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Krav och kontroll på arbetet
 – vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

Annica Sjöberg - Linna

Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i
två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken
utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De
har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala
arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka
huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse
av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät
besående av olika variabler och självskattningsskalor som mätte krav
och kontroll. Även känslan av sammanhang mättes med 13 frågor
(Antonovsky, 1993). Deltagarna bestod av 116 anställda på två
arbetsplatser i Västmanlands län. Resultatet visade att vissa
dimensioner av förklaringsvariablerna (demografiska, arbets-, hälso-
och KASAM) bidrog till viss förklarad varians med avseende på krav
och kontroll. Den psykiska hälsan hade ett positivt samband med
kontroll och negativt samband med krav. Enligt Theorell (2003) mår
individer med hög kontroll vanligtvis bättre än individer som upplever
låg kontroll.
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Inledning

Tillgänglighet och flexibilitet är nya krav från arbetet som ställs på individen idag, det
förutsätts att människan är anpassningsbar och tid tycks i många fall vara en bristvara.
Kulturen som råder idag har resulterat till den nya ohälsan, stress. En oroande utveckling av
den svenska hälsan är att stressrelaterade besvär upplevs väldigt höga i gruppen 16–44 åringar
och är en klar bidragande orsak till ohälsa (Währborg, 2009). Människan reagerar med
fysiologisk stress när en känsla av att förlora kontrollen uppstår. Kontrollförlust över
någonting ses som en bidragande faktor till psykiskohälsa, även ökande arbetsrelaterade krav
påvekar hälsan negativt (Theorell, 2003).

Karasek och Theorell (1990) menar att arbetsmiljön kan karakteriseras i två dimensioner,
psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen kan möta dessa krav i form
av beslutsutrymme även kallat kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Beslutsutrymme handlar
om i vilken utsträckning individen har möjlighet att ta beslut rörande det egna arbetet och
består av två komponenter. Den första är påverkansmöjligheter som handlar om möjligheten
att använda den egna kontrollen, alltså goda möjligheter att påverka vad, när och hur
arbetsuppgifterna ska göras. Den andra komponenten är kunskapskontroll som innebär att
individen upplever kontroll genom utbildning, handledning och arbetsrotation (Theorell,
2003). Dessa två komponenter verkar ömsesidigt tillsammans, vid hög kontroll har individen
en god kännedom om vilka kunskaper som skall användas för att utföra arbetsuppgifterna.
Måttliga mängder av krav från arbetet är bra för ett effektivare arbetsätt och ökad
arbetstillfredsställelse. Men blir kraven för höga kan det istället leda till en ökad stressnivå
hos individen. Arbetsrelaterad stress är inte bara negativ för individen som drabbas, utan även
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för hela organisationen. Den anställde tenderar att tappa en del av arbetsmotivationen vid
höga stressnivåer vilket för organisationen som helhet betyder en försämrad produktivitet. I
mindre kvalificerade yrken är det vanligare att de anställda har en upplevelse av låg kontroll.
Dessa individer är i större risk att drabbas av allvarliga belastningssymptom som exempelvis
depression, lägre självkänsla och fysisk sjukdom (Karasek & Theorell, 1990).

Det som kan minska den arbetsrelaterade stressen och bidra till bättre hälsa är bland annat
att tydliggöra arbetets mål, då måltydlighet är förknippat med hög grad av kontroll (Elovainio
& Kivimäki, 1996). Bra arbetsmiljöer och tydliga organisationer är en förutsättning för att den
anställde ska må bra och att utvecklas (Theorell, 2003). En hög känsla av sammanhang ses
även som en hjälpande faktor till att upprätthålla en god hälsa (Antonovsky, 1979).

