad kvinnor som arbetar deltid gör. Deltidsarbetande kvinnor 

upplever att tiden mellan arbetstid och privat tid är mer jämnfördelat och oroar sig 

inte för att behöva prioritera någon av dessa. Kvinnor väljer även att förlägga sin 

arbetstid så att det passar ihop med familjelivet till högre grad än vad män gör (Korpi 

et al, 2010). Det är speciellt viktigt att kvinnan har möjlighet att planera sin arbetstid 

på sådant sätt att hon klarar av att hantera både familjelivet och arbetslivet när barnen 

är mindre, då små barn ofta kräver större engagemang hos föräldern än vad större 

barn gör (Karlsson, Piuva, 2012). 
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Kvinnor anses känna högre andel depression i relation till trivsel i arbetet än vad män 

gör. Medan män tenderar att känna högre andel depression i relation till hälsotillstånd 

(Rayens, Reed, 2014). Vid hälsoproblem är det männen som tenderar att minska sina 

arbetstimmar mer drastiskt än vad kvinnor gör vid liknande tillstånd (Cai et al, 2014). 

Virtanen et al (2011) har funnit ett resultat av att män och kvinnor känner ångest, 

stress och depression vid högt antal arbetade timmar. Dock visar studien att kvinnor 

lättare känner av dessa hälsoeffekter då de arbetar längre tider med en tid på över 55 

timmar i veckan, vilket enligt Sveriges arbetssystem betyder 15 timmars övertid i 

veckan. Detta kan vara ett resultat av att kvinnor är känsligare för stress, depression 

och ångest på grund av att kvinnor känner mer förpliktelser inom privatlivet. Kvinnor 

anses ha ett större ansvar i hemmet än vad män har med en förväntan på sig att 

genomföra hushållssysslor och liknande. Långa arbetsdagar skall ses på med 

riskfyllda ögon, och speciellt bland kvinnor då dessa befinner sig i riskzon för stress, 

depression och ångest (Virtanen et al, 2011).  

 

I relationen mellan ansvaret som förälder, kön och antalet arbetstimmar kan stress 

skapas. Kvinnor känner högre andel stress i relation till heltidsschema, vilket kan vara 

ett resultat av psykisk stress då kvinnan känner att hon skall ansvara för hem och 

familj i högre utsträckning än vad män gör. Vidare känner sig kvinnor som har varit i 

arbetlivet en längre tid sig tryggare på arbetsplatsen och upplever därmed mindre 

stress än kvinnor som har arbetat kortare tid (Parks et al, 2014)..  

 

Sömnen anses vara en del som går förlorad då individen arbetar ett högre antal 

timmar. Även om sömnen är en viktig del av hälsan är den något som för vissa 

arbetstagare får utebli på grund av att dygnets timmar inte räcker till för arbete och det 

sociala livet (Coveney, 2014). Därav är balansen mellan arbetsliv och fritid viktig för 

att få tid till sömn (Kucukusta et al, 2012). 

 

Personer som arbetar över 50 timmar per vecka tenderar att sova ett mindre antal 

timmar än vad individen behöver. I vissa fall leder det höga antalet arbetstimmar till 

total sömnlöshet (Åkerstedt et al, 2002). Personer som arbetar högre antal timmar 

tenderar att känna större utmattning, vilket bidrar till sämre sömn än vad arbetstagaren 



	   12	  

skulle få under vanliga arbetstidsförhållanden (Dahlgren, 2006). Dock menar Härmä 

(2006) att arbetstidens påverkan när det gäller sömnen är individuellt betingat, olika 

arbetstagare har olika utgångspunkter vad gällande hur mycket en individ kan arbeta 

utan att arbetstiden påverkar sömnen. (Härmä 2006). 

 

I en kvantitativ studie genomförs en undersökning av arbetstagare som arbetar på 

olika skift och hur skiftbyte påverkar sömnen. Författarna har funnit att det inte finns 

någon skillnad i hur personen påverkas beroende på vilken typ av skift arbetstagaren 

arbetar. Personerna sover dock sämre i slutet av skiftperioden (Waage et al, 2013). 

Denna undersökning kan jämföras med Fischer (2000) vilket har sett resultat av att 

trötthet utmärker sig beroende på hur arbetstiden är förlagd. Till skillnad mot Waage 

et al (2013) menar Fischer (2000) att personer som arbetar natt känner skillnad i 

trötthet efter tre arbetsnätter.  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar kan även ses som en arbetsrelaterad ohälsa (Sokejima, 

Kagamimori 1998).  I en undersökning har obekväm arbetstid setts vara en 

bidragande faktor till hjärtinfarkt. Stress och depression kan leda till förändringar i 

nervsystemet, detta kan i sin tur påverka blodtrycket vilket i olyckliga fall kan leda till 

hjärtinfarkt (Sokejima, Kagamimori, 1998; O´Reilly, Rosato, 2013). Sokejima, 

Kagamimori (1998) har även funnit liknande samband mellan personer som arbetar 

färre timmar än genomsnittet. Även då arbetstagare upplever att arbetstiden är för kort 

kan det leda till en hjärtinfarkt. Arbetstagaren kan tidigare haft fler arbetstimmar och 

minskning av arbetstiden leder till en livsstilsförändring i form av exempelvis mindre 

inkomst och mer fritid. I relation till Agervold (2001) kan livsstilen med mycket fritid 

vara ett problem för individen, då mindre saker behöver göras på bestämda tider. 

(Sokejima, Kagamimori 1998). Då både för många arbetstimmar och för få 

arbetstimmar (Sokejima, Kagamimori, 1998) kan leda till hjärtinfarkt behövs rätt 

balans för att individen skall undvika denna sjukdom (Karlsson, Piuva, 2012; Tunau, 

2014). 

 

Sato et al (2012) har genomfört en fallstudie för att undersöka sambandet mellan 

huvudvärk och antalet arbetstimmar. Respondenterna arbetade från 35 timmar i 

veckan och uppåt. Resultatet visade att desto högre antal timmar individen arbetade 
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desto mer ansåg sig respondenten uppleva huvudvärk. Detta tror författarna kan vara 

ett resultat av att längre arbetstimmar kräver mer psykisk ansträngning. Vidare 

beskriver författarna att det finns en ökad risk för huvudvärk då arbetstagare sitter 

längre tider på kontor och framför datorer. Ett annat samband som uppfattades var 

relationen mellan sömn och huvudvärk. När arbetstagaren arbetade långa arbetsdagar 

uppstod brist på sömn, vilket resulterade i ökad huvudvärk. Studie inom arbetstid och 

hälsa har även funnit ett samband mellan högt antal arbetstimmar och kroppsliga 

besvär exempelvis i nacke och skuldror (Wergeland, 2003). 

