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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka arbetstillfredsställelse hos tjänstemän på en myndighet i 

Mellansverige. Självskattad arbetsbelastning och arbetskontroll utgjorde prediktorer och 

självskattad hälsa utfallsvariabeln med dimensionerna kognitiv utmattning, störd sömn, 

fysiska symptom, lättretlighet och negativa känslor. Studien genomfördes med en enkät i 

pappersformat, där 45 medarbetare deltog. Mätinstrumenten som användes var Job overload, 

Work control och Karolinska Exhaustion Scale (KES). Studiens huvudresultat visade att 

arbetsbelastning hade ett signifikant positivt samband med negativa känslor, i meningen att ju 

högre arbetsbelastning desto fler negativa känslor. Arbetskontroll visade endast på starka 

tendenser till signifikanta negativa samband med två av hälsodimensionerna; kognitiv 

utmattning och fysiska symptom. Vilket indikerade på att ju högre arbetskontroll deltagarna 

hade desto lägre grad av kognitiv utmattning och förekomst av fysiska symptom upplevde de 

sig ha. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate job satisfaction among officials in an Swedish 

authority. Our predictors consisted of work-related load and control and the outcome variable 

was perceived health. Health variable involved five dimensions: cognitive exhaustion, 

disturbed sleep, physical symptoms, irritability and negative affect. 45 employees participated 

by answering a survey. The results showed that workload had a significant positive 

relationship with negative affect, meaning the higher workload, the more negative emotions. 

Work control on the other hand, did only show strong tendencies to significant negative 

associations with cognitive exhaustion and physical symptoms. This indicated the higher 

work control, the lower cognitive exhaustion and number of physical symptoms. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Igor Knez på Högskolan i Gävle för hans stöd och 

engagemang under examensarbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till kontaktpersonen på 

organisationen som har varit till stor hjälp under arbetets gång, och inte minst de anställda 

som har besvarat enkäten och gjort studien möjlig för oss att genomföra. Avslutningsvis är vi 

glada och tacksamma över det stöd våra familjer och vänner har visat.  
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Introduktion 

Det finns många aspekter som påverkar i vilken utsträckning arbetstillfredsställelsen är 

tillgodosedd och hur individen upplever den. Att en verksamhet är välorganiserad och har rätt 

ergonomiska förutsättningar där arbetstagare inte på något sätt skadas är grundläggande för att 

arbetstillfredsställelse ska uppstå. Arbetstillfredsställelse skapas inte automatiskt då de ovan 

nämnda aspekterna uppfylls utan utgör endast förutsättningar (Rubenowitz, 2004). Därtill 

poängterar Roelen, Koopmans och Groothoff (2006) att även företagskulturen har en viktig 

betydelse. I Arbetsmiljölagens tredje kapitel 2§ fastställs arbetsgivarens ansvar gällande en 

fungerande arbetsmiljö där denne har skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att 

förebygga att arbetstagare riskerar att utsättas för ohälsa eller olycksfall. Vidare reglerar andra 

kapitlet 1§ att arbetsförhållanden ska anpassas utefter arbetstagares psykiska och fysiska 

förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2017). Rubenowitz (2004) menar även att flera viktiga 

faktorer såsom delaktighet och inflytande, arbetstakt, kontroll över sin arbetssituation och 

ansvar spelar en viktig roll i individers upplevelse av arbetstillfredsställelsen, därtill kan 

varierande arbetsuppgifter, hanterbara utmaningar och möjlighet att ta egna initiativ påverka 

upplevelsen i positiv riktning.  

Arbetstillfredsställelse definieras av Roelen et al. (2006) som de positiva känslor och 

attityder som individen känner för sitt arbete. I begreppet arbetstillfredsställelse ryms många 

delar och det komplexa med området är att individen kan känna sig nöjd med majoriteten av 

alla delar för sig, men ändå vara missnöjd med helheten på grund av att någon del gör att 

personen känner sig mindre tillfreds med arbetssituationen. Det som upplevs negativt tenderar 

alltså att väga över och avspegla helhetsupplevelsen. Att inte känna arbetstillfredsställelse kan 

ge den anställde känslor som nedstämdhet, sämre självkänsla och försämrat humör i 

allmänhet. Missnöje i arbetssituationen är därför en riskfaktor för emotionell utmattning, 

däribland utbrändhet (Faragher, Cass & Cooper, 2005; Roelen et al. 2006). Eftersom många 

anställda tillbringar väldigt mycket tid på sina arbeten blir det viktigt för arbetsgivaren att 

arbeta förebyggande med arbetsförhållanden som faktiskt går att påverka. Detta kan liknas 

med vad Rubenowitz (2004) benämner som en stimulerande arbetsmiljö. 

 Organisationer har idag höga krav på sig att vara effektiva och flexibla för att snabbt 

kunna följa med i svängande trender på arbetsmarknaden. Samtidigt blir nedskärningar av 

personal allt vanligare till följd av åtstramningar av ekonomin. Sverke, Hellgren och Näswall 

(2002) menar att dessa faktorer tenderar att bidra till att skapa en osäkerhet och minskad 

arbetstillfredsställelse hos anställda som även kan leda till försämrad hälsa. Samtidigt består 
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arbetet av krav, vilka är förenade med arbetsuppgifterna och det är först om tid för 

återhämtning uteblir som det kan resultera i en känsla av belastning för individen. Ett sådant 

tillstånd som pågår under lång tid är det som kan skapa konsekvenser för hälsan (De Beer, 

Pienaar & Rothmann, 2016). När anställda ständigt är engagerade och tillför stora insatser för 

att tillgodose kraven i arbetet så kräver det mycket av den personliga kapaciteten i form av 

energi. Över tid kan individen känna sig utmattad vilket är tidiga tecken på ett tillstånd som 

kan leda till utbrändhet (De Beer et al., 2016). 

 Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport (2017) ökar den psykiska ohälsan för 

människor mellan 16-84 år, framförallt i form av oro och ångest. År 2015 betalades 31,7 

miljoner kronor ut i sjukpenning av Försäkringskassan där psykisk ohälsa är den vanligaste 

orsaken till sjukskrivning för befolkning i arbetsför ålder (Försäkringskassan, 2016). Det har 

även visat sig att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och utbildningsnivå där högre 

utbildningsnivå tenderar att medföra bättre hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Karasek (1979) har grundat Demand-Control Model (DCM), även kallad krav-kontroll-

modellen, som beskriver relationen mellan krav och kontroll där olika konstellationer har 

olika betydelse för individers upplevda arbetstillfredsställelse. Höga arbetskrav och hög 

arbetskontroll definieras av Karasek (1979) som “active jobs” vilket betyder att individen 

känner sig stimulerad i arbetet till följd av balans mellan krav och kontroll där utmaningarna 

är hanterbara och utvecklande. Låga arbetskrav och låg arbetskontroll definieras som “passive 

jobs” där individen upplever sig mindre stimulerad och saknar befogenhet att fatta egna 

beslut. Kombinationen höga arbetskrav och låg arbetskontroll är det som är mest påfrestande 

för individen och benämns därför “high strain jobs”. Motsatsen till det blir låga arbetskrav och 

hög arbetskontroll, det kännetecknas som “low strain jobs” och innebär att arbetet kräver låg 

ansträngning. För att beskriva fysiskt och psykiskt välmående i relation till arbetet kan Job 

Demand-Control model (JDC) användas. Modellen tar krav, kontroll och utfallet i beaktning. 

I studien av Näswall, Burt och Pearce (2015) belyser de JDC-modellen i förhållande till 

säkerheten på arbetsplatsen och menar att för hög belastning i arbetet kan resultera i 

riskbeteenden. På samma sätt som hög arbetsbelastning och hög arbetskontroll kan vara 

stimulerande och ha positiv inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen, så är det också 

ett tillstånd som har visat sig minska säkerhetsrisker även om forskningen i området är relativt 

begränsad (Dwyer & Ganster, 1991; Näswall et al., 2015). Enligt JDC-modellen är förmågan 

till kontroll avgörande i förhållande till hur belastningens omfattning upplevs för individen 

och dennes hälsa (Dwyer & Ganster, 1991). Det kan kopplas till studien av Näswall et al. 
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(2015) som betonar att anställda som upplevde låga arbetskrav var oberoende av förmågan till 

arbetskontroll. Medan det fanns en signifikant skillnad mellan de som hade höga arbetskrav 

men låg- respektive hög arbetskontroll. Där de med låg arbetskontroll upplevde större risker 

med deras arbete (Näswall et al., 2015). 

Även om olika individer har liknande arbetsuppgifter kan de uppleva arbetskraven och 

graden av arbetskontroll och socialt stöd olika. Morrison, Payne och Wall (2003) menar att 

det är individens upplevelse som avgör omfattningen, inte yrket som sådant. Författarna 

förespråkar ett bredare perspektiv jämfört med många andra studier som använt Karasek’s 

(1979) Demand-Control Model (“krav-kontroll-modellen”). Modellen är tillämpbar på 

individnivå trots att många studier används på organisationsnivå och därmed definierar yrket 

som det betydande i förhållande till uppfattningen om krav, kontroll och stöd i arbetet 

(Morrison et al., 2003). Att upplevelsen är subjektiv stärks av Roelen, Schreuder, Koopmans 

och Groothoff (2007) som menar att man bör tala om upplevd arbetsbelastning. Individens 

upplevelse är det som definierar omfattningen och dess eventuella påverkan på hälsan (Roelen 

et al., 2007). I definitionen av arbetsbelastning ingår både fysiska och psykologiska 

dimensioner. I denna studie har fokus riktats mot de psykologiska som bland annat innefattar 

de krav som arbetet ställer, och den möjlighet till kontroll som den anställde har över sin 

arbetssituation (Roelen et al., 2007).  

 

Arbetsbelastning 

Höga arbetskrav i form av exempelvis omfattande arbetsbelastning och/eller tidspressade 

situationer i kombination av låg kontroll över arbetsuppgifterna kan bidra till en känsla av att 

inte behärska sin arbetssituation (Karasek, 1979; Bakker & Demerouti, 2007). Det kan i sin 

tur påverka individens hälsa negativt. Hög arbetsbelastning (”work load”) ökar risken för 

emotionell utmattning, detta på grund av att mycket energi krävs för att kompensera trötthet 

med att fortsätta prestera (Huang, Wang & You, 2015). Arbetets krav motsvaras därmed inte 

av individens resurser, vilket är en förutsättning för att uppleva den balans som beskrivs i 

Demand-Control Model (DCM) (Karasek, 1979; Bakker & Demerouti, 2007). En viktig 

poäng är dock att en omfattande arbetsbelastning även kan ha positiva effekter förutsatt att 

kontroll över arbetssituationen råder. Då kan det till och med tendera att öka den anställdes 

arbetstillfredsställelse (Näswall et al., 2015). Denna studie fokuserar på att mäta 

arbetsbelastning i form av arbetstakt och arbetstempo vilket exempelvis visar på hur hårt en 

individ jobbar, dennes möjligheter till pauser, andras förväntningar på individens prestation 
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samt hur fördelningen av arbetsbelastningen är över tid (Caplan, Cobb, French, Van Harrison 

& Pinneau, 1980). 

 

Arbetskontroll 

Begreppet arbetskontroll syftar till mängden kontroll som en individ upplever sig ha över sin 

arbetssituation och arbetsmiljö (Dwyer & Ganster, 1991). Karasek (1979) menar att 

arbetskontroll även hör ihop med hur en individ förhåller sig till den kontroll över arbetet som 

erbjuds, samt i vilken grad denne tillåts att påverka beslut. Spector (1986) menar i sin tur att 

nivån av arbetskontroll påverkar en individs arbetstillfredsställelse både psykiskt och fysiskt. 