Känslan av sammanhang

Antonovsky (1991) intresserade sig för det salutogena synsättet som fokuserar på hälsan
istället för på ohälsa och utvecklade begreppet känslan av sammanhang (KASAM). Begreppet
kan definieras som människans sätt att se på sin inre och yttre värld som förutsägbar, och en
känsla av att allt runt omkring kommer att gå så bra som individen förväntar. KASAM består
av tre grund komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Individer med en
hög KASAM har höga värden på dessa tre komponenter. Begriplighet handlar om hur
individen upplever inre och yttre stimuli. Informationen är antingen tydlig, ordnad,
strukturerad, och sammanhängande eller så upplevs informationen som rörig, oordnad,
slumpmässig och oväntad. Individer med hög begriplighet upplever att stimuli som överraskar
går att förklara och ordna upp. Det finns en förväntan att det går att förutsäga framtida stimuli.
Hanterbarhet handlar om hur individen handskas med erfarenheter och olika utmaningar. Med
hjälp av egna och andra resurser kan individen möta kraven från inkomna stimuli. Med andra
resurser menas vänner, kollegor, hustru, make och så vidare, människor som individen har
förtroende för. Antingen upplevs resurserna tillfredsställande vilket gör det lättare att
handskas med inkommande stimuli eller så har individen en känsla av att livet är trist och
orättvist. Vid hög hanterbarhet ser individen sig inte som ett offer som alltid råkar illa ut utan
det finns en upplevelse om att saker och ting går att reda ut. Meningsfullhet handlar om hur
individen upplever att livet har en känslomässig betydelse och ses som en
motivationskomponent. Antingen känner individen att det är värt att lägga ner energi på krav
och problem som livet ställer eller så ser individen problemen endast som bördor som helst
vill undgås. En individ med hög meningsfullhet försöker se meningen bakom utmaningen och
göra  sitt  yttersta  för  att  klara  av  den.   Det  finns  en  känsla  av  att  det  är  värt  att  lägga  ner
engagemang och investering i problemet. En individ kan ha högt värde på en komponent och
samtidigt lågt på en annan. Detta kan förklaras med att människor tillfälligt kan befinna sig i
exempelvis besvärliga situationer. Till följd av detta placerar individen låga värden på en
komponent och höga på en annan.  Dessa tre komponenter hänger samman med varandra och
KASAM ska alltid ses i sin helhet (Antonovsky, 1991).

KASAM är inte lika stabil under livet som Antonovsky en gång föreslog. Dessutom har det
visat sig att med åldern så tenderar KASAM att öka (Eriksson & Linström, 2005).  Individer
med hög grad av KASAM har visat sig ha bättre möjlighet att hantera stressade situationer än
individer med låg grad av KASAM (Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson, Theorell & Jones, 2000).

Enligt Haoka et al. (2010) är det vanligt förekommande att individer med låg KASAM
upplever en sämre psykisk hälsa som exempelvis depression och ångest mer än individer med
hög grad av KASAM. Individer med låg KASAM tenderar att uppleva en lägre grad av
arbetskontroll och högre grad av arbetsbelastning. Det kan tänkas möjligt att den psykiska
hälsan har samband med arbetsförhållanden samt individers attityder kring dessa
arbetsförhållanden.
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Krav och kontroll modellen

En modell som mäter den psykosociala arbetsmiljön är den teoretiska krav–kontroll modellen
som Karasek och Theorell (1990) utformat. Kombinationen mellan höga och låga nivåer av
psykologiska krav och beslutsutrymme (kontroll) skapar fyra sorters arbetssituationer. Hög
belastningsjobb (High-strain jobs) innebär höga psykologiska krav och samtidigt ett lågt
beslutsutrymme. Dessa individer reagerar mest negativ på den psykologiska belastningen och
är en riskgrupp av att drabbas av depression, ångest, trötthet samt fysisk sjukdom. Aktiva jobb
(Active jobs) innebär höga psykologiska krav och samtidigt hög kontroll. De aktiva jobben är
en bidragande faktor till lärande, motivation, utveckling och nya beteendemönster. Därför
leder dessa arbeten till en ökad produktivitet. Låg belastningsjobb (Low-strain jobs) innebär
att kraven är små och kontrollen hög. I genomsnitt har dessa jobb mindre risk att drabbas av
sjukdom och upplever lägre nivåer av psykologiskbelastning än övriga grupper. Detta beror
på att individen har ett så stort beslutsutrymme som möjliggör ett optimalt handlande vid
utmaningar som uppstår. Passiva jobb (Passive Jobs) innebär att individen både har låga krav
och samtidigt lite kontroll. Dessa jobb är inte bra för den psykosociala arbetsmiljön, eftersom
att både kraven och kontrollen är låga så saknas det arbetsrelaterade utmaningar. I och med
detta begränsas och hindras individen från att pröva nya idéer, vilket kan leda till minskad
arbetsmotivation som i sin tur resulterar i en lägre produktivitet (Karasek & Theorell, 1990).

Figur 1
Krav–kontroll modellen
Källa; Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy Work. s. 32. New York: Basic Book

Det finns en del svagheter med denna modell som mätinstrument bland annat att upplevelsen
av stress kan skilja sig åt mellan olika individer.  Samma metod kan även bidra till olika
associationer angående självskattningen i jobbmätningen och välbefinnandet. Individer har
olika erfarenheter och kan därför associera samma fråga på olika sätt (Karasek et al., 1998).