 

3.3 Upprätthållande av hälsa 

För att försöka behålla psykisk eller fysisk hälsa vid ohälsosamma tidpunkter kan 

medicinering vara ett alternativ, som individen använder sig av. Sato et al (2011) har 

studerat sambandet mellan antalet arbetade timmar och hälsoresurser. Med 

hälsoresurser menar författarna exempelvis tabletter, som används som substitut för 

att individen skall må bra. Resultatet visar på att ju fler timmar arbetstagaren arbetar 

desto mer använder individen sig av hälsoresurser. Detta ska bidra till att individen 

går miste om den typen av hälsa som individen behöver, exempelvis träning eller 

sömn. När individen utesluter ansträngning, som behövs för hälsa, och använder 

substitut skapas en sämre hälsostatus än vad personen egentligen skulle haft om denne 

exempelvis tränade.  

 

Vid en hälsoundersökning bland kvinnor inom tandvården studerades två testgrupper 

för att se om minskad arbetstid gav någon skillnad i hälsa. Båda grupperna fick sänkt 

arbetstid med 2,5 timmar per vecka. Den ena gruppen fick i uppgift att använda sig av 

fysisk träning, med medel till hög intensitet under den lediga tiden. Av denna studie 

kunde författarna se att personerna som tränat ansåg att hälsan blivit bättre till skillnad 

från de som inte tränat. Gruppen som var lediga och inte tränat kände inte av någon 

skillnad i hälsan. Den minskade arbetstiden hade bara en inverkan på hälsan om 

individen tillämpar fysisk aktivitet på den avsatta tiden (Von Thiele Schwarz, 2008). I 

denna studie skulle det exempelvis vara intressant att veta i vilket fysisk form 

respondenterna befann sig i vid starten av undersökningen, då den ursprungliga hälsan 
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antagligen är bidragande till hur stor hälsoframgång individen gjort i relation till 

träning.  

 

Vidare bör organisationer uppmuntra till arbetstagarens hälsa. Organisationen bör se 

över flexibilitet i arbetsscheman för att ge individen mer tid till hälsa, om individen 

anses behöva det (Sato et al, 2011). Arbetsplatsen skall hjälpa individen och ge en 

möjlighet till balans mellan arbetsliv och ledig tid.  Organisationen och dess ledning 

bör stå till tjänst för individen och hjälpa denne till en god hälsa genom att ge 

individen resonligt antal arbetstimmar (Yasbek, 2004). I en longitudinell studie har 

arbetstagarens hälsa studerats i relation till organisatoriska hälsoprogram. 

Undersökningen utfördes under en treårsperiod och visade att organisationer tjänade 

på att införa hälsoprogram, då medarbetaren genom detta fick en bättre hälsa och 

kunde där med vara mer produktiv under sina arbetstimmar. En person som inte anser 

sig må bra utför inte sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt (Mitchell et al, 2013).  

 

Hälsa är något som är svårare för individen att handskas med på egen hand, och 

genom den organisatoriska hälsohjälpen skapas en bättre individuell hälsa (Mitchell et 

al,2013). Det är ändå vanligare att individen lägger ut egna pengar på att försöka 

skapa hälsa, även om organisationen har system för att bidra med hjälp till 

arbetstagaren. Det är vanligt att arbetstagare fortsätter att arbeta trots arbetsskador, 

vilket anses påverka skadorna negativt. Detta bidrar till att skadan kan bli värre, 

läkningen kan ta längre tid eller så kan skadan bestå. Andelen som väljer att avbryta 

arbetet för ledighet i syfte att reparera skada är mycket liten (Long et al, 2014). 

 

3.4 Krav och kontrollmodellen 

Den tidigare forskningen inom arbetstid och hälsa har visat resultatet att individen 

behöver en balans i arbetets relation till fritid för att undvika arbetsrelaterad ohälsa. 

Balans innebär rätt antal arbetade timmar samt rätt antal timmar till fritid (Caruso, 

2006; Kucukusta et al, 2012; Von der Hulst; Yasbek, 2004; Karlsson, Piuva, 2012; 

Tunau, 2014). Inom krav och kontrollmodellen är det de individuella kraven och 

behoven som är intressanta. Eftersom varje individ har olika behov är även balansen 

mellan arbetsliv och fritid individuell (Caruso, 2006; Kucukusta et al, 2012). 



	   15	  

Resonemang om att kvinnor lättare drabbas av stress, depression och ångest, kan vara 

ett resultat av krav från privatlivet (Virtanen, 2011). Delar av bakgrunden visar att 

kvinnor och män upplever krav olika (Korpi et al, 2010). I relation till bakgrund och 

studiens syfte skapades ett intresse för krav och kontrollmodellen (se figur 1) vilket är 

formad av Karasek och Thorell (1990). Denna modell handlar om de krav som ställs 

på individen samt hur mycket kontroll individen har över omgivningen, vilket även 

kan diskuteras genom balans. Krav och kontrollmodellen (se figur 1) förklarar 

påverkan av samspelet mellan krav och kontroll för individens välmående och hälsa. 

Krav hänvisar till de förväntningar på pretentioner som ställs på arbetstagaren, och 

kontroll hänvisar till känslan av att den anställde har inflytande i sitt arbete (Karasek, 

Thorell 1990). Krav och kontrollmodellen påverkar den psykologiska hälsan om de 

föreligger en låg möjlighet till att påverka situationen (SOU2005:116). Modellen 

förklaras genom fyra olika delar, avspänd, passiv, spänd samt aktiv (se figur 1). 

Nedan kommer jag att beskriva hur de olika delarna kan tolkas.  

 

Avspänd: kraven som ställs på den anställde är inte av högre grad. Individen har en 

hög känsla av att kunna påverka sin egen arbetssituation. Personer inom denna 

kategori arbetar troligen ett högre antal timmar och är ofta egna företagare.  

 

Aktiv: kraven som ställs på den anställde uppfattas som höga samtidigt som personen 

har inflytande. Individer inom denna kategori arbetar ofta ett högre antal timmar. 

Dessa personer är ofta någon variant av ledare.  

 

Spänd: kraven som ställs på den anställde uppfattas som höga samtidigt som personen 

inte har någon känsla av inflytande. Personer inom denna kategori arbetar ofta 

exempelvis inom yrken som lärare eller inom vård och omsorg.   

 

Passiv: kraven som ställs på den anställde anses vara låga samtidigt som personen inte 

har någon känsla av inflytande. Personer inom denna kategori är ofta arbetslösa eller 

sjukskrivna (Beiley, Clarke, 1992; Theorell, 2003).   
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Figur 1.  Krav och kontrollmodellen. 

 
Vid de tillfällen som individen känner att den inte har kontroll över situationen 

påverkas individen i form av ökad stress och försämrad hälsa. När individen känner 

att den har kontroll i stressiga situationer stärks självbilden.  Genom att den anställde 

känner att den vet hur den skall hantera kommande stressituationer ökar 

självförtroendet och hälsan. De personer som ligger i riskzonen för långvarig negativ 

stress är personer som befinner sig inom den spända samt den passiva kategorin 

(Beiley, Clarke, 1992; Theorell, 2003).  