Psykiskt kan en hög nivå av arbetskontroll visa sig genom exempelvis ökat engagemang, ökad 

motivation och förbättrad prestationsförmåga samtidigt som en individs fysiska krämpor kan 

minska (Spector, 1986). Även om hög arbetskontroll främst indikerar på positiva följder så 

finns det negativa aspekter också. Att uppleva arbetskontroll som önskvärt är inte självklart 

hos alla individer. Under vissa omständigheter kan en del uppleva kontroll som något negativt 

och relatera hög kontroll till ökat ansvar och ökad belastning, snarare än att det är 

motiverande och leder till färre fysiska besvär (Spector, 1986). Rodin, Rennert och Solomon 

menar, i boken av Baum och Singer (1980), att individen skyddas mot att misslyckas genom 

att avstå från arbetskontroll, då denne inte anser sig ha lika stort ansvar för utfallet om det 

visar sig vara negativt.  

De kontrollområden som denna studie täcker gällande arbetskontroll gäller utförda 

arbetsuppgifter, hur arbetsuppgifter verkställs, arbetstakt, schemaläggning av raster, 

arbetsplatsens regler och policys samt gällande hur den fysiska miljön ser ut (Dwyer & 

Ganster, 1991). 

 

Självskattad hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 2017) är hälsa inte enbart ett 

tillstånd av avsaknad sjukdom och/eller funktionshinder, utan snarare ett tillstånd av komplett 

välbefinnande både psykiskt, fysiskt och socialt (World Health Organization, 2017). 

Självskattad hälsa syftar i sin tur till att mäta hur befolkningen upplever och skattar sin hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården visar 

på att den fysiska hälsan generellt förbättras medan den psykiska ohälsan drabbar allt fler där 

stress, trötthet och ångest är några av symptomen (Socialstyrelsen, 2017). 



 

 5 

Sett till hälsa i arbetslivet har Slemp och Vella-Brodrick (2013) föreslagit begreppet 

arbetsrelaterat välmående (”workplace well-being”). Det innefattar en kombination av 

arbetsrelaterad känsla och arbetstillfredsställelse som har utvecklats till ett mått på individens 

välmående i arbetet. Istället för att enbart drivas av externa faktorer som lön och andra 

förmåner kan känslan av betydelsefulla arbetsuppgifter bidra till att anställdas välmående 

främjas. Att drivas av inre faktorer som glädje och meningsfullhet och motiveras av arbetet 

som sådant kan dessutom bidra till identitetsskapandet (Slemp & Vella-Brodrick, 2013). 

Då självskattad hälsa är ett brett begrepp med många definitioner som berör fysiska, 

psykiska samt sociala aspekter hos en individ (World Health Organization, 2017) förtydligas 

här att denna studie definierar självskattad hälsa genom att mäta kontrollområdena kognitiv 

utmattning (exempel “Har du under den senaste månaden haft problem att komma ihåg namn, 

datum eller ärenden?”), störd sömn (exempel “Har du under den senaste månaden haft svårt 

att somna?”), fysiska symptom (exempel “Har du under den senaste månaden haft 

andningsproblem eller ont i bröstet?”), lättretlighet (exempel “Har du under den senaste 

månaden haft problem med ett vacklande humör?”) och negativa känslor (exempel “Har du 

under senaste månaden känt mycket oro eller ångest?”) (Saboonchi, Perski & Grossis, 2013).  

 

Relationen mellan arbetsbelastning, arbetskontroll och hälsa 

Krav-kontroll-modellen antar att balans mellan arbetskrav och arbetskontroll skapar 

arbetstillfredsställelse vilket är något individen strävar mot. Det innebär att en individs 

resurser upplevs motsvara de krav som ställs (Karasek, 1979; Bakker & Demerouti, 2007). Är 

det istället så att individen har för höga krav på sig i relation till dennes resurser skapas istället 

ett missnöje. En tillämpning av modellen i arbets- och organisationssammanhang är Job 

Demand-Resources (JD-R) där man, förutom arbetets krav och kontroll, även tar hänsyn till 

den arbetsrelaterade kontexten som exempelvis det specifika yrket. Detta eftersom modellen 

menar på att olika arbeten inkluderar olika typer av krav (Bakker & Demerouti, 2007). 

Arbetskrav (”job demands”) kännetecknas av de fysiska-, psykologiska-, sociala och/eller 

organisatoriska aspekter som ett visst yrke involverar. Personens resurser ser olika ut 

beroende på en rad faktorer, bland annat vilken roll personen innehar, om denne är chef eller 

medarbetare. Om arbetsuppgiften involverar autonomi och variation, om anställningen 

inkluderar delaktighet och inflytande med mera (Bakker & Demerouti, 2007). 

Arbetsbelastningen upplevs ofta som hög först när miljön ställer krav på individen som denne 

inte kan leva upp till (Karasek, 1979). Viktigt att tillägga är alltså att arbetskraven inte 



 

 6 

nödvändigtvis är negativa för den anställde, men de kan leda till negativa konsekvenser om 

den anställde upplever sig ha höga krav i arbetet som kräver stora personliga insatser, men ges 

begränsade möjligheter för återhämtning (Huang, Wang & You, 2015). 

Arbetsbelastning och arbetskontroll har inverkan på individens hälsa, framförallt har det 

visat sig att hög arbetsbelastning tillsammans med låg arbetskontroll kan resultera i hög 

psykisk ansträngning och leda till utmattning och/eller depression (Karasek, 1979; Näswall et 

al., 2015). Men den psykiska ansträngningen kommer inte från ett fåtal enstaka aspekter i en 

individs arbetssituation utan är ett resultat av flera sådana där kraven på individen inte 

stämmer överens med dennes frihet (Karasek, 1979). Att individens hälsa påverkas negativt 

på det här sättet, kan komma att skapa en arbetssituation som är svår för denne att behärska 

(Huang et al., 2015). Enligt WHO (2017) är depression den psykiska sjukdom som flest 

människor i hela världen lider av. Att hamna i en depression medför risker för ytterligare 

sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar (World Health Organization, 2017). 

