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Relationen distansarbete och psykisk ohälsa 

 

Ferdinand Beckius & Alva Kottorp 
 

Samhället har genomgått stora förändringar till följd av Covid-19. Hos 

många måste arbetsplatsen delas med hemmet. Syftet var att undersöka 

graden av psykisk ohälsa under pandemin samt hur bakgrundsfaktorer, 

personlighetsegenskaper, inställning till arbetet samt arbetsrelaterat 

välmående kan predicera graden av psykisk ohälsa. Sex frågeställningar 

utformades. Sammanlagt 166 respondenter besvarade enkäten bestående 

av fyra segment: ett för bakgrund, en skala för psykisk ohälsa, en skala 

för extraversion respektive samvetsgrannhet, samt en skala för 

inställning till arbetet respektive en för arbetsrelaterat välmående. 

Materialet analyserades med korrelationer samt en hierarkisk multipel 

regressionsanalys. Resultaten visade att individer med hög grad av 

samvetsgrannhet hade en lägre grad av psykisk ohälsa samt att ju mer 

positiv inställning till arbetet desto lägre grad av psykisk ohälsa. 

Regressionsanalysen visade att 46 % av variationen i psykisk ohälsa 

kunde förklaras av sysselsättningsgrad samt inställning till arbetet. 

Framtida studier uppmanas anamma longitudinell design samt undersöka 

samtliga personlighetsdimensioner inom Big five.  

 

Keywords: telework, mental health, extraversion, conscientiousness, work-home conflict. 

 

Inledning 

  

Den 31 januari 2020 rapporterade Folkhälsomyndigheten (2020a) för första gången i Sverige 

om ett fall av den då okända sjukdomen SARS-CoV-2. Det skulle bli starten på en pandemi 

som skulle förändra såväl befolkningens levnadsvillkor som arbetsvillkor. Regeringskansliet 

(2020) gav de statliga myndigheterna i uppdrag att fram till den 1 juni se till att så många som 

möjligt arbetade hemifrån för att avlasta sjukvården och bromsa smittspridningen. Detta 

innebar en stor förändring i många människors liv då arbetet helt plötsligt skulle bedrivas på 

distans. Familjen och arbetet, som i många fall varit två helt skilda världar skulle nu slås ihop. 

Detta beskrivs i Folkhälsomyndighetens (2020b) rapport där distansarbetet sägs kunna komma 

att påverka såväl boende- och närmiljö som våra levnadsvanor samt den fysiska och psykiska 

hälsan. Mycket på grund av den begränsade möjligheten till delaktighet och kontroll över den 

egna arbetssituationen, den minskade fysiska kontakten med andra människor samt osäkerheten 

kring försörjning skapade stress och oro hos individerna.  

Genom denna drastiska förändring har frågor väckts om hur de som arbetar hemma klarar 

av att balansera arbetet med privatlivet. Arbetets påfrestningar slutar inte för att en person tar 

med arbetet hem, så hur påverkas hälsan av denna situation? Vilken eller vilka personligheter 

hanterar ensamheten och distansarbetet bäst? 

 

Psykisk hälsa och distansarbete 

  

Psykisk hälsa beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2021) vara ett paraplybegrepp vilket 

innefattar psykiska besvär, psykiskt välbefinnande och psykiatriska tillstånd. Psykiskt 

välbefinnande innebär att kunna balansera känslor, känna tillfredsställelse och mening med 
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livet samt utveckla och uppnå potential, känna njutning, lycka och inneha goda sociala 

relationer. Detta för att kunna hantera livets svårigheter. Den psykiska ohälsan är även det ett 

samlingsbegrepp för psykiska tillstånd av olika slag samt psykiska besvär. De psykiska 

besvären kan till exempel vara nedstämdhet och oro samt fysiska besvär som huvudvärk och 

yrsel. Besvären uppnår dock aldrig kraven för att klassas som en psykisk diagnos. Psykiatriska 

tillstånd kan med andra ord beskrivas som diagnostiserad psykisk ohälsa. Det innebär att det 

uppkommit flera olika symptom under en längre tid där individens funktionsförmåga blivit 

nedsatt. För att kartlägga den generella psykiska hälsan hos befolkningen som arbetar på distans 

kan skalan General Heath Questionnaire (GHQ12) användas (Lundin & Dalman, 2020). 

Enkäten kan användas för att söka efter symptom på psykisk ohälsa såsom graden av ångest, 

depression och självkänsla. Dessa tre begrepp definierar här det som benämns som psykisk 

ohälsa.   

Denna studie utvärderar psykisk ohälsa i samband med distansarbete. Distansarbete 

definieras av Cederblad (2021) som att utföra sina normala och vardagliga arbetsuppgifter på 

en plats som är geografiskt olik arbetsplatsen. Distansarbete ska enligt Cederblad (2021) vara 

frivilligt och användas efter en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Viktigt att förtydliga är att distansarbete inte ska uppfattas som en rättighet, utan mer ett sätt att 

lösa, alternativt främja, en komplicerad situation. Distansarbetet får endast omfatta två dagar i 

veckan och den längsta perioden som detta får fortgå uppges vara 12 månader i vanliga fall. I 

dessa fall är det enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) arbetsgivarens skyldighet att se till 

att arbetarna har de rätta förutsättningarna för att kunna utföra arbetet på distans. Det faktum 

att Regeringskansliet (2020) uppmanade samtliga statliga myndigheter till heltidsarbete på 

distans medför då enligt lag att individerna ska ha både de fysiska och psykiska 

förutsättningarna för att klara av arbetet. 

Den psykiska ohälsan kan på många sätt kopplas till distansarbetet och dess för- och 

nackdelar. På Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs 

universitet (2020) genomfördes en riskanalys kring distansarbetets påverkan på individ och 

arbetsmiljö. De fann att en förlust av sociala strukturer och kontakter kan leda till minskad 

arbetsglädje och ökat missnöje, minskade sociala relationer och en ökad känsla av ensamhet. 