 

3.4.1 KASAM  

Utifrån krav och kontrollmodellen (se avsnitt 3.4) skapades ett intresse för Aaron 

Antonovskys (2005) teori KASAM vilket refererar till känslan av sammanhang. I 

relation till krav och kontrollmodellen är hanterbarhetskomponenten i KASAM 

intressant då denna komponent handlar om att individen skapar balans genom 

hanterbarhet, vilket kan liknas med kontroll. Genom högt värde av KASAM skall 

individen ha bra balans i livet vilket även bidrar till bättre kontroll. Högt värde av 

hanterbarhetskomponenten betyder att individen har en förmåga att möta de krav som 

ställs på personen, och hantera dem på ett tillfredställande sätt. Individen vet eller 

skaffar sig kunskap om hur den skall hantera situationer som känns besvärliga. Stark 

hanterbarhetskomponent uppnås när individen känner att livet hanterar denne rättvist. 

Om det uppstår en känsla av orättvisa vet individen hur denne skall hantera 

situationen, komma över den och undvika känslan i framtiden (Antonovsky, 2005). 
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Högre värde av hanterbarhetskomponenten bidrar till att individen upplever hälsa. Om 

individen innehar en mindre grad av hanterbarhetskomponenten leder detta till att 

individen uppfattar hälsan som sämre. Två personer som har olika grader av 

hanterbarhetskomponenten förhåller sig sannolikt olika till liknande situation 

(Antonovsky, 2005). 

4.0 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan arbetstagares 

faktiska, önskade arbetstid och hälsa. Studien syftar även till att undersöka om det 

finns några skillnader över tid.  

 

Jag vill understryka att hälsan i denna studie refererar till trötthet. Det intressanta är 

att studera om arbetstagaren känner sig trött eller inte beroende på vilken arbetstid 

individen har och önskar sig.  

 

4.1 Hypoteser 

Utifrån tidigare forskning, teorin samt syftet har jag skapat tre hypoteser som är 

intressanta att testa. Resultatet kommer att knytas an till hypoteserna under arbetets 

gång. Den första hypotesen skapades i relation till resonemang om att individen 

behöver balans mellan arbetstid och fritid för att må bra (Argevold, 2001; Caruso, 

2006; Kucukusta et al, 2012). Detta betyder att om individen upplever obalans mellan 

arbetstid och privat tid kan ohälsa uppstå (Dhalgren,2006; Sokejima, Kagamimori, 

1998; Wirtz, Nachreiner, 2010). Balansen kan även ses som en del av krav och 

kontrollmodellen, där samspelet mellan krav och kontroll ses som viktigt för hälsan 

(Karasek, Thorell, 1990).  Hypotes 1 är följande; arbetstagare som är nöjda med 

arbetstiden är minst trötta.  

 

Kvinnor är mer känsliga för ohälsa i relation till arbetstid, då kvinnan anser sig vara i 

den position som skall ansvara för hem och familj i större utsträckning än vad män 

anser sig vara (Virtanen et al, 2010; Parks et al, 2014; Giulia et al 2014; Fuwa et al, 

2014). I relation mellan krav och kontrollmodellen (se avsnitt 3.5) och bakgrunden 

kan kvinnor ha större krav på sig. Utifrån detta skapades hypotes 2; relationen mellan 
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faktisk, önskad arbetstid är större för kvinnor än för män. Utifrån hypotes 2 att 

kvinnor söker tid för familjelivet (Parks et al, 2014; Tunau, 2014) skapades intresse 

för en tredje hypotes; Kvinnor blir över tid piggare om dem är nöjda med arbetstiden.  

5.0 Data 

Informationen som används bygger på undersökningar av svenskars 

levnadsförhållanden (ULF). Materialet administreras av statistiska centralbyrån 

(SCB). Undersökningarna började genomföras 1975. Sedan år 1979 har hälften av 

respondenterna vid varje intervjuomgång återkopplats med åtta års mellanrum. Datan 

fanns tillgänglig vid Umeå universitet, den sociologiska intuitionen. Syftet med denna 

studie är att undersöka om det finns något samband mellan arbetstagares faktisk,  

önskad arbetstid och deras hälsa. Studien syftar även till att undersöka om det finns 

några skillnader över tid. Detta kräver information om individers arbetstid, vad 

individen önskar för arbetstid samt information om dennes hälsa. Intressant var även 

att undersöka om det fanns några skillnader i hälsan över tid beroende på vilken 

arbetstid individen har och önskat sig. Genom att slå samman undersökningsår 1994 

(med en svarsfrekvens på 72,9% ur urvalspopulationen) samt 1995 (med en 

svarsfrekvens på 79,5% ur urvalspopulationen) ökade den totala svarande 

populationen till 5564 personer. Detta tillfälle studerades som den första vågen vilket 

i uppsatsen representerar tillfälle A. Eftersom att intresset låg på en longitudinell nivå 

slog jag samman uppföljningsåren för våg A åtta år senare vilket är år 2002 (med en 

svarsfrekvens på 80,1% ur svarspopulationen) samt 2003 (med en svarsfrekvens på 

81,3% ur svarspopulationen). Dessa år representerar våg två vilket i uppsatsen 

hänvisar till tillfälle B. I materialet har jag undersökt ett flertal variabler, som är 

kopplade till hälsa och arbetstid vid både tillfälle A och B, för att slutligen ringa in det 

som varit intressant att studera vidare. Eftersom att tröttheten är en del av hälsa 

(Ander, Edgren, 1978 i Nordenfelt 1991; Dawson, McCulloch, 2005: Van der Hulst, 

2003) fann jag den variabeln intressant att studera som hälsa eftersom den variabeln 

beskriver hälsa i både psykisk och fysisk form (Dawson, McCulloch 2005). Det 

intressanta var att studera personer som har ett arbete på deltid eller heltid och därför 

har arbetslösa exkluderats från studien. Av de svarande var 2218 personer 

heltidsarbetande och 956 personer deltidsarbetande och fanns med vid båda 
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svarstillfällena. Intresset har varit att studera önskan av arbetstid och därav fanns 

intresset av att studera de individer som arbetade heltid eller deltid och hade en åsikt 

om vad de önskade sig för arbetstid. Flest svarande var personer som arbetar heltid 

oavsett önskan. Önskan av arbetstid följs åt mellan grupperna oavsett om 

respondenten arbetar heltid eller deltid. Flest svarande är nöjda med arbetstiden följt 

av personer som vill arbeta mer och minst antal av de svarande vill gå ned i arbetstid.  

5.1 Beroende och oberoende variabler  

Den beroende variabeln representerar trötthet. I materialet fanns fyra variabler inom 

trötthet som var intressanta att använda. Samtliga hade liknande svarsalternativ, vilket 

gjorde dem möjliga att koda till ett kort index på en skala upp till fyra. Ju högre värde 

individen har i relation till trötthetsindexet desto tröttare anser sig individen vara. De 

fyra variablerna var 1- är du trött? 2- trött morgonen? 3- trött kvällar? 4-trött dagar? 

Dessa variabler kommer alltså i fortsättningen representera den beroende variabeln 

trötthetsindex (Djurfeldt et al, 2010).   