       

Syfte och avgränsningar. Syftet med studien är att undersöka arbetstillfredsställelse 

hos tjänstemän på en myndighet i Mellansverige. Som framgår ovan är begreppet 

arbetstillfredsställelse ett omfattande och mångfacetterat begrepp, varför studien har 

avgränsats till att undersöka dimensionerna arbetsbelastning, arbetskontroll och självskattad 

hälsa. 

   

Hypotes. Mot bakgrund av tidigare forskning (Karasek, 1979; Bakker & Demerouti, 

2007; Näswall et al, 2015) predicerar vi att: 

H1: Ju högre skattning av arbetsbelastningen, desto sämre hälsa kommer deltagarna uppleva 

sig ha.  

H2: Ju högre skattning av arbetskontrollen, desto bättre hälsa kommer deltagarna uppleva sig 

ha. 
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Metod 

Deltagare och urval           

Studien genomfördes på en myndighet i Mellansverige där de anställdas arbetsuppgifter 

främst kan sammanfattas som handläggning och utredningsarbete. Deltagarna kommer från 

tre av organisationens enheter och är tjänstemän med befattningarna teamledare, jurister, 

beslutsfattare, boendeassistenter, processledare, verksamhetsutvecklare, boendeansvariga, 

handläggare och assistenter. Vad som skiljer de två sistnämnda åt är att 

handläggarbefattningen kräver akademisk bakgrund och därmed har fler befogenheter medan 

yrket som assistent inte ställer krav på utbildning på samma sätt.  

Alla medarbetare på de tre enheterna erbjöds att besvara enkäten, vilket totalt var 

omkring 100 personer. Antalet besvarade enkäter uppgick till 46 stycken, varav en saknade 

svar i del C om självupplevd hälsa och därför togs bort. Det resulterade i en svarsfrekvens på 

totalt 45 %. Anledningen till att resterande enkäter inte blivit besvarade tros bero på tidsbrist. 

Könsfördelningen bland deltagarna var 15 män (33,3 %) och 30 kvinnor (66,7 %). 

Åldersspannet bland deltagarna var 23-64 år, medelvärdet var 37,6 år och standardavvikelsen 

11,4 år. Hur länge man arbetat vid organisationen varierade mellan två månader och 20 år där 

medelvärdet var fem och ett halvt år och standardavvikelsen fem år. Deltagandet har varit 

frivilligt och anonymt och materialet som samlats in har behandlats konfidentiellt vilket även 

framgått tydligt i missivbrevet (bilaga 1). Denna studie genomfördes med samtycke och hjälp 

av en av organisationens enhetschefer, som även fungerade som vår kontaktperson. 

 

Material och mätinstrument                      

En pappersenkät (bilaga 2) utformades med hjälp av mätinstrumenten Job overload (Caplan et 

al., 1980), Work control (Dwyer & Ganster, 1991) och Karolinska Exhaustion Scale (KES) 

(Saboonchi et al., 2013). Job Overload avser att mäta arbetsbelastning genom att beröra 

områdena arbetstakt och arbetstempo (Caplan et al., 1980). Det gjordes genom elva frågor på 

en femgradig likertskala från 1 (aldrig) till 5 (väldigt ofta). Work Control består av flertalet 

kontrollområden inom arbetslivet; kontroll angående utförda arbetsuppgifter, hur en viss 

arbetsuppgift utförs, vilken arbetstakt, schemaläggning av raster, arbetsplatsens regler och 

policys och över hur den fysiska miljöns ser ut (Dwyer & Ganster, 1991). 20 av Dwyer och 

Gansters (1991) 21 ursprungsfrågor valdes ut till enkäten och handlade om arbetskontroll. 

KES består ursprungligen av sex kontrollområden där denna studie använt sig av följande 

fem; kognitiv utmattning, störd sömn, fysiska symptom, lättretlighet och negativa känslor 
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(Saboonchi et al., 2013). Utifrån dessa fem områden användes 21 frågor som mått på 

självskattad hälsa. Även frågorna rörande arbetskontroll och självskattad hälsa angavs på 

femgradiga likertskalor från 1 (väldigt lite) till 5 (väldigt mycket) respektive 1 (aldrig) till 5 

(nästan alltid). Med bakgrundsfrågor om kön, ålder, arbetad tid i organisationen och 

befattning bestod enkäten av totalt 56 frågor, som uppskattningsvis tog cirka 15 minuter att 

besvara. För att få en mer precis uppfattning om enkätens utformning och tidsåtgång 

genomfördes en pilotstudie, där deltagarna i efterhand fick utvärdera enkätfrågornas relevans, 

eventuella oklarheter, den generella uppfattningen och hur lång tid enkäten tog att besvara. 

Några viktiga aspekter som inte tidigare hade uppmärksammats framkom i detta stadie och 

kunde justeras till den slutgiltiga versionen. Innan enkäten lämnades ut godkändes den av 

både handledaren och kontaktpersonen. Deltagarnas svar sammanställdes i två 

regressionsanalyser.   