Bristen på rutin och struktur spelar också avgörande roller för hur väl distansarbetet hanteras. I 

en rapport från Hallberg och Saar (2020) visade det sig att distansarbetet på det stora hela 

upplevts positivt med positiva konsekvenser som minskad restid, minskad stress, bättre balans 

mellan arbete och privatliv samt mer effektivitet. Samtidigt har det fört med sig nackdelar som 

avsaknad av social samvaro och svårigheter att skilja på arbete-och privatliv. Det visade sig 

finnas vissa köns- och åldersskillnader där männen på det stora hela upplevde mer negativa 

konsekvenser av distansarbetet än kvinnorna. Kvinnorna visade sig vara mer positiva till 

distansarbetet, även om de i en studie från Kumar et al. (2021) uppgavs vara mer stressade än 

männen. Inom ålderskategorin visade det sig att de yngre upplevde både mer positiva och mer 

negativa aspekter av distansarbetet (Hallberg & Saar, 2020). Det visade sig också i en 

undersökning från Folkhälsomyndigheten (2020c) att nedstämdhet och stress var mer 

förekommande i de yngre åldersgrupperna. 

Distansarbetet beskrivs av Kegerreis (2019) också påverka vårt inre och vara en källa till 

ständiga konflikter mellan arbetet och distraktioner i hemmet. Ytterligare en faktor som 

beskrivs av Kumar et al. (2021) är bristen på kollegor, som uppges kunna skapa en känsla av 

stress, speciellt när förväntningar och tillgängliga resurser inte går att sammanföra. För att 

individer ska kunna fungera, prestera och hantera sina känslor krävs det enligt Kegerreis (2019) 

en möjlighet att få ventilera och projicera. Vid fysiska möten blir projiceringen, mottagandet 

och mentaliseringen mer effektfull vilket gör att individerna kan reflektera över sina egna 

beteenden, något de digitala mötena inte kan ersätta. Han beskriver vidare att det krävs en viss 

nivå av psykisk hälsa för att kunna utföra distansarbete på ett bra sätt. Denna nivå är dock svår 

https://www.zotero.org/google-docs/?yvG6vZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yvG6vZ
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att nå under rådande omständigheter då människan inte är skapt för att hantera sina emotionella 

liv i isolering. Detta gör att också motivationen, graden av stress och förmågan att dra gränser 

påverkas och har en effekt på vårt välmående. Graden av stress har visat sig vara något högre 

för dem i åldrarna 20–29 i förhållande till dem som var över 45 samt att smarta val och en 

hälsosam livsstil reducerar stressen och ökar prestationen. Det krävs dock att individen är 

bekväm i situationen och känner att hen kan hantera den på ett bra sätt. Ett positivt samband 

visade sig även finnas mellan om individen hade de rätta förutsättningarna i hemmet och 

prestation (Kumar et al. 2021). I Sverige är detta stadgat i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

där arbetsgivaren enligt 3 kap 3§ ska se till att arbetaren har de rätta förutsättningarna i hemmet 

för att kunna utföra sitt arbete. 

Powers (2014) undersökte hur relationen mellan distansarbete och psykiskt välmående såg 

ut, och där kom han fram till att en individ som arbetar fem dagar på distans visade en lägre 

grad av välmående än de som enbart arbetade två dagar på distans. Detta resonemang stöds av 

Henke et al. (2016) som trycker på att antalet dagar där arbetet sker på distans har en avgörande 

betydelse för individens upplevelse och prestation. De som arbetar få dagar på distans kan på 

ett annat sätt ta till sig fördelarna och reducera riskerna för depression och ohälsa. Vid stor 

mängd distansarbete sägs de negativa aspekterna framträda till följd av bristen på gränser, 

stabilitet och social interaktion. 

 

Personlighetsdimensioner och distansarbete  
 

Personlighet definieras enligt Psykologiguiden (2021) som en hel person med olika egenskaper 

inom olika områden. Denna kan sedan yttras i olika former. Genom tal och kommunikation, 

beteenden och tankar, men också i form av egenskaper. Enligt John och Srivastava (1999) finns 

det fem grundläggande personlighetsdimensioner. Benämningen på faktorerna har varierat men 

de mest förekommande är; neuroticism, extraversion, öppenhet, vänlighet och 

samvetsgrannhet. I denna studie fokuserades det på extraversion och samvetsgrannhet. 

Extraversion beskrivs av John och Srivastava (1999) vara en del av det sociala livet och 

innefatta antal och intensitet hos en individs interpersonella relationer samt krav på stimulans 

och aktivitet. Personer med en hög grad av extraversion uppges vara framåt, pratglada, aktiva, 

förhoppningsfulla och uppskattar umgänge och nöjen. Personer med låga poäng på denna skala 

beskrivs som introverta, tillbakadragna, reserverade och tystlåtna men även uppgiftsorienterade 

och måttfulla. Samvetsgrannhet behandlar en persons nivå av organisationsförmåga, ihärdighet 

och ambition (John & Srivastava, 1999). Personer som ligger högt på denna skala beskrivs som 

organiserade, hårt arbetande och självdisciplinerade samtidigt som de är pålitliga, punktliga och 

uthålliga. Personer med låga värden på den här skalan beskrivs som lata, opålitliga och 

vårdslösa som saknar eftertänksamhet och karaktär. I Maslowskis (2018) doktorsavhandling 

undersöktes relationen mellan distansarbete, personlighetstyp och arbetstillfredsställelse. Där 

mättes graden av extraversion med McCrae och Costas (1987) NEO PI som också mäter bland 

annat neuroticism och extraversion. Resultatet visade att extraversion inte var relaterat till 

arbetstillfredsställelse, samt att det inte fanns någon signifikant skillnad i arbetstillfredsställelse 

när personlighetstyp och mängden av distansarbete utvärderades tillsammans. Avhandlingen 

kom fram till att tiden som distansarbetet fortgår är positivt relaterat till arbetstillfredsställelse. 