 

Den centrala oberoende variabeln är faktisk, önskad arbetstid. Arbetstiden delades in i 

två grupper heltid och deltid. Vidare användes variabeln som beskriver vilken 

arbetstid arbetstagaren önskar, denna har tre värden 1- kortare, 2- längre 3- nöjd. 

Eftersom att jag ville mäta önskad arbetstid utifrån vilken tid personen arbetade, 

parade jag ihop dessa variabler till sex olika dummyvariabler vilket representerar 

följande 1- heltid nöjd= nöjd med sin arbetstid, 2- heltid mindre= önskar att arbeta 

mindre, 3-heltid mer= önskar att arbeta mer, 4- deltid nöjd= nöjd med sin arbetstid, 5- 

deltid mindre= vill arbeta mindre, 6- deltid mer= vill arbeta mer. Den variabeln 

döptes till faktisk, önskad arbetstid. Vid varje variabel tillsatte jag värdet 1 till det 

centrala jag vill undersöka alltså den specificerade önskade arbetstiden och resterande 

värdet 0. I referenskategorin har jag använt mig av heltid nöjd vilket gör att vid 

samtliga följande analyser är det alltid heltid nöjd som befinner sig i konstanten, alltså 

den vi jämför emot.   
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5.2 Kontrollvariabler  

En kontrollvariabel är en beroende variabel som man misstänker kan vara en variabel 

som påverkar sambandet mellan den centrala oberoende variabeln (faktisk, önskad 

arbetstid) och den centrala beroende variabeln (trötthet). Genom att föra in 

kontrollvariabler kontrollerar man om det finns en tredje variabel som påverkar 

sambandet mellan beroende- oberoende variabel och undviker därmed skensamband. 

I denna undersökning används kontrollvariablerna kön, födelseland, barn, civilstånd, 

socioekonomisk indelning samt ålder.  

 

Kontrollvariablerna har precis som de centrala oberoende variablerna delats upp till 

dummyvariabler. Kön är uppdelat för man vilket representerar 47,5% och kvinna 

vilket representerar 52,5%. Variabeln kön är här intressant för att det kan vara en 

variabel som påverkar resultatet, då kvinnor och män kan ha olika förutsättningar och 

olika typer av balans i relationen mellan arbetsliv och privatliv. Av denna anledning 

används också kön för att separat analysera för att se om betydelsen av effekten är 

olika för kvinnor och män. Variabeln födelseland är uppdelat i svenskfödd, vilket 

representerar det största antalet på 89,8% jämfört mot utlandsfödd på 10,2%. Denna 

variabel anses vara intressant då svenskfödda och utlandsfödda troligtvis har olika 

bakgrund vilket kan påverka resultatet. Variabeln barn är uppdelat i har ej barn, barn 

upp till 6 år, har barn mellan 7 till 18 år. Denna variabel är intressant för att personer 

som har barn ofta har mer förpliktelser av saker som måste göras. Flest personer i 

undersökningen har inte barn i de angivna åldrarna följt av personer som har barn 

mellan 7 till 18 år, minst personer har barn upp till 6 år. Variabeln civilstånd är 

uppdelat i gift, sambo samt ensamstående. Denna variabel är intressant då civilstånd 

kan representera den sociala miljön som individen befinner sig i, samt de krav som 

ställs på individen av att finnas till i en relation eller ej. Flest personer i 

undersökningen var ensamstående följt av personer som är gifta, minst är gruppen 

sambo. Socioekonomisk indelning har delats in i enlighet med SCB SEI-skala (MIS 

1982:4) och är uppdelat i sex olika kategorier, okvalificerade arbetare, kvalificerade 

arbetare, lägre tjänstemän, mellantjänstemän, högre tjänstemän samt egna företagare. 

Denna variabel är intressant för att individer inom olika klasser ofta har olika 

tillgångar och befinner sig inom olika typer av arbetsmiljöer. Okvalificerade arbetare 

är den gruppen som representerar flest personer följt av mellantjänstemän. Mellan 
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resterande grupper finns det ingen större skillnad. Ålder är uppdelat i tre kategorier. 

Yngre, vilket representerar 16 år till 34 år, medelålder representerar 35 år till 54 år 

samt äldre vilket representerar 55 år till 79 år. Flest personer återfinns i den äldre 

kategorin vilket följs av den yngre, minst antal representerar medelåldern. 

Spridningen i ålderskategorierna kan tyckas vara vida, men för att fånga en jämn 

spridning mellan grupperna har ålder medvetet delats in på detta sätt. Ålder är en 

intressant variabel att använda då äldre personer ofta anses vara tröttare och befinna 

sig i förändrade delar av livet, vilket kan påverka resultatet.   

6.0 Metod  

För att genomföra denna analys har jag använt mig av programmet SPSS IBM 

Statistics, version 20,0. Multivariat regressionsanalys (OLS Regression) har använts 

för att undersöka om den oberoende variabeln hade någon inverkan på beroende 

variabler. Genom en multivariat regressionsanalys går det att testa flera oberoende 

variabler på en beroende kontinuerlig kvotskalevariabel. Denna typ av analysmetod är 

fördelaktig att använda när en större omfattning av data skall analyseras (Hair et al, 

1998). Regressionsanalys används för att hitta det bästa estimatet för den okända 

linjen vilket beskriver sambandet mellan variabler. B-koefficienten står för linjens 

riktningskoefficienter. Visar sambandet noll antas det att inget samband finns, visar 

resultatet på positivt samband upp till 1 är respondenterna tröttare. Visar resultatet på 

negativt samband ned till -1 är respondenterna mindre trötta (Lövås, 2004).  

6.1 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapliga rådet (2002) finns det tre huvudpunkter som skall följas vid 

undersökningar. 1,krav om att respondenten skall veta vad syftet med studien är. 2, 

krav av att individen skall förbi anonym. 3, informationen får endast användas i 

forskningens sammanhang (vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas delaktighet i studien 

har varit frivilligt baserad. Respondenterna har blivit informerade om studiens syfte. 

Vid insamling av datamaterial har personerna som deltagit i undersökningen 

avidentifierats vilket bidrar till att individerna inte går att spåra eller återfinna i 

materialet. Alla resultat redovisas i aggregerad form.  
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7.0 Resultat  

Nedan kommer resultatet av undersökningen att presenteras utifrån syfte med studien, 

vilket varit att undersöka om det finns något samband mellan faktisk, önskad arbetstid 

och hälsa (i form av trötthet), samt om det finns några skillnader över tid.  Resultatet 

kommer även att presenteras utifrån hypoteser (se avsnitt 4.1).  Tabeller presenteras 

utifrån multivariata analyser.  