 

Tillvägagångssätt 

Ett missivbrev utformades för att beskriva vilka vi är, syftet med studien samt allmän 

information om hur deltagaren skulle besvara enkäten. Deltagandets betydelse och frivillighet 

poängterades och deltagarna informerades om att svarsalternativ och personuppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt. Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till oss och handledaren 

(bilaga 1) för att ge möjlighet att klargöra eventuella frågor och funderingar gällande enkätens 

utformning och/eller genomförande. Kontaktpersonen på organisationen gav sitt samtycke 

gällande att studien fick genomföras på myndigheten. När missivbrevet och enkätfrågorna 

ansågs färdigformulerade skickades de för godkännande till kontaktpersonen som sedan 

ansvarade för att dela ut dessa till medarbetarna på tre av organisationens enheter. Tanken var 

att medarbetarna skulle ha två veckor på sig att besvara enkäten, men till följd av låg 

svarsfrekvens och på grund av andra omständigheter blev svarstiden totalt fem veckor. Under 

dessa veckor hölls tät kontakt med kontaktpersonen på organisationen som mailade ut 

påminnelser till anställda vid tre tillfällen. För att säkerställa deltagarnas anonymitet lämnades 

ifyllda enkäter i slutna lådor. Kontaktpersonen samlade in enkäterna från lådorna och 

överlämnade dem till oss för sammanställning och analys. Enligt överenskommelse med 

kontaktpersonen på myndigheten kommer den färdiga rapporten att vidarebefordras till 

medarbetarna så att de får en chans att ta del av studien. 
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Design och dataanalys                                  

Utifrån hypoteserna användes linjär regression som statistiskt verktyg för att undersöka 

sambanden mellan arbetsbelastning och arbetskontroll som prediktorer och självupplevd hälsa 

som utfallsvariabel. Utfallsvariabeln, självupplevd hälsa, består i sin tur av fem dimensioner; 

kognitiv utmattning, störd sömn, fysiska symptom, lättretlighet och negativa känslor. För att 

analysera enkäterna som samlades in användes statistikprogrammet SPSS Statistics 22 som 

sammanställde resultaten i två regressionsanalyser, en för varje prediktor i relation till de fem 

hälsodimensionerna. Det gjorde vi eftersom de två prediktorerna antogs ha en positiv 

respektive en negativ inverkan på utfallsvariabeln. 

För att visa på statistisk signifikans är sannolikhetsnivån satt till p<.05, vilket är vanligt 

inom forskning i psykologi (Dancey & Reidy, 2014).    

 

Forskningsetiska överväganden                            

De forskningsetiska överväganden som gjorts har skett i linje med Forskningsetiska Rådets 

regler där individens skydd för obehörig insyn och skador både psykiskt och fysiskt tas i 

beaktning (Vetenskapsrådet, 2016). De som erbjöds att besvara enkäten var samtliga 

medarbetare på myndighetens tre enheter. Deltagandet i studien var anonymt, frivilligt och 

deltagaren kunde själv välja att avbryta sin medverkan när som helst. Detta framgick tydligt i 

missivbrevet (bilaga 1) som medföljde enkäten (bilaga 2). Missivbrevet innehöll information 

om studiens syfte vilket uppfyller informationskravet som är en viktig del när forskning 

bedrivs. I missivbrevet förtydligades det även att enkätsvaren endast skulle analyseras på 

gruppnivå vilket betyder att enskilda svar inte skulle granskas, samt att de personuppgifter 

som lämnas skulle behandlas konfidentiellt. För att ytterligare garantera deltagarnas 

anonymitet lämnades ifyllda enkäter i en sluten låda. Till sist har deltagarna erbjudits 

möjlighet att ta del av den färdiga studien. 

 

Resultat 

Vi redovisar resultat av två regressionsanalyser gjorda utifrån våra två hypoteser, den ena 

gällande relationen mellan arbetsbelastning och självskattad hälsa (kognitiv utmattning, sömn, 

fysiska symptom, lättretlighet och negativa känslor) och den andra mellan arbetskontroll och 

självskattad hälsa. Resultaten är sammanställda utifrån enkätundersökningen med 45 

deltagare.   
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Relationen mellan självskattad arbetsbelastning och hälsa 

Tabell 1 visar endast på en signifikant relation mellan arbetsbelastning och självskattad hälsa, 

en positiv relation (Beta = .31) mellan arbetsbelastning och negativa känslor (p < .05.). 

Arbetsbelastning som prediktor förklarar enligt tabellen tio procent av variationen i 

utfallsvariabeln självskattad hälsa i dimensionen negativa känslor (KES). Sammantaget 

betyder detta resultat att när arbetsbelastningen ökar så ökar de negativa känslorna.  

 

Tabell 1. Regressionsstatistik för relationen mellan självskattad arbetsbelastning och 

hälsa 

 B SE  p R2 

 Kognitiv utmattning .00 

Arbetsbelastning -.01 .37 .00 .98  

 Störd sömn .01 

Arbetsbelastning .36 .50 .11 .48  

 Fysiska symptom .04 

Arbetsbelastning .61 .46 .20 .19  

 Lättretlighet .00 

Arbetsbelastning -.06 .50 -.02 .91  

 Negativa känslor .10 

Arbetsbelastning .91 .42 .31 .04  

 

Relationen mellan självskattad arbetskontroll och hälsa 

Tabell 2 visar inte på några signifikanta resultat. Däremot kan man se en tendens att 

arbetskontroll predicerar kognitiv utmattning (Beta = -.28, p = .06) liksom att arbetskontroll 

predicerar fysiska symptom (Beta = -.28, p = .07). För båda analyserna är den förklarade 

variationen åtta procent (R2). Dessa samband indikerar med andra ord på att ju högre 

arbetskontroll desto lägre risk för kognitiv utmattning respektive fysiska ohälsa.  
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Tabell 2. Regressionsstatistik för relationen mellan självskattad arbetskontroll och hälsa  

 B SE  p R2 

 Kognitiv utmattning .08 

Arbetskontroll -.32 .17 -.28 .07  

 Störd sömn .00 

Arbetskontroll -.08 .24 -.05 .74  

 Fysiska symptom .08 

Arbetskontroll -.41 .22 -.28 .06  

 Lättretlighet .01 

Arbetskontroll -.15 .24 -.10 .53  

 Negativa känslor .03 

Arbetskontroll -.22 .21 -.16 .30  

 

 

