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Abstract 

Amanda Norrgård. Effort-reward imbalance, a risk factor for impaired psychological 

well-being? A quantitative study among municipal employees. Master thesis in 

Occupational Health Sciences, 30 credits. University of Gävle. 

 

Purpose: The purpose of the study was to investigate whether the association between 

psychological well-being and the effort-reward imbalance differ in gender among 

employees in the child- and education council in a municipality.  

Method: A total of 153 respondents participated, whereof 123 were women and 30 

were men. The method that was used in this study was a quantitative method with a 

cross-sectional design. The data was collected through an electronic questionnaire. The 

data was analyzed by several logistic regression analyzes. 

Results: The results from the logistic regression analysis, which included both genders, 

indicated a positive statistically significant association between the sumindex for 

balance and psychological well-being (p=,006, OR=4,539). The result from the logistic 

regression analysis, which included only women, indicated a positive statistically 

significant association between the sumindex for balance and psychological well-being 

(p=,025, OR=3,685). Men had no statistical significant association with any variable. 

Conclusion: The study showed that the odds of have impaired psychological well-being 

increase when respondents report more imbalance between effort and reward, explicitly 

more effort for each reward. Furthermore, the study has not been able to determine 

gender differences regarding the association between psychological well-being and the 

effort- reward imbalance. 

Keywords: Psychological well-being, Effort-reward imbalance, Gender differences, 

Municipal employees.    

 



 

 

 

Sammanfattaning 

Amanda Norrgård. (2018). Obalans mellan ansträngning- och belöning, en riskfaktor 

för nedsatt psykiskt välbefinnande? En kvantitativ studie bland kommunanställda. 

Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå 30 hp. Högskolan i Gävle. 

 

Problemområde: Nedsatt psykiskt välbefinnande kan öka risken för sjukskrivning med 

psykisk ohälsa som orsak. Sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa överrepresenteras 

av; kvinnor och kommunanställda. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara en 

anledning till detta, dock saknas förståelse för anledningen. För att förstå denna kontext 

kan ansträngning- och belöningsmodellen tillämpas. Forskning påvisar att obalans 

mellan ansträngning- och belöning associerar med nedsatt psykiskt välbefinnande. Dock 

behövs fler studier inom ämnesområdet i en svensk kontext med fokus på kommunal 

förvaltning som utreder könsskillnader. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och 

belöning var olika hos respektive kön bland anställda inom barn- och 

utbildningsnämnden i en kommun. Metod: En kvantitativ metod med tvärsnittsdesign 

tillämpades. Data samlades in genom en elektronisk enkät, vilken mailades ut till de 259 

tillsvidareanställda i urvalspopulationen. 153 respondenter besvarade enkäten, varav 

123 var kvinnor och 30 var män. Datan analyserades genom logistiska 

regressionsanalyser. Resultat och slutsats: Resultatet från den logistiska 

regressionsanalysen, vilken inkluderade respektive kön, indikerade en positiv statistisk 

signifikant association mellan summaindex balans och psykiskt välbefinnande (p=,006, 

OR=4,539). Resultatet från den logistiska regressionsanalysen, vilken enbart 

inkluderade kvinnor, indikerade en positiv statistisk signifikant association mellan 

summaindex balans och psykiskt välbefinnande (p=,025, OR=3,685). Männen hade 

ingen statistisk signifikant association med någon variabel. Slutsatsen är att oddset 

avseende att ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökar när respondenterna rapporterar mer 

obalans mellan ansträngning- och belöning, uttryckligen mer ansträngning för varje 

belöning. Vidare har studien inte kunnat fastställt skillnader mellan könen avseende 

associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och 

belöning.  

Nyckelord: Psykiskt välbefinnande, Balansen mellan ansträngning-och belöning, 

Könsskillnader, Kommunanställda



 

 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka kommunen som studien berör och er alla som deltog i 

undersökningen – ni gjorde denna studie möjlig. Vidare vill jag tacka min handledare 

Hans Richter– tack för all kunskap du bidrog med till studien. Tack för allt stöd och 

vägledning jag fick av dig under arbetets gång. Avslutningsvis vill jag tacka min familj 

och mina vänner för ert stöd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

Psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivning .................................................................... 1 

Arbetsmiljöns betydelse för psykisk ohälsa .................................................................... 1 

Ansträngning- och belöningsmodellen ............................................................................ 3 

Psykiskt välbefinnande ..................................................................................................... 4 

Psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning ................... 4 

Problemformulering .......................................................................................................... 5 