 

Tabell 1 presenterar tvärsnittsanalys av relationen mellan faktisk, önskad arbetstid vid 

tidpunkt A. Modell 2 visar på ett longitudinellt resultat vid tidpunkt B (konstanthållet 

för initial trötthet). Tabell 2 presenterar relationen mellan faktisk, önskad arbetstid i 

modell 1 tidpunkt A. Modell 2 visar på ett longitudinellt resultat vid tidpunkt B 

(konstanthållet för initial trötthet). I denna tabell konstanthålls även 

kontrollvariablerna födelseland, barn, civilstånd, socioekonomisk indelning samt 

ålder för att se om det finns en tredje variabel som påverkar resultatet. Hypotes 2, gör 

att skillnaden mellan kön blir central att undersöka. Därför innehåller tabell 3 en 

konstanthållen tvärsnittsanalys, alltså vid tillfälle A med separat analys för män 

respektive kvinnor, för att se om det finns några skillnader beroende på kön i 

relationen mellan faktisk, önskad arbetstid och trötthet. Tabell 4 visar på 

longitudinella resultat utifrån tabell 3, hur skillnaderna i faktisk, önskad arbetstid ser 

ut för män och kvinnor över tid vid tillfälle B (konstanthållet för initial trötthet).  

 

7.1 Multivariat analys  

I tabell 1 börjar jag med att presentera de resultat som går att avläsa vid tillfälle A 

(tvärsnittsanalys) för att senare gå in på tillfälle B (longitudinell analys).  

 

7.1.1 Tillfälle A  

Signifikanta samband finns bland personer som arbetar heltid och är nöjda med 

arbetstiden, dessa känner sig minst trötta. Följt av personer som arbetar deltid och är 

nöjda med arbetstiden med en nivå av trötthet på ,137 jämfört mot heltid nöjd. Detta 

skulle kunna vara svaret på hypotes 1, vilket betyder att personer som är nöjda med 

arbetstiden känner sig minst trötta. Personer som arbetar heltid med en vilja att arbeta 
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mindre känner en högre trötthet med en b-koefficient på ,313. Personer som arbetar 

deltid med en vilja att arbeta mindre är signifikant, dessa känner sig ännu tröttare med 

en b-koefficient på ,595 utifrån konstanten heltid nöjd, vilket befinner sig på 1,091.  

 

7.1.2 Tillfälle B 

Vid tillfälle B är det endast deltid nöjd som visar på ett signifikant resultat med en 

minskning av b-koefficienten på -,098 i relation till jämförelsegruppen över tid. I 

relation till syftet visar resultatet att personer som är nöjda med arbetstiden känner sig 

mindre trötta över tid om de arbetar deltid.  

 

 

Tabell 1. Faktisk, önskad arbetstid i relation till trötthet 
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7.2 Multivariat analys med kontrollvariabler 

I tabell 2 är kontrollvariablerna födelseland, kön, barn, civilstånd, socioekonomisk 

indelning samt ålder tillagda.  Detta för att se om de tidigare resultaten påverkas av 

gruppkomposition. Kontrollvariablerna har lagts in för att kontrollera att sambandet i 

den beroende variabeln (trötthetsindex) inte är beroende av dessa variabler. Genom att 

ta hänsyn till dessa kontrollvariabler kontrolleras om det verkliga sambandet mellan 

beroende och oberoende variabel påverkas av en tredje variabel.  

 

7.2.1 Tillfälle A med kontrollvariabler  

Tillfälle A visar på signifikanta resultat, där personer som arbetar heltid eller deltid 

med en önskan om att arbeta mindre är tröttast. Heltid mindre visar på en högre b- 

koefficient på ,285 och deltid mindre visar på en ytterligare högre trötthet med en b-

koefficient på ,467. Detta betyder att personer som arbetar deltid med önskan att 

arbeta mindre är tröttast. Resultat av att personer som vill arbeta mindre känner sig 

mest trötta betyder att personer som arbetar heltid och är nöjda med arbetstiden är 

minst trötta tillsammans med de personer som arbetar deltid och är nöjda med 

arbetstiden. Vilket är i enlighet med tabell 1 (tillfälle A) och ger svar på hypotes 1, 

personer som är nöjda med arbetstiden är minst trötta. Tar man hänsyn till 

gruppkompositionen finns det ingen skillnad mellan personer som arbetar heltid eller 

deltid och är nöjda med arbetstiden.  

 

Vid tillfälle A visar kontrollvariabeln födelseland på signifikant samband, personer 

som är födda utomlands känner sig mer trötta än svenskfödda med en högre b-

koefficient på ,332. Vidare visar kön även på signifikanta resultat då kvinnor anser sig 

vara tröttare än män med en högre b-koefficient på ,348. Detta kan vara ett samband 

till att kvinnor känner en större tendens till stress och press i arbetslivet då de känner 

att tiden inte räcker till för privatlivet med familj och hushåll (Virtanen et al, 2011; 

Giulia et al, 2014). Personer som har barn mellan 7 till 18 år visar inte på signifikanta 

resultat. Dock är variabeln barn upp till 6 år signifikant. Denna grupp tenderar att 

känna sig tröttare än personer som inte har barn i angiven ålder med en högre b-

koefficient på ,291. Bland variabeln civilstånd går det att se att resultat av att personer 

som är gifta känner sig minst trötta. Personer som är sambo känner sig mest trötta 
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med en b-koefficient på ,177  följt av ensamstående på en b-koefficient på ,145. 

Variabeln socioekonomisk indelning är inte signifikant vid tillfälle A. Av 

åldersvariabeln går det att avläsa ett signifikant samband av att den yngre kategorin är 

den tröttaste kategorin i relation till äldre.  

 

7.2.2 Tillfälle B med kontrollvariabler 

Tittar vi över tid vid tillfälle B är deltid nöjd den enda variabeln som är signifikant, 

med en lägre trötthet på -,165 i relation till jämförelsegruppen. Detta resultat visar på 

att personer som arbetar deltid och är nöjda med arbetstiden blir mindre trötta över 

tid.  

 

Av kontrollvariablerna vid tillfälle B går det att avläsa ett antal signifikanta samband. 

Utlandsfödda visar sig vara mindre trötta än svenskfödda över tid. Vidare är variabeln 

kön signifikant, kvinnor känner sig ännu tröttare över tid än män. Variabeln barn 

mellan 7 år till 18 år var tidigare inte signifikant i tvärsnittsanalysen, men visar nu på 

signifikant resultat. Detta kan bero på att barnen har blivit åtta år äldre. De som för 

åtta år sedan hade barn mellan 7 år och 18 år anser sig tröttare än personer som inte 

har barn i angiven ålder med en b-koefficient på ,184 över tid. Variabeln barn upp till 

6 år är inte längre signifikant. Variabeln civilstånd visar vid tillfälle B på ett 

signifikant resultat av att personer som är ensamstående blir tröttare i relation till gifta 

med en ökning på ,160 över tid. Variabeln sambo är inte längre signifikant. Bland 

socioekonomisk indelning där tidigare ingen av kontrollvariablerna var signifikanta, 

visar nu ett signifikant resultat. Mellantjänstemän är mindre trötta över tid i relation 

till högre tjänstemän, med en minskning på -,211. Vidare är ålder signifikant och visar 

att åldersgrupperna blir tröttare över tid. Yngre upplever sig tröttast, med en ökning 

på ,382. Följt av medelålder med en ökning på ,120, jämfört mot de äldre.  
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Tabell 2. Faktiskt önskad arbetstid i relation till trötthet med kontrollvariabler  

 

!