Diskussion 

Studiens främsta resultat visar att arbetsbelastning påverkar den självskattade hälsan i form av 

ökad grad av negativa känslor. Det föreligger alltså ett positivt signifikant samband mellan 

variablerna som innebär att när arbetsbelastningen ökar, så ökar frekvensen av negativa 

känslor också. Det går i linje med hypotes ett (H1) som fastslår att ju högre arbetsbelastningen 

upplevs, desto sämre kommer deltagarna att skatta sin hälsa. Arbetskontroll visar i sin tur 

endast på starka tendenser till negativa samband i relation till ohälsan. Det går i linje med 

hypotes två (H2) likväl som majoriteten av tidigare forskning (Karasek, 1979; Bakker & 

Demerouti, 2007; Näswall et al, 2015). Studiens resultat indikerar alltså på att arbetskontroll 

påverkar hälsan positivt i dimensionerna kognitiv utmattning och fysiska symptom. Ju högre 

arbetskontrollen upplevs, desto lägre förekomst vilket innebär att deltagarna skattar sin hälsa 

bättre. 

Resultaten visar som ovan nämnt, att ju högre arbetsbelastning desto mer negativa 

känslor. Faragher et al. (2005) menar att ett försämrat humör i allmänhet påverkar 

arbetstillfredsställelsen negativt. När arbetskraven inte motsvaras av individens resurser ökar 

risken att uppleva det missnöje som kan komma att leda till emotionell utmattning (Roelen et 

al., 2006). Då många timmar tillbringas på arbetet, och med tanke på att anställda investerar 

mycket av sig själva och sin kapacitet så skulle resultatet, utifrån de besvarade enkäterna, 

kunna vara uttryck för att möjligheterna till återhämtning är begränsade (Huang et al., 2015).  

Tidigare forskning har riktat stort fokus på “krav-kontroll-modellen” av Karasek (1979) 

som menar att hög arbetsbelastning och låg arbetskontroll, “passive jobs”, är den konstellation 

av krav och kontroll som missgynnar den anställdes hälsa i störst omfattning. Hög kontroll 

över arbetssituationen är positivt då det kan tänkas utgöra en buffert mot att uppleva 
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arbetskraven som belastning. Genom möjligheten att styra över utformningen av sitt arbete 

har man bättre förutsättningar att hantera kraven (Karasek 1979; Bakker & Demerouti, 2007).  

 

Metoddiskussion 

Då arbetsbelastning, arbetskontroll och självskattad hälsa kan vara känsliga ämnen valdes en 

kvantitativ studie. Det faktum som vi tror främst har påverkat vårt resultat är den låga 

svarsfrekvensen. Därmed finns risken att de som har för hög arbetsbelastning, låg 

arbetskontroll eller de som upplever sig ha försämrad hälsa inte har deltagit i studien. Eller 

tvärtom, så är det just de som har deltagit.  

Efter att enkäterna samlats in diskuterades i samråd med kontaktpersonen på 

myndigheten vad som påverkade antalet besvarade enkäter. Det framkom då främst två 

bidragande faktorer. För det första tidsbrist då de anställda haft väldigt mycket att göra under 

perioden då enkäterna skulle besvaras. För det andra upplevde några av de anställda, som 

besvarat enkäten, att vissa frågor kunde tolkas på olika sätt. Det skulle i så fall kunna förklara 

att endast ett resultat var signifikant. För att öka chanserna för ännu bättre svarsfrekvens hade 

vi från början kunnat satsa på ett större urval då det troligtvis hade resulterat i flera ifyllda 

enkäter. Då hade vi kunnat göra analyser mellan exempelvis olika grupper av de anställda.  

Eftersom vår undersökning endast berör tre aspekter av det omfattande begreppet 

arbetstillfredsställelse så bör man inte dra för stora växlar av det eftersom det finns många 

andra tänkbara variabler som påverkar arbetstillfredsställelsen som exempelvis socialt stöd 

och relationen med sin chef (Bakker & Demerouti, 2007). Bakker och Demerouti (2007) 

menar att krav-kontroll-modellen till följd av det både är vedertagen och ifrågasatt för dess 

enkelhet i antagandet om att några variabler kan tala om hur anställda mår. Samtidigt som 

enkelheten kan bidra till det Roelen et al. (2006) belyser, genom att identifiera de enskilda 

aspekterna så är det möjligt att sätta in rätt åtgärder där de behövs. 

 

Framtida forskning 

Ett förslag till framtida studier inom området är att gå in djupare på relationen mellan 

arbetsbelastning och negativa känslor. Förslagsvis undersöka skillnader mellan befattningar 

och även mellan olika positioner (Karasek, 1979) eftersom olika tjänster och arbetsuppgifter 

kan innebära olika sorters krav (Bakker & Demerouti, 2007). Det skulle kunna visa på 

skillnader i vilken grad samt mer specifikt vilka negativa känslor som upplevs och om de har 

koppling till befattning eller position. Skulle det gå att kartlägga dessa systematiskt vore det 
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en stor fördel i steget att skräddarsy åtgärder rörande arbetsbelastning och negativa känslor 

utifrån befattning.  

Utifrån dessa förslag tror vi att en studie inom samma område men mer inriktad på de 

enskilda befattningarna skulle bidra till mer detaljerad information och därmed underlätta 

organisationens utformning av åtgärder. 

 

Resultatens praktiska betydelse 

Studien är framförallt relevant för den undersökta organisationen då arbetsbelastningen för de 

anställda på myndigheten har ökat markant under de senaste åren. Under den tidsperioden har 

ingen undersökning genomförts på organisationen rörande områdena arbetskontroll, 

arbetsbelastning samt hur medarbetarna berörts av detta ur hälsosynpunkt. Avsikten var 

främst att undersöka hur anställda mår i nuläget, för att som nästa steg ta reda på vilka insatser 

som eventuellt behöver göras och vem eller vilka de bör riktas mot. Även om svarsfrekvensen 

är relativt låg så är det ändå 45 % som indikerar på dessa resultat. Vilket kan anses tillräckligt 

för att gå vidare och undersöka vilka insatser som skulle kunna förbättra arbetssituationen. 