Krav och kontroll på arbetsplatsen

Anställda med höga krav som även har möjlighet att själv bestämma hur kraven skall hanteras
utvecklar goda kunskaper om hur de kan utöva egenkontrollen (Theorell, 2003). Yrken som
vanligtvis förknippas med höga krav är chefsyrken och mer kvalificerade yrken, dessa arbeten
innebär ofta ett högt arbetstempo och mycket stress (Karasek & Theorell, 1990). Det har visat
sig att arbeten med höga krav och låg kontroll är en särskilt bidragande orsak till höga
stressnivåer som i sin tur kan resulterar till hög arbetsbelastning (Grönlund, 2007).

Låg arbetskontroll och hög arbetsbelastnings hänger nära samman med varandra (Molloy
et al., 2008). Vad gäller kön är det är främst kvinnor som tenderar att uppleva dessa arbeten
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som mer negativa än vad män gör, detta gör att kvinnor i större utsträckning känner en högre
arbetsbelastning (Van Der Doef & Maes, 1999). Män har i större utsträckning högre krav och
kontroll på arbetet och därmed mindre arbetsbelastning än kvinnor (Tsutsumi et al., 2003).

Vad gäller ålder har det visats sig att äldre anställda i större utsträckning upplever låg
kontroll än vad yngre anställda gör (Molloy et al., 2008; Shultz, Wang, Crimmins & Fisher,
2010). Det har i en studie framkommit att höga krav och hög kontroll förknippas med högre
grad av arbetstillfredsställelse (De Jonge et al., 2000). Vidare har det visats sig att anställda
som upplever höga krav på arbetet har större alkohol och rök konsumtion än individer med
låga krav. De höga kraven är även förknippat med högre fysiskt aktivitet än individer med
låga krav (Tsutsumi et al., 2003).

Individer med högbelastningsjobb det vill säga låg kontroll och höga krav är mer utsatta
för  sämre  välmående  och  i  större  risk  att  drabbas  av  arbetsrelaterad  ohälsa.  Exempelvis
emotionell utmattning, lägre arbetstillfredsställelse och depression (Bourbonnais, Comeau &
Vézina, 1999; De Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc & Houtman, 2000; Hystad, Eid &
Brevik, 2011; Van Der Doef & Maes, 1999; Wall, Jackson, Mullarkey & Parker, 1996). För
att förhindra psykisk ohälsa bland anställda har de i flera studier framkommit att det krävs en
stödjande närmiljö och en hög arbetskontroll, det har visat sig att hög kontroll har en
dämpande effekt för att individer ska klara av att hantera höga arbetskrav (Akerboom &
Maes, 2006; Schmidt & Diestel, 2011).

Båda dimensionerna av krav och kontroll har visat sig ha en påverkande effekt på
individens hälsa och det finns ett kausalt samband mellan arbetet och hälsan under längre tid
för  anställda  (De  Lange,  Taris,  Kompier,  Houtman  &  Bongers,  2003).  Det  är  vanligt  att
studier brukar handla om hur krav och kontroll påverkar olika variabler som exempelvis
psykisk ohälsa. Den här studien kommer däremot att handla om huruvida några variabler
relaterar till upplevelsen av krav och kontroll, exempelvis hur individens psykiska hälsa
relaterar till upplevelsen av krav och kontroll från arbetet.

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här undersökningen är att studera vilka variabler som relaterar till individens
upplevelse av krav och kontroll på arbetet.  Förklaringsvariablerna är; (a) demografiska
variabler, (b) arbetsvariabler, (c) hälsovariabler och (d) KASAM variabeln. Undersökningen
utgår från följande frågor:
(1) Hur stor del av variansen i krav – kontroll kan förklaras med hjälp av de demografiska
variablerna?
(2) Hur stor del av variansen i krav – kontroll kan förklaras med hjälp av arbetsvariablerna?
Utöver vad som förklarats av tidigare variabler.
(3) Hur stor del av variansen i krav – kontroll kan förklaras med hjälp av hälsovariablerna?
Utöver vad som förklarats av tidigare variabler.
(4) Hur stor del av variansen i krav – kontroll kan förklaras med hjälp av KASAM variabeln?
Utöver vad som förklarats av tidigare variabler.
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Metod
Deltagare

Deltagarna i undersökningen bestod av 116 anställda på två olika företag i Västmanlands län.
Det var 74 män och 42 kvinnor, medelåldern var 34.47 år med en standardavvikelse på 12.05.
Åldern varierade mellan 19 och 64 år, av deltagarna var 33 procent hälso- och sjukvårds
anställda och 67 procent bestod av lagerarbetare.