Trött&!Önskan!
Arbetstid!

Tillfälle!
A!

! ! Tillfälle!
B!

! !

! B&Value! ! Std&
Error!

B&Value! ! Std&
Error!

Arbetstid!(Ref:!
Heltid!Nöjd)!
Heltid!mindre!

!
!

,285**!

!
!
!

!
!

,092!

!
!

&,053!

!
!
!

!
!

,092!
Heltid!mer! ,259! ! ,188! ,154! ! ,188!
Deltid!nöjd! ,028! ! ,051! &,165! ! ,051!
Deltid!mindre! ,467**! ! ,157! &,147! ! ,157!
Deltid!mer! &,158! ! ,095! &,101! ! ,095!
VarFödd!
(Ref:SvenskFödd)!
FöddUtland!

!
!

,332***!

!
!
!

!
!

,055!

!
!

&,204!

!
!
!

!
!

,055!
Kön!(Ref:!Man)!
Kvinna!

!
,348***!

!
!

!
,036!

!
,271*!

!
!

!
,036!

Barn(Ref:Har!ej!
barn!i!angiven!
ålder)!
Barn!7år&18år!

!
!
!

,013!

!
!
!
!

!
!
!

,049!

!
!
!

,184*!

!
!
!
!

!
!
!

,049!
Barn!till!6år! ,291***! ! ,055! &,011! ! ,055!
Civiltillstånd!
(Ref:Gift)!
Ensamstående!

!
!

145***!

!
!
!

!
!

,042!

!
!

,160*!

!
!
!

!
!

,042!
Sambo! 177***! ! ,054! ,043! ! ,054!
Socialklass8(Ref:!
HögreTjänstemän)!
OkvalArbetare!

!
!

,009!

!
!
!

!
!

,055!

!
!

,026!

!
!
!

!
!

,055!
KvalArbetare! ,094! ! ,063! ,059! ! ,063!
LägreTjänstemän! &,009! ! ,061! ,008! ! ,061!
MellanTjänstemän! &018! ! ,057! &211! ! ,057!
Egenföretagare! ,125! ! ,074! ,044! ! ,074!
Ålder!(Ref:Äldre)!
Yngre!

!
!!!!!,110*!

!
!

!
,048!

!
,382*!

!
!

!
,048!

Medel! ,028! ! ,049! ,120*! ! ,049!
!
TrötthetsIndexA!

! ! ! !
,342!

!
!

!
,013!

Constant! ,402! ! ,071! ,385! ! ,000!
Sig!Level!*=0,005,!**=0,01,!***=0,001.!
DependentVariable:!Trötthets!Index.!
Tillfälle!A:!Adjusted!R!square=!,040!
Tillfälle!B:!Adjusted!R!square=,155.!
!
!
!

!
!
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7.3 Multivariat analys separat analyserat för man och kvinna 

Vid detta avsnitt presenteras först en tvärsnittsanalys (tabell 3) för att senare gå över 

till tabell 4, vilket befinner sig på en longitudinell nivå (konstanthållning för initial 

trötthet). Båda analyserna innehåller separat analys för man respektive kvinna. 

Anledningen till separata analyser för män och kvinnor är intresset i relation till 

hypotes 2 samt 3 (se avsnitt 4.1). Genom en separat analys går det att avläsa 

skillnaden i betydelse av den centrala beroende variabeln (trötthet). Analysen 

fokuserar på den centrala variabeln och för att spara utrymme diskuteras inte 

resultatet i relation till kontrollvariabler. Kontrollvariablerna visar i följande resultat 

inte på några större skillnader mot de resultat som presenterats i föregående tabell 

(tabell 2).  

 

7.3.1 Tvärsnittsanalys 

I tabell 3 kan vi avläsa genom konstanten att kvinnor känner sig tröttare än män. Män 

känner sig trötta på en skala av ,416 medan kvinnor värderar sig ännu tröttare med en 

b-koefficient på ,731 (i de läge där de delar 0-värde på alla inkluderade variabler). 

Resultatet från tidigare tabeller skiljer sig vid separat analys för män och kvinnor. För 

män är det enbart de som arbetar heltid med en önskan att arbeta mindre som är 

signifikant tröttare. För kvinnor är det enbart de som arbetar deltid med en önskan att 

arbeta mindre som är signifikant tröttare, och effekten är starkare än i analysen av 

hela urvalet. I relation till hypotes 2 har den centrala variabeln (trötthet) något olika 

effekt vid tvärsnittsanalys för män och kvinnor. Detta kan tyda på olika typer av 

känslighet för män och kvinnor, vilket kan vara ett resultat av att relationen mellan 

faktisk, önskad arbetstid är större för kvinnor än för män. Detta skulle kunna förklaras 

genom att kvinnor känner större krav i relation till krav och kontrollmodellen (se figur 

1).  
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Tabell 3.  Separat analys för män och kvinnor tillfälle A 

 
 

7.3.2 Longitudinell analys 

Resultatet av relationen mellan faktisk, önskad arbetstid och hälsa (i form av trötthet) 

longitudinellt bland män och kvinnor presenteras i tabell 4. Kvinnor som arbetar 

deltid och är nöjda med arbetstiden är signifikant med en minskning av b- 

koefficienten på -,227, dessa anser sig piggare över tid jämfört mot personer som 

arbetar heltid och är nöjda med arbetstiden. Resultatet stödjer delvis hypotes 3, 

Trött%Önskan+
Arbetstid+

Tillfälle+A+
Man+

+ + Tillfälle+A++
Kvinna+
+

+ +

+ B%Value+ + Std%Error+ B%Value+ + Std%Error+
Arbetstid)(Ref:+
Heltid+Nöjd)+
Heltid+mindre+

+
+
,485***+

+
+
+

+
+
,123+

+
+
,092+

+
+
+

+
+
,135+

Heltid+mer+ ,272+ + ,197+ ,150+ + ,470+
Deltid+nöjd+ %,080+ + ,086+ ,064+ + ,069+
Deltid+mindre+ ,180+ + ,292+ ,573**+ + ,194+
Deltid+mer+ %,052+ + ,183+ %,191+ + ,117+
Var)född+(Ref:+
Svensk+född).++
FöddUtland+

+
+
,318***+

+
+
+

+
+
,076+

+
+
,351***+

+
+
+

+
+
,078+

Barn+(Ref:+Har+ej+
barn+i+angiven+
ålder)+
Barn+7år%18år+

+
+
+
,035+

+
+
+
+

+
+
+
,067+

+
+
+
%,006+

+
+
+
+

+
+
+
,072+

Barn+till+6år+ ,325***+ + ,076+ ,260**+ + ,080+
Civiltillstånd)
(Ref:Gift)+
Ensamstående+