Vad som praktiskt kan göras i form av aktiva åtgärder är att organisationen kan vara 

extra vaksam på att förhöjd arbetsbelastning kan leda till att fler negativa känslor uppstår. Det 

kan vara en bestående punkt som alltid tas upp på medarbetarsamtal och som kan vara extra 

relevant då medarbetaren haft en ökad arbetsbörda. Även att se till så att detta område tas upp 

i de medarbetarundersökningar som görs i framtiden. Enligt Folkhälsomyndighetens 

årsrapport (2017) ökar den psykiska ohälsan, där negativa känslor ingår, stadigt. Det leder i 

sin tur till att medarbetarnas välmående måste sättas i ännu större fokus än tidigare, och att 

fler resurser måste kopplas in i ett tidigare skede än vad det gör idag. Därtill har 

organisationskulturen en viktig roll, att gemensamma policys och procedurer utformas för 

samtliga anställda. Det är viktigt som ett steg i att skapa en kultur som grundas i de anställdas 

behov med syfte att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö (Roelen et al., 2006). 

Roelen et al. (2006) menar dels att det bör satsas på det förebyggande arbetet men också att 

fokus bör vara på att identifiera aspekter som anställda är missnöjda med och rikta insatserna 

dit. Det är förslag på åtgärder som skulle vara aktuella på organisationen där studien har 

genomförts, eftersom det är ett ständigt pågående arbete. Avsikten är att skapa förutsättningar 

för anställda att känna arbetstillfredsställelse, samtidigt som personalomsättningen 

förmodligen minskar också eftersom de aspekterna hänger ihop (Roelen et al., 2006). 
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Att kontinuerligt genomföra medarbetarundersökningar för att ta reda på hur anställda 

mår ökar chanserna att investera i nödvändiga insatser. På så sätt kan åtgärder skräddarsys för 

den enskilda organisationens- och de anställdas behov. Sedan är det varken realistiskt eller 

möjligt att individanpassa alla åtgärder inom en organisation. Men även om det ställs krav på 

effektivitet och flexibilitet i organisationer (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002) är det trots allt 

individen som är organisationens viktigaste resurs.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter, Emma och Linnéa, som går Personal- och arbetslivsprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu avsluta vår treåriga utbildning med ett examensarbete om 

arbetstillfredsställelse. En uppsats för vilken Ditt deltagande är oerhört viktigt och 

betydelsefullt för oss.  

 

Alla medarbetare på myndighetens tre enheter kommer att få möjlighet att delta i denna studie 

genom att besvara en enkät som beräknas ta cirka 15 minuter. Deltagandet är helt frivilligt 

och du kan när som helst välja att avbryta. Ditt deltagande är anonymt och dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer dessutom endast att analyseras på gruppnivå. 

Slutligen kommer studien att sammanställas i ett examensarbete, som du kommer att kunna ta 

del av. 

 

Ifylld enkät lämnas i en av de tre insamlingslådorna som finns utplacerade (…) senast den 24 

mars 2017.  

 

Om du har några frågor, kontakta oss: 

Emma Sjöberg, student vid Högskolan i Gävle, telefonnummer: xxx–xxx xx xx 

Linnéa Åhlén Nyström, student vid Högskolan i Gävle, telefonnummer: xxx–xxx xx xx 

Mail: xxx@gmail.com  

Handledare: Igor Knez, telefonnummer: xxx- xx xx xx 

Mail: xxx@gmail.com  
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Bilaga 2 

 

1. Är du: 

□ Man 

□ Kvinna 

 
2. Ålder: ______________ 
 
3. Hur länge har du arbetat i 
organisationen? 
 
Antal år:_______________ 

4. Vad har du för befattning? 

□ Teamledare 

□ Beslutsfattare 

□ Handläggare 

□ Assistent 

□ Annat_____________________________ 

 
 

 

Del A   

Vi ber dig nedan att svara på ett antal frågor om ditt arbete. Kryssa för det alternativ 

som bäst överensstämmer med din erfarenhet. 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ganska ofta, 5 = Väldigt ofta 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig    Väldigt ofta 

1. Hur ofta kräver ditt arbete att du arbetar 

väldigt snabbt?  □ □ □ □ □ 

_________________________________   

  1 2 3 4 5 
  Aldrig    Väldigt ofta 

2. Hur ofta kräver ditt arbete att du arbetar 

väldigt hårt?  □ □ □ □ □  

__________________________________



  1 2 3 4 5 

  Aldrig    Väldigt ofta 

3. Hur ofta lämnar jobbet dig med lite tid 

att få saker gjorda?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig    Väldigt ofta 

4. Hur ofta har du mycket att göra?  □ □ □ □ □  

__________________________________ 

 

Vi ber dig nedan att svara på ytterligare ett antal frågor om ditt arbete. Kryssa för det 

alternativ som bäst överensstämmer med din erfarenhet.  

1 = Väldigt lite, 2 = Lite, 3 = Lagom, 4 = Mycket, 5 = Väldigt mycket  

 

  1 2 3 4 5                      

  Väldigt lite      Väldigt mycket 

5. Hur mycket nedgångar i arbetsbördan upplever du? □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite      Väldigt mycket 

6. Hur mycket tid har du att tänka och 

överväga aspekter i ditt arbete?  □ □ □ □ □  

_________________________________



  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

7. Hur hög arbetsbelastning har du?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

8. Hur stor arbetsbörda förväntar sig andra att  

du ska ha?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

   Väldigt lite     Väldigt mycket 

 

9. Hur mycket tid har du till göra dina arbetsuppgifter? □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

10. Hur mycket projekt, uppdrag eller 

arbetsuppgifter har du?  □ □ □ □ □ 

_________________________________  

  1 2 3 4 5 
  Väldigt lite   Väldigt mycket 

11. Hur mycket pauser har du i perioder  

mellan hög arbetsbelastning?      □ □ □ □ □  

 

 



 

 

Del B 

Vi ber dig nedan att svara på ytterligare ett antal frågor om ditt arbete. Kryssa för det 

alternativ som bäst överensstämmer med din erfarenhet.  