Material

Respondenterna fick besvara en enkät besående av olika förklaringsvariabler och
självskattningsskalor som menades att mäta upplevda krav, kontroll och KASAM.

Krav och kontroll. Karasek och Theorells (1990) självskattningsformulär användes för att
undersöka upplevelsen av krav och kontroll. Reliabiliteten för skalorna är god Cronbach´s
alpha värdet för kravskalan är .61 och för kontrollskalan .76. Även fast kravskalan är något
lägre så menar Karasek och Theorell att skalan ändå är acceptabel och tillförlitlig. Frågorna
avser att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna från den aktuella undersökningen
fick fylla i svarsalternativ som besvarades på en fyrgradig skala från 1 (Nej, så gott som
aldrig) till  4(Ja, ofta). Här följer exempel på frågor från självskattningsformuläret med
avseende  på  krav  och  kontroll  (a)  Krav,  kräver  ditt  arbete  att  du  arbetar  fort? (b) Kontroll,
innebär ditt arbete att man gör samma sak om och om igen? Cronbach´s alpha reliabiliteten
för krav skalan i denna studie var .65. och för kontroll skalan .81. Enligt Pallant (2007) så bör
Cronbach´s alpha värdet åtminstone ligga över 0.70 för att vara tillfredsställande.

Förklaringsvariabler. I undersökningen användes olika förklaringsvariabler för att
undersöka vilka som relaterade till upplevelsen av krav och kontroll hos deltagarna. Nedan
följer dessa variabler.

Demografiska variablerna. Bestod av tre variabler, kön, ålder och civilstatus. Med
civilstatus menades gift/sambo eller ensamstående.

Arbetsvariablerna. Bestod av två olika variabler (a) hur länge deltagaren varit anställd hos
arbetsgivaren, svarsalternativen var mindre än 1 år, 1 – 3 år, 4 – 5 eller mer än 5 år. (b) vilken
typ av arbete deltagaren hade, svarsalternativen var hälso-sjukvård eller lagerarbete.

Hälsovariablerna. Bestod av två variabler fysisk hälsa och psykisk hälsa. Deltagaren fick
besvara ett påstående vardera som menades att skatta den egna upplevelsen av fysiska samt
psykiska hälsan från en sjugradig skala från 1 (inte alls god) till 7 (mycket god). Påståendena
var, min fysiska hälsa är och min psykiska hälsa är.

KASAM variabeln. Upplevelsen av känslan av sammanhang mättes med utgångspunkt från
KASAM självskattningsformulär, formuläret har god reliabilitet då Cronbach´s alpha sträcker
sig från .84 till .93 vilket visar mätinstrumentets reliabilitet och en god inre konsistens. Dessa
värden grundar sig i ett flertal studier som gjorts med KASAM formuläret (Antonovsky,
1991). I den aktuella undersökningen besvarades 13 frågor på en sjugradig skala från 1 till 7,
svarsalternativen var olika beroende på fråga. Ett exempel på en fråga var, har du en känsla
av, att du inte riktigt bryr dig vad som händer runt omkring dig? Cronbach´s alpha
reliabiliteten i den här undersökningen för KASAM frågorna var .86. Reliabiliteten för
KASAM självskattningsformulär med 13 frågor är något lägre än självskattningsformuläret
med 29 frågor men fortfarande tillförlitlig (Antonovsky, 1993).
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Procedur

Tillåtelse att genomföra undersökningen på båda arbetsplatserna gavs av ansvariga chefer.
Enkäterna delades sedan ut till en kontaktperson på vardera arbetsplats som distribuerade ut
enkäter till övriga anställda. Ett missivbrev fanns på varje försättsblad som informerade om
syftet med studien samt kontakt uppgifter. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) gavs
deltagarna även information om individskyddskravet exempelvis om frivillighet och
anonymitet. Undersökningen genomfördes genom att 270 enkäter delades ut varav 116
stycken inhämtades, vilket gav en svarsfrekvens på 43 procent. På den ena arbetsplatsen
pågick en omorganisering just när enkäterna delades ut vilket är en möjlig orsak till att många
enkäter inte besvarades.  Kontaktpersonerna på båda arbetsplasterna kontaktades igen efter
två veckor för att börja insamlingen av enkäterna, alla svar var inhämtade efter tre veckor.

Databearbetning

För att kunna undersöka vilka förklaringsvariabler som relaterar till kriterievariablerna krav
och kontroll har Pearson´s korrelationskoefficient, samt två multipla linjära
regressionsanalyser utförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 15.

Resultat
Korrelationer

I Tabell 1 visas den deskriptiva statistiken samt Pearson´s korrelationskoefficienter för
samtliga variabler som används i undersökningen.

Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan krav och kön. Medan kontroll
visade ett positivt signifikant samband mellan kön och ålder.

Mellan krav och arbete visades det ett positivt signifikant samband. För kontroll fanns ett
positivt signifikant samband mellan anställd och ett negativt samband mellan arbete. Detta
betyder  att  antal  år  som individen  har  vart  anställd  relaterar  till  upplevelsen  av  kontroll  och
även typen av arbete relaterar till upplevelsen av kontroll.

Det fanns ett negativt signifikant samband mellan krav och  den psykisk hälsa vilket
betyder att individer med låg psykisk hälsa upplevde höga krav från arbetet. För kontroll
visade resultatet ett positivt signifikant samband mellan den fysiska hälsan och för den
psykiska hälsan. Detta betyder att individerna med hög fysisk samt psykisk hälsa upplevde
hög grad av kontroll från arbetet.

För krav visade resultatet ett negativt signifikant samband mellan KASAM. Det betyder att
individer med låg grad av KASAM upplevde höga krav från arbetet. Medan för kontroll
visades ett positivt signifikant samband mellan KASAM vilket betyder att  individer med hög
grad av KASAM upplevde hög kontroll från arbetet.
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Tabell 1
Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt Pearson´s korrelationskoefficienter för samtliga variabler
Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beroende variabler
1. Krav 13.96 2.55

2. Kontroll 14.26 3.97 -.19 *

Demografiska variabler
3. Kön - - -.21* .43**

4. Ålder 34.47 12.05 -.01 .43** .49**

5. Civilstatus - - -.12 -.18 -.17 -.23*

Arbetsvariabler
6. Anställd 2.58 1.21 -.07 .27** .41** .66** -.16
7. Arbete - - .30** -.57** -.67** -.66** .15 -.61**

Hälsovariabler
8. Fysisk hälsa 5.33 1.30 -.14 .26** .10 .11 .01 -.01 -.13
9. Psykisk hälsa 5.57 1.45 -.23* .30** .07 .02 -.07 -.11 -.08 .55**

KASAM
10. KASAM 61.69 12.68 -.45** .31** .25** .26** -.08 .17 -.39 .30** .64**

Not: n= 116. Kön; man = 0, kvinna =1. Civilstånd; gift/sambo = 0, ensamstående = 1. Anställd; mindre än 1 år = 1, 1-3 år = 2, 4-5 år =3, men än 5 år = 4. Arbete;
hälso/sjukvård = 0, lagerarbete = 1. * p < .05, ** p < .01



8

Regressionsanalyser

Regressionsanalys för kriterievariabel krav. De standardiserade regressionskoefficienterna
för de tio oberoende variablerna i förhållande till krav pressenteras i Tabell 2. Modellen var
signifikant, F(8.107) = 6.13 p < .001 och förklarade totalt 31 procent av variansen.
Regressionsanalysen gjordes i fyra steg. I det första steget lades de tre demografiska
variablerna till och de förklarade 8 procent av variansen. I steg två lades de två
arbetsvariablerna till och förklarade ytterligare 18 procent av variansen. I det tredje steget
lades de två hälsovariablerna till och de förklarade ytterligare 22.1 procent av variansen. I det
sista och fjärde steget lades KASAM variabeln till och de förklarade ytterligare 31.4 procent
av variansen. Den högsta positiva prediktorn fanns mellan arbete och krav följt av den högsta
negativa prediktorn som fanns mellan KASAM och krav. Vilket betyder att deltagare med låg
grad av KASAM upplever höga krav från arbetet.

Tabell 2
Regressionsanalys för kriterievariabelkrav
Steg och oberoende
variabler

Steg1
a

Steg 2 Steg 3 Steg 4

Steg 1
Kön -.28** -.03 -.03 -.05
Ålder .09 .29* .30* .30*

Civilstatus -.15 -.13 -.15*** -.15***

Steg 2
Anställd .05 -.00 -.00
Arbete .52** .48** .34*

Steg 3
Fysisk hälsa .00 .01
Psykisk hälsa -.21* -.05
Steg 4
KASAM -.37**

Modellsummering
Modell F 3.26* 4.83** 4.38** 6.13**

(df) (3.112) (5.110) (7.107) (8.107)
R² .08 .18 .22 .31

R² .08 .10 .04 .09
Not. a är standardiserade regressionskoefficienter.
* p <.05, ** p <.01, *** p <.10