En annan studie som gjordes av Nikčevic et al. (2020) undersökte personlighetsdimensionerna 

kopplat till distansarbete och pandemin. De fann att det fanns dimensioner inom Big five som 

kan relateras till hur bra en individ klarar av den psykiska stress och ångest som framträder vid 

brist på kontroll och oro för Covid-19. Extraversion, samvetsgrannhet, vänlighet och öppenhet 

var negativt korrelerade med depression och generell oro. Neuroticism, hälsoångest samt båda 

mätningarna av Covid-19 relaterad psykisk ångest var positivt korrelerade med generaliserad 

ångest och depressiva symptom.  

https://www.zotero.org/google-docs/?aSIS9X
https://www.zotero.org/google-docs/?aSIS9X
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Det fanns emellertid studier som visade på ett positivt samband mellan distansarbete och 

psykisk hälsa, men med vissa restriktioner. Till exempel visade Anderson et al.  (2014) på att 

det fanns ett positivt samband mellan distansarbete och ökat välmående. Detta antas grunda sig 

i egenskaper hos individen vilket avgör hur denne påverkas känslomässigt. Individens egen 

grad av arousal kan höjas och sänkas till följd av ett externt stimuli och påverka välmående och 

hur väl individen trivs, presterar och påverkas känslomässigt på distansarbetet.  

Gränsteorin, gränslöst arbete och distansarbete 

Till följd av den informationstekniska utvecklingen har det skapats ett nytt sätt att arbeta på. 

Det som tidigare tillhörde privatlivet delar nu rum med det inkomstgivande arbetet, något som 

gör att gränserna mellan arbetet och det privata suddas ut. Detta är enligt Aronsson (2018) en 

beskrivning av det gränslösa arbete som råder i dagens samhälle och som medför att arbetet kan 

göras var och när som helst. Individerna tvingas nu ta ställning till och ansvar för sitt arbete, 

sin tid och sina resurser genom att använda sig av den interna regleringen och vara sin egen 

arbetsledare. Om individen klarar av att reglera arbetsbelastningen och balansera mellan 

domänerna beror på om det skapas väl fungerande strategier samt att det finns en trygghet i 

arbetsrollen. Till detta hör gränsteorin som beskrivs av Aronsson et al. (2012) där fokus ligger 

på individens skapande av arbetsvillkor. De beskriver att gränser formas i samspel mellan 

individ, ekonomi samt sociala påtryckningar vilket i sin tur påverkar individens hälsa, stress, 

lärande, position och balans mellan livsroller.   

Misslyckas individen med planeringen och inte hittar strategier blir det svårt att upprätthålla 

gränserna mellan arbete och privatliv (Kegerreis 2019). Detta beskrivs även av Wepfer (2018) 

som menar att flexibilitet kan medföra möjligheten till att skapa en bättre balans mellan 

domänerna men även medföra att arbetstiden både blir förlängd och intensivare. Vissa kan 

känna sig överväldigade och utmattade till följd av höga krav och ständig tillgänglighet. Det 

krävs därför att de ges möjlighet att stänga av arbetet, skapa nya resurser och balans samt klara 

av arbetet. De tre aspekterna återhämtning, balans och gränser beskrivs vara nära 

sammankopplade och ständigt påverka varandra. För många innebär distansarbetet en positiv 

upplevelse där de får möjligheter att styra över sin tid, men för andra innefattar det ständiga 

interna strider, en försämrad mental hälsa och en kamp för att behålla fokus och vara effektiv 

(Kegerreis, 2019).  

Allen et al. (2021) visade att hemmiljön kan komma att spela roll när det kommer till 

individers förmåga att sätta gränser, hantera uppgifter och ha en balans mellan arbete och 

privatliv. Det visade sig att om det fanns en plats i hemmet avsedd för arbete samt få 

medlemmar i hushållet var det fördelaktigt samt om hanteringen av gränserna kunde anpassas 

till den rådande arbetsmiljön och på så sätt öka effektiviteten. Detta beskrivs också av Eddleston 

och Mulki (2017) att det medför en utmaning där rollerna arbetare och familjemedlem måste 

hanteras. Hemmet ska nu dela plats och associeras även till arbetet vilket gör att det både fysiskt 

och psykiskt inkräktar på hemmets vanor och normer. Blotta närvaron av arbetet i hemmet kan 

få individer att anpassa hemmets normer och vanor till arbetet.  

Hembringandet av arbetet kan även ge negativa konsekvenser. Song och Gao (2019) menar 

att distansarbetet har en generell negativ effekt på välmåendet. På det stora hela kände sig de 

som tog med sig arbetet hem mindre lyckliga och upplevde en högre grad av stress. Det 

föregående resonemanget stöds av Rigotti et al. (2021) som menar på att det kan vara svårt att 

hantera jobb och privatliv. Detta fenomen undersöks av Delanoeije (2019) där det framkom två 

typer av konflikter till följd av utsuddade gränser och där den frihet och flexibilitet som kommer 

med distansarbete försvårar. En arbete-till-hem konflikt (work-to-home conflict) är en konflikt 

till följd av att arbetet inkräktar på privatlivet. Individen kan då inte sluta tänka på arbetet efter 

avslutad arbetsdag. Den andra konflikten kallades för en hem-till-arbetskonflikt (home-to-work 
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conflict) och som gör att hushållsarbete och familjemedlemmar stör och påverkar hur individen 

sköter sitt jobb. 

I kombination med den forskning som tidigare tagits upp, samt begreppen i denna studie, 

kan det konstateras att individer påverkas på ett flertal sätt av distansarbetet. Olika parametrar 

kan spela olika roller i olika sammanhang när det gäller relationen mellan distansarbete och 

psykisk ohälsa. Mycket baseras på psykiska tillstånd, ålder, kön, civilstånd, familjesituation 

samt sysselsättningsgrad, men också hur mycket och hur lång tid individen arbetar på distans. 