+
+
,177**+

+
+

+
+
,063+

+
+
,126+

+
+
+

+
+
,058+

Sambo+ ,152*+ + ,073+ ,216**+ + ,079+
Socialklass+
(Ref:HögreTjänstem
än)+
OkvalArbetare+

+
+
+
,033+

+
+
+
+

+
+
+
,077+

+
+
+
%,014+

+
+
+
+

+
+
+
,079+

KvalArbetare+ ,079+ + ,075+ ,114+ + ,110+
LägreTjänstemän+ %0,24+ + ,095+ ,000+ + ,083+
MellanTjänstemän+ ,086+ + ,079+ ,040+ + ,082+
EgenFöretagare+ ,137+ + ,082+ ,065+ + ,160+
Ålder+(Ref:Äldre)+
Yngre+

+
,103+

+
+

+
,068+

+
,110+

+
+

+
,069+

Medel+ ,009+ + ,068+ ,041+ + ,072+
Constant+ ,416+ + ,096+ ,731+ + ,100+
+
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kvinnor som är nöjda med arbetstiden känner sig mindre trötta över tid, men endast 

om dem arbetar deltid. Vidare är variabeln heltid mindre nästan signifikant. Dessa 

individer känner sig mindre trötta över tid med en minskning på -, 257. Även kvinnor 

som arbetar heltid med en önskan att arbeta mer ligger på gränsen till signifikant. 

Dessa anser sig vara mycket tröttare över tid jämfört med heltid nöjd med en ökning 

på ,901. Resultaten för relationen mellan faktisk, önskad arbetstid och hälsa (i form av 

trötthet) bland män vid tillfälle B är inte signifikanta. 

 

Tabell 4. Separat analys för män och kvinnor tillfälle B 

 

Trött%Önskan+
Arbetstid+

Tillfälle+B+
Man+

+ + Tillfälle+B++
Kvinna+
+

+ +

+ B%Value+ + Std%Error+ B%Value+ + Std%Error+
Arbetstid)(Ref:+
Heltid+Nöjd)+
Heltid+mindre+

+
+
,165+

+
+
+

+
+
,125+

+
+
%,257+

+
+
+

+
+
,134+

Heltid+mer+ ,013+ + ,199+ ,901+ + ,465+
Deltid+nöjd+ %,083+ + ,087+ %,227**+ + ,068+
Deltid+mindre+ ,109+ + ,295+ %,292+ + ,192+
Deltid+mer+ %,083+ + ,185+ %,132+ + ,116+
Var)född+(Ref:+
Svensk+född).++
FöddUtland+

+
+
,244**+

+
+
+

+
+
,078+

+
+
,163*+

+
+
+

+
+
,077+

Barn+(Ref:+Har+ej+
barn+i+angiven+
ålder)+
Barn+7år%18år+

+
+
+
,224**+

+
+
+
+

+
+
+
,068+

+
+
+
,157*+

+
+
+
+

+
+
+
,072+

Barn+till+6år+ %,018+ + ,077+ ,040+ + ,079+
Civiltillstånd)
(Ref:Gift)+
Ensamstående+

+
+
,241***+

+
+
+

+
+
,064+

+
+
,095+

+
+
+

+
+
,058+

Sambo+ ,103+ + ,074+ %,004+ + ,079+
Socialklass+
(Ref:HögreTjänstem
än)+
OkvalArbetare+

+
+
+
,057+

+
+
+
+

+
+
+
,078+

+
+
+
,015+

+
+
+
+

+
+
+
,079+

KvalArbetare+ ,015+ + ,076+ ,130+ + ,119+
LägreTjänstemän+ %,006+ + ,096+ ,028+ + ,082+
MellanTjänstemän+ %,215**+ + ,080+ %,228**+ + ,081+
EgenFöretagare+ ,010+ + ,083+ ,220+ + ,158+
Ålder+(Ref:Äldre)+
Yngre+

+
,378***+

+
+

+
,069+

+
,363***+

+
+

+
,069+

Medel+ ,066+ + ,068+ ,160**+ + ,072+
TrötthetsIndex+ ,309+ + ,020+ ,366+ + ,018+
Constant+ ,334+ + ,097+ ,709+ + ,100+
Sig+Level+*=0,005,+**=0,01,+***=0,001.+
DependentVariable:+Trötthets+Index.+
Man:+Adjusted+R+square=+,128.+
Kvinna:+Adjusted+R+square=,148.+
+

+

+
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8.0 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 

arbetstagares faktiska, önskade arbetstid och deras hälsa (i form av trötthet). Studien 

syftar även till att undersöka om det finns några skillnader över tid. Faktisk, önskad 

arbetstid har en relation till hälsa (i form av trötthet). Genom analys av hela 

populationen visar resultatet att personer som arbetar deltid med en önskan att arbeta 

mindre känner sig mest trötta. Vidare följer personer som arbetar heltid med en 

önskan att arbeta mindre vilket känner sig näst mest trötta. I relation till tidigare 

forskning kan detta vara ett resultat av att individer som vill arbeta mindre söker och 

behöver en bättre balans i livet mellan fritid och arbetstid (Caruso, 2006; Karlsson, 

Piuva, 2012; Kucukusta et al, 2012; Tunau, 2014; Yasbek, 2004). Individerna inom 

dessa kategorier är inte nöjda med arbetstiden då de anser sig arbeta för mycket. 

Eftersom att de anser sig arbeta för mycket ligger de enligt tidigare forskning i 

riskzonen för hälsorelaterade sjukdomar (Dhalgren, 2006; Sato et al, 2012; Sokejima, 

Kagamimori 1998; O´Reilly, Rosato, 2013; Åkerstedt et al, 2002). Enligt krav och 

kontrollmodellen kan detta vara ett resultat av att denna arbetsgrupp har för högt 

ställda krav på sig i relation till vad de klarar av (Beiley, Clarke, 1992; Thorell, 2003). 

Antagligen har denna kategori svårt att hantera de krav som ställs på individen i både 

arbetsliv och privatliv vilket resulterar i att de upplever hälsan som sämre 

(Antonovsky, 2005). Att deltid mindre mår sämst kan vara ett resultat av att personer 

inom denna kategori arbetar deltid av en anledning exempelvis sjukdom. Detta kan 

vara ett resultat av att denna grupp behöver mer fritid för att balansera upp livets delar 

mellan arbetsliv och privatliv (Wirtz, Nachreiner, 2010). 

 

Personer som arbetar heltid och är nöjda med arbetstiden följt av personer som arbetar 

deltid och är nöjda med arbetstiden är de minst trötta signifikanta grupperna. Detta 

resultat stödjer hypotes 1, arbetstagare som är nöjda med arbetstiden är minst trötta. I 

relation till krav och kontrollmodellen (se figur 1) samt KASAM (se avsnitt 3.5) 

skulle detta kunna vara ett resultat av att personer som är nöjda med arbetstiden 

känner att de kan hantera kraven som ställs på dem (Karasek, Theorell, 1990). 
Vidare är dessa grupper antagligen de som upplever störst balans mellan arbetsliv och 

privatliv, eftersom att de känner sig minst trötta och därmed har bäst hälsa (Caruso, 

2006; Karlsson, Piuva, 2012; Kucukusta et al, 2012; Tunau, 2014; Yasbek, 2004).  
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Vidare visar studien på signifikanta resultat över tid, personer som arbetar deltid nöjd 

känner sig mindre trötta över tid.  Detta kan vara ett resultat av att kraven har 

minskats över tid när individen arbetar deltid (Beiley, Clarke, 1992; Thorell, 2003). 