Regressionsanalys för kriterievariabelkontroll. I Tabell 3 pressenteras de standardiserade
regressionskoefficienter för de tio oberoende variablerna i förhållande till kontroll. Modellen
var signifikant, F(8. 107) = 9.85 p <.001 och förklarade totalt 42 procent av variansen. Även
denna regressionsanalys utfärdades i fyra steg. I det första steget lades de tre demografiska
variabelns till och de förklarade 25.6 procent av variansen. I steg två lades de två
arbetsvariablerna till och de förklarade ytterligare 7 procent av variansen. I det tredje steget
lades de två hälsovariablerna till och de förklarade ytterligare 42.3 procent av variansen. I det
sista och fjärde steget lades KASAM variabeln till och förklarade 0 procent av variansen. Den
högsta positiva prediktorn fanns mellan kön och kontroll följt av den högsta negativa
prediktorn som fanns mellan arbete och kontroll.
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Tabell 3
Regressionsanalys för kriterievariabel kontroll
Steg och oberoende
variabler

Steg1
a

Steg 2 Steg 3 Steg 4

Steg 1
Kön .28** .03 .02 .02
Ålder .27** .15 .12 .13
Civilstatus -.06 -.08 -.07 -.07
Steg 2
Anställd -.19*** -.11 -.11
Arbete -.56** -.50** -.52**

Steg 3
Fysisk hälsa .06 .06
Psykisk hälsa .20* .22*

Steg 4
KASAM -03

Modellsummering
Modell F 12.83** 12.73** 11.32** 9.85**

(df) (3.112) (5.110) (7.107) (8.107)
R² .25 .36 .42 .42

R² .25 .11 .05 .00
Not. a är standardiserade regressionskoefficienter.
* p <.05, ** p <.01, *** p <.10

Diskussion

Syftet med undersökningen var att studera vilka variabler som relaterar till individens
upplevelse av krav och kontroll på arbetet.  Förklaringsvariablerna som användes var
demografiska variabler, arbetsvariabler, hälsovariabler och KASAM variabeln.

Faktorer som relaterar till krav på arbetet

Den första frågeställningen handlade om hur stor del i variansen av krav–kontroll som kan
förklaras med de demografiska variablerna. Det framkom att de demografiska variablerna
förklarar en del av variansen och det visades även att vilket kön individen har påverkar
upplevelsen av höga krav från arbetet. En möjlig förklaring är enligt Tsutsumi et al. (2003)
som menar att män i större utsträckning upplever högre krav och kontroll från arbetet än vad
kvinnor gör. Arbeten med höga krav innebär enligt Karasek och Theorell (1990) ofta högt
arbetstempo och mycket stress.

Den andra frågeställningen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras med hjälp av arbetsvariablerna. Det visade sig att även dessa variabler förklarar en
del av variansen. Det framkom också att typen av arbete som individen har predicerar
upplevelsen av höga krav.

Den tredje frågeställnigen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras med hjälp av hälsovariablerna.  Här framkom det att dessa variabler också förklarar
en del av variansen och det visade sig att individer med låg psykisk hälsa upplever högre krav
från arbetet. Det är möjligt att det blir en ond cirkel, individerna i undersökningen som
upplever en låg psykisk hälsa har en upplevelse av höga krav från arbetet och enligt Hystad,
Eid och Brevik (2011) så är höga krav relaterat till en högre sjukfrånvaro det vill säga ohälsa.
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Höga krav är även relaterat till arbetsrelaterad ohälsa som exempelvis depression eller lägre
arbetstillfredsställelse (Bourbonnais, Comeau & Vézina, 1999; De Jonge, Dollard, Dormann,
Le Blanc & Houtman, 2000; Van Der Doef & Maes, 1999; Wall, Jackson, Mullarkey &
Parker, 1996). I den aktuella undersökningen framkom det också att den fysiska hälsan inte
relaterade till upplevelsen av höga krav. I tidigare forskning av Tsutsumi et al. (2003)
framkommer det att höga krav relaterar till en högre fysisk aktivitet, vilket borde bidra till en
bättre fysisk hälsa, den här aktuella undersökningen gav inte stöd för det.

Den fjärde frågeställningen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras  med hjälp  av  KASAM variabeln.  KASAM förklara  ytterligare  en  del  av  variansen
och det visade sig att individer med låg grad av KASAM upplever höga nivåer av krav från
arbetet. Detta kan möjligtvis bero på att individer med låg grad av KASAM enligt
Antonovsky (1991) bland annat har en känsla av att livet är orättvist och problem som uppstår
anses inte värda att lägga ner tid och engagemang i. Det kan vara möjligt att deltagarna i den
aktuella undersökningen med låg KASAM inte lägger ner tillräckligt med energi på att
handskas med de höga kraven från arbetet och därför upplevs kraven möjligtvis som
besvärliga, vilket inte är bra för individen. Alldeles för höga krav innebär enligt Karasek och
Theorell (1990) en ökad risk att drabbas av arbetsrelaterad stress som i sin tur kan innebära att
arbetsmotivationen försvinner. Detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring till att deltagarna
i den aktuella underökningen med låg KASAM upplever höga krav, att de möjligtvis har
tappat en del av arbetsmotivationen.