Samtidigt råder det en situation i dagens samhälle som aldrig tidigare skådats. Det blir därför 

av vikt att undersöka hur distansarbetet är relaterad till den psykiska hälsan. Detta kan bidra till 

en ökad kunskap kring hur den psykiska hälsan ska hanteras och hur man på bästa sätt kan få 

alla att må så bra som möjligt i en ny och osäker situation. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att se relationen mellan distansarbete och psykisk ohälsa i 

förhållande till Extraversion, Samvetsgrannhet samt individernas allmänna inställning till 

distansarbete. Författarna önskar få en större förståelse för vilka som hanterat situationen bäst 

och vad det beror på. Resultatet hoppas kunna bidra med insikter i hur förändringen upplevts 

samt synliggöra vilka egenskaper som påverkar hur förändringen hanterats. Studien fyller med 

sitt syfte en kunskapslucka genom att kombinera personlighetsegenskaper med hanteringen av 

distansarbete i förhållande till olika variabler som kön, ålder och sysselsättningsgrad samt 

inställningen och välmående på arbetet. Följande frågeställningar behandlades: 

1.  Hur ser relationen ut mellan de tre bakgrundsvariablerna (kön, ålder och 

sysselsättningsgrad) och graden av psykisk ohälsa? 

2.  Hur relateras graden av samvetsgrannhet till graden av psykisk ohälsa? 

3.  Hur relateras graden av extraversion till graden av psykisk ohälsa?  

4.  Hur relaterar index 1: “Inställning till arbetet” till graden av psykisk ohälsa? 

5.  Hur relaterar index 2: “Arbetsrelaterat välmående” till graden av psykisk ohälsa? 

6.  Hur mycket av variationen i psykisk ohälsa kan förklaras med hjälp av studiens sju 

prediktorer? (kön, ålder, sysselsättningsgrad, extraversion, samvetsgrannhet, inställning 

till arbetet och arbetsrelaterat välmående) 

 

Metod 

Deltagare 

  

Enkäten skickades ut via mail till 114 personer på ett internationellt företag i Sverige samt lades 

ut på en social plattform där de fick 15 dagar på sig att genomföra den innan enkäten stängdes 

ner. Inlägget på den sociala plattformen delades av 24 personer och spreds därmed till fler 

individer än författarnas egna vänner. Inlägget delades även om av författarna i förhoppning 

om att få in de sista respondenterna som krävdes för att fortsätta med studien. Hur många som 

besvarade enkäten av de som fick ta del av den är svårt att veta då enkäten skickades ut till 

företaget samtidigt som den lades ut på den sociala plattformen. Alla svar behandlades 

konfidentiellt och gick därför inte att härleda till en specifik individ. Studien fick totalt 166 

respondenter, 116 kvinnor (69 %) och 50 män (30 %). Ett relativt litet urval med tanke på hur 

många respondenter som antas ha nåtts via delningarna på den sociala plattformen samt mailet 

till det internationella företaget. Bortfallet i denna studie kan därför antas vara relativt stort. 

Åldersklassen 20–30 bestod av 74 individer (44 %), 31–41 av 27 individer (16 %), 42–52 av 

29 individer (17 %) och 53–65 av 36 individer (21 %). Det var 80 respondenter som svarade att 
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de hade barn och 86 att de inte hade det. Av de 166 respondenterna var 119 stycken gifta eller 

hade sambo, 16 var särbos och 31 var singlar. De heltidsarbetande respondenterna var 148 

stycken (89 %), sju (4%) stycken arbetade 76–99%, fyra (2%) arbetade 51–75%, sex (3%) hade 

en sysselsättning på 26–50% och en (0,6%) person hade en sysselsättningsgrad på under 25%. 

Deltagarna fick ingen kompensation för sitt deltagande utan tackades efter genomförd enkät för 

sin medverkan genom ett meddelande från författarna där de även erbjöds att ta del av studiens 

resultat efter avslutat och godkänt arbete. 

  

Material 
  

Dataunderlaget som användes i studien samlades in via en enkät bestående av 50 frågor, som 

var uppdelade i fyra segment. Det första segmentet i enkäten bestod av fem bakgrundsfrågor. 

Det ställdes där frågor om ålder, kön, familjesituation, sysselsättningsgrad samt civilstånd. 

Åldersintervall, kön och sysselsättningsgrad användes sedan som bakgrundsvariabler vid 

analysen. Åldersintervallerna delades in i två grupper där 20–30 och 31–41 kodades till 0 och 

42–52 samt 53–65 kodades till 1. Man och kvinna kodades även det om till 1 respektive 0. 

Sysselsättningsgrad delades in i två grupper även det, heltid och deltid, där heltid kodades om 

till 1 och deltid 0. Nedan beskrivs resterande mätinstrument.  

General Health Questionnaire 12 (GHQ-12). Det andra segmentet i enkäten bestod av 

Dalmans och Lundins (2020) instrument för mätning av den beroende variabeln psykisk ohälsa. 

Skalan består av 12 frågor, där respondenten får skatta sin egen psykiska ohälsa. 

Uppskattningen gjordes via en fyrgradig skala med svarsalternativ. Frågorna 1, 4 och 8 hade 

svarsalternativen; 1 (Bättre än vanligt), 2 (Som vanligt), 3 (Sämre än vanligt) och 4 (Mycket 

sämre än vanligt). På frågorna 2, 5, 6 och 9–12 omformulerades svarsalternativen och blev 

istället; 1 (Inte alls), 2 (Inte mer än vanligt), 3 (Mer än vanligt) och 4 (Mycket mer än vanligt). 

Fråga 3 och 7 hade svarsalternativen; 1 (Mer än vanligt), 2 (som vanligt), 3 (Mindre än vanligt) 

och 4 (Mycket mindre än vanligt) För varje fråga kunde respondenterna erhålla ett till fyra 

poäng, där den minimala poängsumman på GHQ-12 var 12 och den maximala poängsumman 

var 48. Av de totalt 12 frågorna i skalan är sex frågor positivt formulerade och resterande sex 

negativt formulerade. En positivt formulerad fråga kunde vara “Har du under de senaste 

veckorna kunnat ta itu med dina problem?” och en negativt formulerad kunde vara, “Har du 

förlorat tron på dig själv?”. Desto högre total poängsumma som respondenten förvärvade desto 

högre grad av psykisk ohälsa. Cronbach’s alfa för GHQ-12 uppmättes till .91. 