När individen arbetar deltid och är nöjd med arbetstiden skapas en balans över tid. 

Detta kan vara ett resultat av att individen har genom deltid fått mer tid till annat 

exempelvis familj, vilket bidragit till mindre trötthet över tid (Enligt Kucukusta et al, 

2012; Caruso, 2006). 

 

Hypotes 2 leder oss in på om effekten av den centrala variabeln är större för kvinnor 

än för män. Män som arbetar heltid med en önskan att arbeta mindre anser sig vara 

tröttast i relation till män som arbetar heltid och är nöjda med arbetstiden. Kvinnor 

som arbetar deltid med en önskan att arbeta mindre anser sig vara tröttast i relation till 

kvinnor som arbetar heltid och är nöjda med arbetstiden. Detta tar oss återigen in på 

krav och kontrollmodellen och balans. Män som arbetar heltid med önskan att arbeta 

mindre samt kvinnor som arbetar deltid med en önskan att arbeta mindre, känner 

troligt höga krav och saknar antagligen balans mellan arbetsliv och privatliv (Caruso, 

2006; Kucukusta et al, 2012).  Vid separat analys är personer som arbetar heltid och 

är nöjda med arbetstiden den kategori som är minst trött av de signifikanta resultaten. 

Här är det ingen skillnad mellan effekterna på män och kvinnor. Dock anser sig 

kvinnan tröttare över lag vilket kan vara ett resultat av att kvinnor känner större press 

från privatlivet (Korpi et al, 2010; Parks et al, 2014; Virtanen et al, 2011). Resultatet 

kan ses i enlighet med hypotes 2, relationen mellan faktisk, önskad arbetstid är större 

för kvinnor än för män. 

 

Vid separat analys för män respektive kvinnor över tid visar resultatet att kvinnor som 

är nöjda med arbetstiden blir mindre trötta över tid om dem arbetar deltid i relation till 

jämförelsekategorin kvinna, som arbetar heltid och är nöjd med arbetstiden. Resultatet 

stödjer delvis hypotes 3, kvinnor blir över tid piggare om dem är nöjda med 

arbetstiden, men endast om dem arbetar deltid. Detta kan ha ett samband med att 

kvinnor som arbetar deltid mår bättre då dessa har tillräckligt med tid till att uppfylla 

de krav som de känner från familjeliv och hushåll (Korpi et al, 2010). Det kan även 

vara så att kvinnor har minskat sin trötthet genom att arbeta deltid och på så sätt fått 
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mer tid över till familjeliv och privatliv (Parks et al, 2014; Virtanen, 2011). Detta gör 

det intressant att diskutera om kvinnan behöver arbeta mindre just för att hon känner 

sig mer pressad, stressad och deprimerad av de krav som ställs på henne. Vidare kan 

resultatet kopplas samman med krav och kontrollmodellen detta kan ha ett samband 

med att kvinnan sänker ställda krav och skaffar sig mer kontroll, när hon arbetar 

deltid och är nöjd med arbetstiden över tid (Beiley, Clarke, 1992; Karsek, Thorell, 

1990; Korpi et al, 2010; Thorell, 2003).  Det kan även vara så att kvinnan har ökat sin 

hanterbarhetskomponent genom att arbeta deltid. Kvinnan kan genom mer fritid 

skaffat sig verktyg till att hantera tillvaron på ett bättre sätt (Antonovsy, 2005). 

Eftersom att kvinnan blir mindre trött genom att arbeta deltid om hon är nöjd med 

arbetstiden över tid har hon även minskat risken för hälsorelaterade sjukdomar 

(Dhalgren, 2006; Parks et al; Dahlgren, 2006; Sato et al, 2012; Sokejima, 

Kagamimori 1998; O´Reilly, Rosato, 2013; Virtanen, 2011; Åkerstedt et al, 2002;). 

9.0 Slutsats  
Utifrån syfte visar resultatet att personer som arbetar heltid eller deltid med en önskan 

att arbeta mindre är tröttast. Personer som arbetar heltid eller deltid och är nöjda med 

sin arbetstid är minst trötta. Arbetstagare som känner sig mest trötta, är personer som 

arbetar heltid eller deltid med en önskan att arbeta mindre. Detta kan vara ett resultat 

av att dessa personer vill arbeta mindre på grund av upplevd obalans mellan arbetsliv 

och privatliv. Vilket kan bero på att de upplever någon typ av arbetsrelaterad ohälsa. 

Ytterligare stödjer resultatet hypotes 1, arbetstagare som är nöjda med arbetstiden är 

minst trötta. Detta kan vara ett resultat av att personer som anser att de är nöjda med 

arbetstiden antagligen har bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Personer som 

arbetar deltid och är nöjda med arbetstiden känner sig mindre trötta över tid. Detta 

kan vara ett resultat av att deltiden bidrar till mer privat tid, vilket ökat den 

individuella balansen mellan arbetstid och fritid. Den deparat analysen för kvinnor 

och män visar på resultat vilket stödjer hypotes 2, relationen mellan faktisk, önskad 

arbetstid är större för kvinnor än för män. Kvinnor känner sig överlag tröttare än män, 

dock mår både män och kvinnor bäst vid en tvärsnittsanalys om de arbetar heltid och 

är nöjda med arbetstiden. Resultat stödjer delvis hypotes 3, kvinnor blir piggare över 

tid om de är nöjda med arbetstiden men endast om dem arbetar deltid. Detta kan vara 
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ett resultat av att kvinnor genom deltid har skapat sig en bättre balans mellan arbetsliv 

och privatliv.  

10.0 Vidare studier 
Genom detta arbete har ett flertal ämnen väckts till liv som vore intressanta att studera 

vidare. Kontrollvariabeln svenskfödd samt utlandsfödd hade varit intressant att 

studera vidare, eftersom korrelationen inom dessa var så starkt förknippade med 

trötthet. Vidare vore det intressant att genomföra vidare studier av relationen mellan 

kvinnors arbetstid och hälsa i kvalitativ form för att ytterligare testa resultatet av att 

kvinnor kan behöva kortare arbetsdagar än män. Att testa en annan beroende variabel 

som hälsovariabel exempelvis, värk, stress eller allmänhälsa hade varit intressant att 

undersöka för att testa om någon av dessa variabler ger samma typ av resultat i 

relation till faktisk, önskad arbetstid. Det vore även intressant att utveckla studien 

longitudinellt och undersöka om respondenterna har bytt arbetsplats vid 

undersökningstillfälle 2.  
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