Faktorer som relaterar till kontroll på arbetet

Den första frågeställningen handlade om hur stor del i variansen av krav–kontroll som kan
förklaras med de demografiska variablerna. Här framkommer det att dessa variabler förklarar
en del av variansen och vilket kön deltagaren har relaterar till upplevelsen av hög kontroll. En
möjlig förklaring kan enligt Tsutsumi et al. (2003) vara att män i större utsträckning har högre
kontroll på arbetet än vad kvinnor har. Då det i studien var 74 stycken män och 42 kvinnor
som deltog kan det tänkas rimligt att fler män upplever högre grad av kontroll då det är
överrepresenterade i antal deltagare mot kvinnorna. Att uppleva låg kontroll på arbetet är inte
bra för individen och enligt Molloy et al. (2008) så hänger låg kontroll nära samman med en
ökad arbetsbelastning och enligt Van Der Doef och Maes (1999) är det främst kvinnor som
upplever dessa arbeten mer negativt. Det är även vanligare att kvinnor upplever en högre
arbetsbelastning än vad män gör. Tsutsumi et al. (2003) menar att eftersom män i större
utsträckning upplever högre kontroll så visar de därmed mindre grad av arbetsbelastning.

Vad gäller ålder så visar den aktuella undersökningen att även åldern relaterade till hur
mycket kontroll individen känner på arbetet.  I studien gjord av Molloy et al. (2008) samt
Shultz, Wang, Crimmins och Fisher (2010) har det framkommit att det är vanligare att äldre
anställda upplever låg kontroll.  Att uppleva låg kontroll är enligt Theorell (2003) inte bra för
individens välmående, då låg kontroll hänger nära samman med psykisk ohälsa.

Den andra frågeställningen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras med hjälp av arbetsvariablerna. Variablerna förklarar ytterligare en del av variansen
och  det  framkom  att  antal  år  som  individen  har  vart  anställd  relaterar  till  upplevelsen  av
kontroll och även typen av arbete relaterar till upplevelsen av kontroll hos deltagarna. Det
låter rimligt att undersökningen visar att ju längre tid individen har varit anställd desto högre
kontroll upplevs. En tänkbar förklaring till detta är genom Karasek och Theorell (1990) som
menar att när en anställd upplever hög kontroll från arbetet så har en god kännedom om vilka
kunskaper som skall användas för att utföra arbetsuppgifterna införskaffats.

Det kan tänkas möjligt att det kan ta ett tag innan individen lär sig att använda rätt
kunskaper för att utöva egenkontrollen. Därför är det rimligt att den aktuella undersökningen
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visar  att  antal  år  som individen  arbetat  på  arbetsplatsen  relaterar  till  hög  kontroll.  Typen  av
arbete individen har från den aktuella undersökningen relaterar också till hög kontroll. Det
deltog två stycken yrkesgrupper där 33 procent var från hälso- sjukvårds arbete och 67
procent från lagerarbete och det är sannolikt att flest män arbetar som lagerarbetare då
männen är överrespresenterade i undersökningen och det kan tänkas vara en möjlig förklaring
till att det är från det yrket som flest individer upplever högre kontroll. En tänkbar förklaring
är som tidigare nämnts utifrån Tsutsumi et al. (2003) studie att män i större utsträckning
upplever högre kontroll från arbetet.

Den tredje frågeställnigen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras med hjälp av hälsovariablerna. Det framkom att variablerna förklarar ytterligare en
del av variansen och att individer med god psykisk hälsa upplever hög kontroll från arbetet.
En tänkbar förklaring till detta är genom Akerboom och Maes (2006) samt Schmidt och
Diestel (2011) som menar att en hög arbetskontroll är en bidragande faktor till att uppleva en
god psykiskhälsa.