Big Five Inventory (BFI). Personlighetsegenskaperna extraversion och samvetsgrannhet 

mättes med hjälp av svenska översättningen av BFI (Claesson et al., 2001) i det tredje 

segmentet. Instrumentet bestod ursprungligen av 44 påståenden, men i denna studie användes 

enbart två av de fem grundläggande personlighetsdimensionerna, extraversion och 

samvetsgrannhet. Det resulterade i 17 påståenden med svarsalternativ på en skala från ett till 

fem, där 1 var (Stämmer inte alls) och 5 (Stämmer helt). Påstående 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

och 20 representerade Extraversion och påstående 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29 

representerade Samvetsgrannhet. Varje påstående kunde ge respondenten ett till fem poäng, där 

den minimala poängsumman på Extraversion var 8 och den maximala var 40. På 

Samvetsgrannhet var den minimala poängsumman nio och den maximala 45. Påstående 14, 17, 

19, 21, 24, 25 och 29 kodades omvänt i analysen för att säkerställa att respondenterna läst 

igenom frågorna noga. För var och en av dimensionerna beräknades varsitt summaindex. Höga 

poäng på detta segment påvisar en hög grad av samvetsgrannhet och extraversion. Cronbach’s 

alfa för skalan Extraversion mättes till .76 och för Samvetsgrannhet mättes det till .74 

Inställning till arbetet samt Arbetsrelaterat välmående. Det fjärde och sista segmentet i 

enkäten kartlade distansarbetets påverkan på individen. Inspiration har tagits från Erlandsson 

och Undvall Olsson (2020). De gjorde en studie om distansarbete och vilka könsskillnader som 
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finns i förhållande till välmående under Covid-19-pandemin. De utgick från tre indikatorer, 

“Svårt att sluta tänka på arbetet”, “Välmående: generell inställning till att arbeta hemifrån” 

samt “Arbetet inkräktar på privatlivet”. Dessa tre användes inte i denna studie utan nya index 

som ansågs passa denna studies syfte och inriktning på ett bättre sätt skapades. Dessa index var 

“Inställning till arbetet” och “Arbetsrelaterat välmående”. “Inställning till arbetet” innefattade 

frågorna 30, 31, 32, 33 och 43, och hade ett minimivärde på fem och ett maximumvärde på 25. 

“Arbetsrelaterat välmående” innefattade frågorna 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, och 

hade ett minimivärde på tio och ett maximumvärde på 50. För respektive indikator beräknades 

ett summaindex. Fråga 41 ingår inte i något index då den inte ansågs passa in i studiens syfte. 

Höga värden indikerade i det första indexet på en god inställning till arbetet. I det andra indexet 

indikerade höga värden på att individen hade en högre grad av välmående. Fråga 34, 36 och 39 

kodades omvänt. Cronbach’s alfa beräknades för respektive index och mättes till .71 för 

“Inställning till arbetet” respektive .71 för “Arbetsrelaterat välmående”. 

  

Procedur 

  

Deltagarna i undersökningen anskaffades genom ett bekvämlighetsurval, som utvecklades till 

ett snöbollsurval. Enkäten delades ut via mail, sociala plattformar och muntliga förfrågningar. 

Kravet för att kunna delta i studien var att individen arbetade på distans vid tidpunkten eller 

hade gjort det under de senaste månaderna. Deltagarna tillfrågades via mail på ett internationellt 

företag samt via en social plattform. På det internationella företaget tillfrågades chefer på tre 

orter i Mellansverige i förväg där alla tre gav sitt godkännande till att skicka ut undersökningen 

till de anställda. En muntlig överenskommelse framfördes och enkäten skickades ut till samtliga 

interna anställda på företaget på de tre orterna. Missivbrevet inkluderades i mailet där syftet, 

studien och enkätens omfattning beskrevs. I missivbrevet fanns kontaktuppgifter till författarna 

samt information om att studien var helt frivillig och när som helst kunde avbrytas. Det 

informerades även om att svaren behandlades konfidentiellt med stöd av offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS, 2009:400) samt att den var konfidentiell i linje med GDPR 

(Integritetsskyddsmyndigheten, 2018). På den sociala plattformen där enkäten låg i 15 dagar 

fick deltagarna missivbrevet i inlägget på plattformen samt även som ett försättsblad på enkäten 

vilket innehöll samma information som gått ut till de anställda på företaget. Detta för att 

säkerställa att deltagarna fick den information som de behövde då författarna upptäckte att den 

informationen ibland gick förlorad när inlägget delades vidare på den sociala plattformen. Vid 

avslutad enkät tackades deltagarna för sin medverkan och uppmanades att maila författarna om 

de önskade ta del av studiens resultat eller hade några frågor. 

 

Databearbetning 

 

Studien som genomfördes var en kvantitativ studie, och analysen som användes var en 

hierarkisk linjär regressionsanalys, samt korrelationer med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. För att underlätta genomförandet av en hierarkisk linjär 

regressionsanalys omformulerades åldersklasserna och sysselsättningsgraden till att omfatta två 

alternativ var istället för fyra respektive fem. Åldersklasserna 20–30 och 31–41 

omformulerades till åldersklassen yngre och 42–52 samt 53–65 blev åldersklassen äldre. Även 

sysselsättningsgraden omformulerades där de som arbetade heltid blev en grupp och de fyra 

andra grupperna (< 25 %, 26–50%, 51–75%, 76–99%) blev gruppen deltidsarbetande. 