1 = Väldigt lite, 2 = Lite, 3 = Lagom, 4 = Mycket, 5 = Väldigt mycket 

 

  1 2 3 4 5  

  Väldigt lite       Väldigt mycket 

1. Hur stor kontroll har du över variationerna 

i ditt arbete?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

2. Hur stor valfrihet har du att välja mellan olika 

uppgifter eller projekt?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

3. Hur stor kontroll har du personligen över 

kvaliteten på/av ditt arbete?  □ □ □ □ □ 

   _________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

4. I vilken utsträckning kan du (i allmänhet) 

förutsäga hur mycket arbete du kommer att 

behöva göra en viss dag?  □ □ □ □ □



 

 

 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite      Väldigt mycket 

5. Hur stor kontroll har du personligen över hur 

mycket arbete du får gjort?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

6. Hur stor kontroll har du över hur snabbt eller 

långsamt du måste jobba?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite       Väldigt mycket 

7. Hur stor kontroll har du över schemaläggning 

och längden på raster?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite       Väldigt mycket 

8. Hur stor kontroll har du över när du kan komma 

till jobbet och lämna det?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

9. Hur stor kontroll har du över när du kan ta 

semester eller lediga dagar?  □ □ □ □ □ 



 

 

   

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite   Väldigt mycket 

10. Hur ofta kan du förutse resultatet av de  

beslut du tar på jobbet?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

11. Hur stor kontroll har du över hur du utför 

ditt arbete?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

12. I vilken utsträckning kan du kontrollera när 

och hur mycket du behöver interagera med  □ □ □ □ □ 

andra på jobbet? 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

13. Hur stort inflytande har du över riktlinjer 

och rutiner i din arbetsenhet?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

 

 



 

 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite                  Väldigt mycket 

14. Hur stor kontroll har du över de informationskällor 

du behöver för att göra ditt arbete?   □ □ □ □ □ 

_____________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

15. I vilken utsträckning är saker som påverkar dig 

på jobbet förutsägbara, även om du inte direkt □ □ □ □ □ 

kan kontrollera dem? 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

16. Hur stor kontroll har du över den mängd resurser 

du får?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite           Väldigt mycket 

17. I vilken utsträckning kan du kontrollera antalet 

gånger du avbryts i ditt arbete?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite         Väldigt mycket 

18. Hur stor kontroll har du över vad du tjänar 

i ditt arbete?  □ □ □ □ □ 



 

 

  1 2 3 4 5 

  Väldigt lite           Väldigt mycket 

19. Hur stor kontroll har du över hur ditt arbete 

utvärderas?  □ □ □ □ □ 

_____________________________________ 

  

  1 2 3 4 5 
  Väldigt lite             Väldigt mycket 

20. Hur stor övergripande kontroll har du i allmänhet 

över arbetet?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

 

Del C 

Vi ber dig att besvara nedanstående frågor utifrån hur du känt dig den senaste tiden. 

Kryssa i det alternativ som bäst stämmer in på dig.  

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 =Ibland, 4 = Ofta, 5 = Nästan alltid 

 

Har du haft problem med något av följande under den senaste månaden? 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig            Nästan alltid 

1. Att komma ihåg namn, datum eller ärenden? □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig               Nästan alltid 

2. Att komma ihåg saker som är/varit viktiga för 

dig att utföra i ditt yrke?  □ □ □ □ □ 



 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

3. Att fullfölja en tankebana?  □ □ □ □ □ 

______________________________________ 

 

  1 2 3 4 5 
  Aldrig             Nästan alltid 

4. Att föra samtal med dig själv?  □ □ □ □ □ 

_______________________________________________________________ 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig                     Nästan alltid 

5. Att orientera dig i tid eller rum?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

6. Kortvarig känsla av att vara frånvarande? □ □ □ □ □ 

 __________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

7. Att koncentrera dig på en längre text/artikel? □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

   



 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

8. Svårt att somna?  □ □ □ □ □ 

 

 

Har du haft problem med något av följande under den senaste månaden?  

  1 2 3 4 5 
  Aldrig             Nästan alltid 

9. Att vakna tidigt och inte kunna somna om? □ □ □ □ □ 

 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

10. Extra hjärtslag eller snabb puls?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

11. Andningsproblem eller ont i bröstet? □ □ □ □ □ 

   _________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

12. Problem med balans, yrsel eller tinnitus? □ □ □ □ □ 

   _________________________________ 



 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

13. Muskeldarrningar eller muskelryckningar? □ □ □ □ □ 

 

Har du haft problem med något av följande under den senaste månaden?  
 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

14. Muskelsvaghet eller domningar i armar 

och/eller ben?  □ □ □ □ □ 

_________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

15. Ett vacklande humör?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

16. Mer lättrörd känslomässigt?  □ □ □ □ □ 

__________________________________    

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

17. Mer irritation eller ilska?  □ □ □ □ □ 

   

 



 

 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

18. Svårt att kontrollera dina känslor?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

 

  1 2 3 4 5 
  Aldrig             Nästan alltid 

19. Känt mycket oro eller ångest?  □ □ □ □ □ 

__________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

20. Känt dig väldigt ledsen?  □ □ □ □ □ 

 __________________________________ 

  1 2 3 4 5 

  Aldrig             Nästan alltid 

21. Känt dig deprimerad?  □ □ □ □ □ 

 

__________________________________ 

 

 

 

Stort tack för Din medverkan! 

 