Den fjärde frågeställningen handlade om hur stor del av variansen i krav–kontroll som kan
förklaras med hjälp av KASAM variabeln. Det visade sig att variabeln inte förklarar någon
del av variansen men det framkom även att individer med hög grad av KASAM upplever en
hög grad av kontroll. En tänkbar förklaring till detta är att individer med hög KASAM enligt
Söderfeldt et al. (2000) har bättre möjligheter att hantera stressade situationer än individer
med låg KASAM och enligt Antonovsky (1997) så är en hög grad av KASAM en bidragande
faktor till att upprätthålla en god hälsa. En annan möjlig förklaring är att individer med låg
KASAM enligt Haoka et al. (2010) tenderar att uppleva låg arbetskontroll och högre grad av
arbetsbelastnings och även sämre psykisk hälsa än personer med hög KASAM. Den aktuella
undersökningen visade alltså att individerna med hög KASAM vilket är en skyddande faktor
från ohälsa upplevde hög kontroll från arbetet. Individer som upplever hög kontroll mår enligt
Theorell (2003) bättre än individer med låg kontroll. Därför kan det tänkas möjligt att
individerna i den aktuella undersökningen med hög KASAM också har hög grad av kontroll.

Tidigare forskning har visat hur krav och kontroll påverkar olika variabler som exempelvis
den psykiska hälsan. Den här undersökningen kan bidra till en ökad förståelse av hur en del
förklaringsvariabler relaterar till krav och kontroll som individen upplever på arbetsplatsen.
Resultatet visade exempelvis att det finns ett positivt samband mellan psykisk hälsa och
kontroll, det vill säga individer med god psykisk hälsa upplever även hög kontroll från
arbetet. Det framkom även från undersökningen att individer med låg KASAM upplever höga
krav från arbetet.

Styrkor och svagheter med undersökningen

En styrka med undersökningen är att det användes färdiga mätinstrument för att mäta
upplevelsen av krav, kontroll och KASAM. Därav har undersökning uppnått en god validitet
då det som avsågs att mätas också mättes. De båda mätinstrumenten fick hög intern reliabilitet
i den aktuella undersökningen mätt med Cronbach´s alpha, kravskalan .65, kontrollskalan .81
och KASAM frågorna .86. Vilket kan jämföras med Karasek och Theorell (1990) reliabilitets
värde för skalorna krav .61 och kontroll .76. Även fast kravskalan är något lägre så menar
Karasek och Theorell att skalan ändå är acceptabel och tillförlitlig.

KASAM formuläret har god reliabilitet då Cronbach´s alpha sträcker sig från .84 till .93
vilket visar mätinstrumentets reliabilitet och en god grad av inre konsistens. Dessa värden
grundar sig i ett flertal studier som gjorts med KASAM formuläret (Antonovsky, 1991).

Både krav-kontroll och KASAM självskattningsformulären är utformade så att de
verkligen mäter krav, kontroll och KASAM vilket stärker undersökningens begreppsvaliditet
vilket ses som en styrka med undersökningen.
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Svagheter med undersökningen kan tänkas vara att inte det inte studerades mer djupgående
hur vissa förklaringsvariabler påverka upplevelsen av krav och kontroll, exempelvis hur
skillnaden ser ut mellan könen. En annan svaghet kan tänkas vara att svarsfrekvensen var
ganska låg, endast 43 procent. Det är möjligt att resultatet hade visat andra slutsatser om fler
svar inkommit. I och med den något låga svarsfrekvensen kan den statistiska validiteten vara
hotad. Även fast signifikanta skillnader påvisas i undersökningen så är inte deltagandet
särskilt stort som det hade kunna varit. En annan svaghet är kausalitetsproblematiken,
undersökningen visar att det finns samband mellan variabler, exempelvis mellan den psykiska
hälsan och upplevelsen av kontroll, svagheten är att inga slutsatser kan dras om vad som
påverkar vad då det är en tvärsnittsstudie.

Förslag på fortsatta studier

Det vore intressant att studera hur de fyra arbetssituationerna utifrån Krav-kontroll modellen
(se inledningen, krav och kontroll modellen) relaterar till KASAM. Exempelvis att studera
hur individer med  högbelastningsjobb (höga krav och låg kontroll) relaterar  till KASAM, har
de en låg eller hög grad av KASAM. Det vore intressant att se då det framkommer av Karasek
och Theorell (1990) att dessa jobb är i riskgruppen att bland annat drabbas av depression och
ångest och Antonovsky (1979) som menar att en hög grad av KASAM är en bidragande
faktor till god hälsa. En annan aspekt är att dela upp KASAM dimensionerna (meningsfullhet,
hanterbarhet och begriplighet) och studera deras relation till krav och kontroll.

Det vore även intressant att undersöka skillnader mellan män och kvinnor med avseende på
upplevelsen av krav och kontroll då resultatet i undersökningen visade att dimensionen kön
faktisk påverkar graden av kontroll.
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