Materialet analyserades med hjälp av det dataprogrammet SPSS. Alla deltagare svarade på 

samtliga frågor i enkäten, varav inget internt bortfall behövde korrigeras. Tendens för statistisk 

signifikans hade ett gränsvärde på p < .10. Med hjälp av åtta Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficienter kunde frågeställning 1–5 besvaras. Frågeställning sex 
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besvarades genom en hierarkisk multipel linjär regressionsanalys. I steg 1 undersöktes hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln psykisk ohälsa (GHQ-12) som kunde förklaras 

av bakgrundsvariblerna ålder, kön och sysselsättningsgrad. För att klargöra ytterligare variation 

i den beroende variabeln lades prediktorvariablerna samvetsgrannhet och extraversion till i steg 

två. I ett tredje steg adderades indexen “Inställning till arbete” och “Arbetsrelaterat 

välmående” för att fullborda analysen. 

 

 

Resultat 
 

Genom deskriptiv statistik samt korrelationsanalyser kunde frågeställning 1–5 besvaras (se 

Tabell 1). Vad gällde frågeställning ett som behandlade relationen mellan de tre 

bakgrundsvariablerna (kön, ålder och sysselsättningsgrad) och psykisk ohälsa påvisades ett 

svagt negativt samband mellan graden av psykisk ohälsa (GHQ12) och ålder (p < .05). Detta 

indikerar att ju äldre individen är desto lägre grad av psykisk ohälsa uppvisas, r (N = 166) =.18, 

p = .020. (se Tabell 1). Det visade sig inte finnas något signifikant samband mellan varken kön 

och graden av psykisk ohälsa eller sysselsättningsgrad och graden av psykisk ohälsa (p  > .10). 

Den andra frågeställningen behandlade graden av samvetsgrannhet i förhållande till graden 

av psykisk ohälsa. Det visade sig att det fanns ett svagt negativt samband mellan dessa variabler 

(p < .05), r (N = 166) = .19, p = .013 se Tabell 1). Detta kan dock ändå indikera på att en högre 

grad av samvetsgrannhet, bidrar till en lägre grad av psykisk ohälsa.  

Frågeställning tre undersökte sambandet mellan graden av extraversion och graden av 

psykisk ohälsa. Det visade sig inte finnas något statistiskt signifikant samband mellan dessa 

variabler. 

Den fjärde frågeställningen gällde hur index 1 “inställning till arbetet” relaterade till graden 

av psykisk ohälsa. Resultatet visade på ett ganska starkt positivt samband mellan variablerna, r 

(N = 166) = .64, p = .000. Detta innebär att ju mer positiv inställning till arbetet desto lägre grad 

av psykisk ohälsa.  

Den femte frågeställningen handlade om hur arbetsrelaterat välmående kan relateras till 

graden av psykisk ohälsa. Det visade sig finnas ett statistiskt signifikant negativt samband (p < 

.01) mellan variablerna. Detta indikerar att ju högre grad av arbetsrelaterat välmående desto 

lägre grad av psykisk ohälsa (se Tabell 1). 

För att besvara frågeställning sex som undersökte hur mycket av variationen i psykisk ohälsa 

som kunde förklaras med hjälp av studiens sju prediktorer (kön, ålder, sysselsättningsgrad, 

samvetsgrannhet, extraversion, inställning till arbetet och arbetsrelaterat välmående 

genomfördes en hierarkisk linjär regressionsanalys (se Tabell 2). Analysen genomfördes i tre 

steg för att på ett uttömmande sätt kunna kartlägga vilka faktorer som har störst påverkan på 

den psykiska hälsan. I det första steget som var statistiskt signifikant (F 3, 161 = 2.74, p < .05) 

inkluderades bakgrundsprediktorerna kön, ålder och sysselsättningsgrad. Ålder var den av 

prediktorerna i första steget som var statistiskt signifikant ( = -.16, p = .035). Totalt kunde det 

första steget förklara 5% av variationen i den beroende variabeln psykisk ohälsa. Efter tillägget 

av personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet och extraversion i steg två kunde modellen 

förklara 7% av variationen i den beroende variabeln, en ökning med nästan 3 %. Steget visade 

sig också vara signifikant (F 5, 159 = 2.62, p < .05) Samvetsgrannhet var den prediktorn som i 

andra steget visade sig vara statistiskt signifikant ( = -.18, p = .035). Ålder visade sig ha 

tendens till statistisk signifikans ( = .15, p = .057).  
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Tabell 1  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 

 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Psykisk ohälsa 22.82 6.37 -       

2. Kön𝑏      iaa
    ia  .07 -      

3. Ålder𝑐     ia   ia -.18** -.01 -     

4. Sysselsättningsgrad 𝑑     ia   ia -.13*   .02  .12 -    

5. Samvetsgrannhet   3.93 0.56 -.19** -.19**  .11 -.00 -   

6. Extraversion   3.02   .58 -.04 -.02  .10 -.08  .34*** -  

7. Inställning till arbetet 19.19 3.66 -.64*** -.20***  .15** -.08  .28***  .14* - 

8. Arbetsrelaterat välmående 30.17 3.82 -.38*** -.18**  .10 -.07  .13*  .08  .48*** 

Not. N = 166. p <.10*, p <.05**, p <.01*** 
a ia: Icke applicerbart 
b Kvinnor kodades med 0, män med 1 
c Yngre kodades med 0, äldre med 1 
d Deltidsanställda kodades med 0, heltidsanställda med 1
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I det tredje och sista steget adderades prediktorerna inställning till arbetet och arbetsrelaterat 

välmående. Inställning till arbetet visade sig vara statistiskt signifikant (  = -.61, p = .000) 

tillsammans med sysselsättningsgrad (  = .18, p = .004). Steget visade på en ökning av den 

förklarade variationen inom den beroende variabeln psykisk ohälsa med 38 % som var 

statistiskt signifikant. Modellen som helhet visade sig vara statistiskt signifikant (F7, 157 = 

19.28, p < .01) och kan förklara totalt 46% av den totala variansen i den oberoende variabeln. 

 

Tabell 2  

Regressionsanalys med psykisk ohälsa som beroende variabel. 

 

  Bakgrund  

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel  𝑎  𝑎  𝑎 

Steg 1:    

Kön𝑏       .07     .04    -.10 

Ålder𝑐     -.16**    -.15*    -.05 

Sysselsättningsgrad 𝑑     -.11    -.11    -.18*** 

Steg 2:    

Samvetsgrannhet     -.18***    -.03 

Extraversion      .03     .05 

Steg 3:    

Inställning till arbetet      -.61*** 

Arbetsrelaterat välmående      -.10 

Modellsammanfattning    

F-värde   2.74**   2.62** 19.28*** 

(df)  (3.161)  (5.159)  (7.157) 

R
2     .049     .076     .462 

∆ R
2
     .049***     .027*     .386*** 

Not. N = 166. p <.10*, p <.05**, p <.01*** 
a  anger standardiserade regressionskoefficienter 
b Kvinnor kodades med 0, män med 1 
c Yngre kodades med 0, äldre med 1 
d Deltidsanställda kodades med 0, heltidsanställda med 1 

 

Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka graden av psykisk ohälsa i relation till prediktorerna kön, ålder, 

sysselsättningsgrad, samvetsgrannhet, extraversion, inställning till arbetet och arbetsrelaterat 

välmående hos distansarbetande. Det resulterar i sex frågeställningar. Dessa diskuteras nedan. 

Första frågeställningen behandlade hur de tre bakgrundsvariablerna relaterade till psykisk 

ohälsa. Resultatet tyder på att det inte finns något samband mellan kön och psykisk ohälsa 

kopplad till distansarbete. Detta resultat går emot tidigare studier inom ämnet (t ex Eddleston 

& Mulki, 2017; Hallberg & Saar, 2020; Kumar et al., 2021) som visade på delade fynd 

beträffande relationen mellan kön och graden av psykisk ohälsa. Resultatet var förvånande, 

eftersom kvinnor är överrepresenterade i studien. En anledning till att det inte finns något 

samband mellan kön och graden av psykisk ohälsa kan vara att en stor del av respondenterna 
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kommer från samma företag. Detta företag kanske har en tydlig och upparbetad struktur kring 

distansarbete och hur det ska hanteras. Beträffande ålder bekräftar studien tidigare forskning 

som tyder på att den yngre generationen uppvisar en högre grad av psykisk ohälsa när 

individerna distansarbetar. (Kumar et al., 2021; Pieh et al., 2020). Folkhälsomyndigheten 

(2020c) har funnit att yngre individer påvisade nedstämdhet och stress i större utsträckning än 

äldre, vilket även kan vara fallet i denna studie. Möjligen hade de yngre deltagarna i denna 

studie en högre grad av psykisk ohälsa redan innan distansarbetet infördes. Det är svårt att med 

säkerhet uttala sig om relationen mellan ålder och psykisk ohälsa vid hemarbete, eftersom 

författarna inte undersökte den psykiska ohälsan innan distansarbetet påbörjades. Vad gäller 

sysselsättningsgrad visar tidigare forskning att ju fler antal dagar individen arbetar på distans 

desto lägre grad av välmående (Henke et al., 2016; Powers, 2014). I denna studie skiljer sig 

dock resultatet från dessa resultat. Individerna som arbetar heltid på distans uppvisar en lägre 

grad av psykisk ohälsa. Anledningen till det kan tänkas vara att majoriteten av individerna som 

deltar i studien jobbar heltid. Det kan också vara att deras arbeten är anpassade för att utföras 

på distans under en längre tid.  

Frågeställning två innefattar hur graden av personlighetsdimensionen samvetsgrannhet 

relaterar till graden av psykisk ohälsa. Resultaten visar på att individer med en hög grad av 

samvetsgrannhet uppvisar lägre nivåer av psykisk ohälsa, något som stöds av Nikčević et al. 

(2021). John och Srivastavas (1999) beskrivning av samvetsgranna egenskaper kan tänkas vara 

grunden för hur en individ behöver vara för att kunna agera som den arbetsledare som Aronsson 

(2018) uppger krävs, med andra ord, att kunna genomföra samt styra sitt arbete på ett bra och 

hållbart sätt. Frågan är då hur en individ med låg grad samvetsgrannhet klarar av att arbeta på 

distans då de kanske behöver mer stöd och uppmärksamhet av sina arbetsgivare. Det kan tolkas 

som att personer med låg grad av samvetsgrannhet har svårt att vara sin egen arbetsledare och 

strukturera sina dagar, något som är vitalt för att kunna vara produktiv under distansarbetet. 

Detta kan möjligtvis leda till att individen tappar lusten och arbetstillfredsställelsen som i sin 

tur påverkar den psykiska hälsan. 

Den tredje frågeställningen behandlar graden av extraversion relaterat till graden av psykisk 

ohälsa. Resultaten visar att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan dessa 

variabler. Detta är i linje med Maslowski (2018) som inte heller fann något signifikant samband 

mellan extraversion och arbetstillfredsställelse med avseende på distansarbete. Varför det inte 

finns en signifikant korrelation mellan extraversion och psykisk ohälsa kan handla om att 

människor med hög grad av extraversion inte låter sig begränsas i sina sociala kontakter eller 

hittar andra sätt att vara social på, såsom att gå runt restriktionerna och vistas bland folk. Det 

kan också vara så att individer med en hög grad av extraversion anser att de får samma stimulans 

på distansarbetet som när arbetet utförs i vanliga fall.   

Frågeställning fyra behandlar inställningen till arbetet och hur den är relaterad till graden av 

psykisk ohälsa. Resultatet visar att ju bättre inställning till arbete desto lägre grad av psykisk 

ohälsa hos individer som arbetar på distans. Detta är intressant eftersom det går emot en studie 

som gjordes på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs 

universitet (2020) som visade att ständigt arbete på distans kan relateras till högre nivåer av 

psykisk ohälsa. Dessa skillnader i resultaten kan till exempel bero på att respondenterna i denna 

studie är en grupp människor som redan från början har en väldigt god inställning till sitt arbete, 

och som inte ser några nackdelar med att arbeta på distans. Det kan också vara så att företagen 

som individerna arbetar på jobbar aktivt för att öka inställningen hos medarbetarna, speciellt nu 

när de arbetar på distans. 

Den femte frågeställningen innefattar hur graden av psykisk ohälsa relateras till 

arbetsrelaterat välmående. Resultatet visar att ju högre grad av arbetsrelaterat välmående desto 

lägre grad av psykisk ohälsa. Detta samband kan möjligtvis förklaras med att dessa variabler 

delvis mäter samma sak:  Om individen till exempel är nedstämd kan det alltså tänkas resultera 
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i högre poäng gällande psykisk ohälsa samt lägre poäng gällande arbetsrelaterat välmående. 

Samtidigt verkar skalorna ändå fånga upp olika aspekter av individens mående. Frågorna som 

mätte graden av arbetsrelaterat välmående handlade bland annat om hur väl individen kan 

hantera gränslöst arbete samt om deras förmåga att koppla bort arbetet efter avslutad arbetsdag. 

De individer som har lättare för att lägga ifrån sig arbetet och koppla bort det uppvisar en lägre 

grad av psykisk ohälsa. Detta kan relateras till Aronsons (2018) resonemang kring begreppet 

gränslöst arbete där det beskrivs att det måste finnas en balans mellan krav och resurser vid 

arbete på distans. 

I den sjätte frågeställningen undersöks hur mycket av variationen i den beroende variabeln, 

graden av psykisk ohälsa, som kunde prediceras av variablerna kön, ålder, sysselsättningsgrad, 

extraversion, samvetsgrannhet, inställning till arbetet och arbetsrelaterat välmående. 

Sysselsättningsgrad och inställning till arbetet var signifikanta prediktorer för graden av 

psykisk ohälsa. Detta kan möjligen härledas till att individen vid en hög sysselsättningsgrad i 

kombination med en positiv inställning till arbetet har en lägre grad av psykisk ohälsa. Det kan 

även tänkas bli tvärtom: Har individen en hög grad av psykisk ohälsa kan det tänkas att denne 

även skulle ha svårt att bibehålla en hög sysselsättningsgrad och samtidigt ha en positiv 

inställning till sitt arbete. Det bör dock inte tas för givet att en hög sysselsättningsgrad även 

innebär att individen har positiv inställning till sitt arbete eller har en låg grad av psykisk ohälsa; 

att arbeta är för de flesta helt eller delvis baserat på ekonomiska behov.  

 

Styrkor och svagheter med studien 

  

Det som gör studien unik och som gör att den fyller en kunskapslucka är att den till skillnad 

från tidigare studier fokuserar på andra delar i Big five. Tidigare studier har till stor del 

fokuserat på neuroticism och hur det kan påverka individens hälsa samt förmåga att arbeta 

hemifrån (t ex Nikčević et al., 2021). Denna studie har belyst en personlighetsdimension som 

har goda förutsättningar till att hantera distansarbetet på ett bra sätt, vilket är samvetsgrannhet. 

Detta kan vara en indikation till arbetsgivare att personer som har en låg grad av 

samvetsgrannhet behöver mer uppmärksamhet och handledning i organisationen gällande 

distansarbete.  

En svaghet med studien är urvalets storlek och bortfall i förhållande till hur många som nåtts 

av enkäten och det gör att bortfallet inte kan preciseras, men det antas vara stort. Urvalet är inte 

heller helt representativt då det var en ojämn fördelning, främst mellan män och kvinnor, men 

även inom andra kategorier som sysselsättningsgrad. Ett systematiskt bortfall kan ha inträffat 

då de individer som mår som sämst valt att inte besvara enkäten när den fanns tillgänglig. 

Ytterligare ett systematiskt bortfall som kan ha spelat in är att de individerna med en låg grad 

av samvetsgrannhet medvetet valde att inte delta i studien. Studien antas också vara svår att 

generalisera till följd av de snedvridna urvalen, även om den ändå kan ge en fingervisning om 

hur det skulle kunna se ut i en population samt vara en start på en kartläggning av distansarbetets 

påverkan på individer under Covid-19. 

En ytterligare svaghet är de index som skapades av författarna med inspiration från 

Erlandssons och Undvall-Olssons (2020) studie. Frågorna i indexen “Inställning till arbetet” 

samt “Arbetsrelaterat välmående” ansågs vara relevanta, och båda indexen uppnådde en 

Cronbach’s alfa på .71 vilket innebär att den interna konsistensen var tillräcklig. Trots att dessa 

index har givit ett acceptabelt resultat, är de obeprövade och icke-etablerade instrument. Dessa 

skulle dock kunna lägga grund till att utveckla ett instrument i framtiden som kan föra 

forskningen framåt i att undersöka människors upplevda välmående under distansarbete.  

Sist, ett hot mot studiens validitet var att det inte framkom någon information om hur 

respondenterna mådde innan pandemin och distansarbetet startade. Detta gör att inga uttalanden 

om hur deltagarna har blivit påverkade av pandemin kan göras med säkerhet. Under 



 13 

datainsamlingen erhölls även kommentarer från respondenterna där de beskriver det som svårt 

att tänka sig bakåt i tiden till hur de mått tidigare. Detta kan ha påverkat resultatet då ena dagen 

kan arbetet på distans kännas relativt enkelt och hanterbart och dagen efter näst intill omöjligt. 

I framtida studier rekommenderas ett mer preciserat urval samt en användning av en 

etablerad skala för att undersöka distansarbetets påverkan på människor. Detta skulle kunna 

göras i kombination med kvalitativa intervjuer för att även kunna kartlägga den subjektiva 

upplevelsen av arbetet på distans. Vidare, vore det av intresse att genomföra en longitudinell 

studie där det undersöks hur människor mår över tid när de arbetar på distans. Det kan även 

vara intressant att inkludera hela Big five och undersöka hela modellen mer ingående 

tillsammans med individens upplevelse av distansarbetet.  
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