Syfte ....................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar ................................................................................................................. 7 

Metod ..................................................................................................................................... 7 

Litteratursökning ............................................................................................................... 7 

Forskningsmetod och studiedesign ................................................................................ 10 

Urval ................................................................................................................................ 11 

Datainsamling .................................................................................................................. 11 

Frågor och svarsalternativ i den elektroniska enkäten .................................................. 12 

Pilotstudie ........................................................................................................................ 14 

Databearbetning .............................................................................................................. 14 

Analys .............................................................................................................................. 16 

Etik ................................................................................................................................... 18 

Resultat ................................................................................................................................ 19 

Deskriptiv statistik .......................................................................................................... 19 

Statistiska dataanalyser ................................................................................................... 20 

Diskussion............................................................................................................................ 23 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 23 



 

 

 

Metoddiskussion ............................................................................................................. 25 

Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 28 

Slutsats ................................................................................................................................. 28 

Referenser ............................................................................................................................ 30 

 

Bilaga 1. Beskrivning av litteratursökning 

Bilaga 2. Kvalitetgranskningsmall, kvantitativa- och kvalitativa studier 

Bilaga 3. Kompletteringsfrågor, kvantitativa- och kvalitativa studier 

Bilaga 4. Kvalitetgranskningsmall, litteraturöversikter 

Bilaga 5. Kompletteringsfrågor, litteraturöversikter 

Bilaga 6. Artikelmatris 

Bilaga 7. Missivbrev 

Bilaga 8. Enkät 

Bilaga 9 Variabelförteckning med skalnivå 

 



 

1 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa som orsak till sjukskrivning 

Definitionen av psykisk ohälsa är inte entydig. Psykisk ohälsa kan snarare betraktas som 

ett paraplybegrepp som implicerar allt från nedsatt psykiskt välbefinnande till psykiska 

sjukdomar (Vingård, 2015). Mellan åren 2005-2009 minskade antalet nystartade sjukfall 

i Sverige och nådde därav en historisk lägsta nivå. Med startade sjukfall avses 

sjukskrivning i minst 14 dagar och som har inletts respektive kalenderår. Sedan år 2009 

har det dock börjat ske en ökning av antalet nystartade sjukfall i Sverige. I synnerhet 

beror de nystartade sjukfallen på psykisk ohälsa. Mellan åren 2010-2015 skedde en 

ökning av startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa från 89,000 till 159,000, vilket är 

en ökning med 59 % (Försäkringskassan, 2016a). Psykisk ohälsa som orsak till sjukfall 

tenderar vara en företeelse som fortsätter att öka (Försäkringskassan, 2017). Enligt 

Försäkringskassan (2016b) är denna företeelse särskilt framträdande inom den 

skattefinansierade sektorn, i synnerhet inom yrken som inkluderas i kommunal 

förvaltning.  

 

Psykisk ohälsa som orsak till sjukfall har ökat för både kvinnor och män sedan år 2010. 

Dock är en tydlig tendens att ökningen är mer omfattande hos kvinnor än hos män. 

Sedan år 2010 till och med år 2015 ökade antalet startade sjukfall, med psykisk ohälsa 

som orsak, med 73 % för kvinnor respektive 27 % för män. Följaktligen innebär 

scenariot att en högre andel kvinnor gentemot män är sjukskrivna med psykisk ohälsa 

som orsak (Försäkringskassan, 2016a).  

Arbetsmiljöns betydelse för psykisk ohälsa 

Anledningen till att psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till sjukskrivningarna 

idag, samt tenderar att öka, är fortfaranandet inte fastställt. En förekommande 

diskussion är att det inte finns en enskild faktor som förklarar sjukskrivningarna, utan 

att det snarare är flertalet faktorer som inverkar samtidigt. Dock tenderar en faktor ha en 

framträdande betydelse för sjukskrivningar som orsakats av psykisk ohälsa. Denna 

faktor är arbetsmiljön. Med arbetsmiljö avses alla rådande förhållanden på en 

arbetsplats. De rådande förhållandena kan både vara av psykosocial- organisatorisk- och 
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fysiskkaraktär (Bohgard, Karlsson, Lovén, Mikaelsson, Mårtensson, Osvalder, Rose & 

Ulfvengren, 2015). I dagsläget är det i synnerhet den psykosociala arbetsmiljön som är i 

fokus och av betydelse inom arbetslivet (Försäkringskassan, 2016a). Den psykosociala 

arbetsmiljön kan definieras som en arbetstagares samspel med samtliga aspekter vilka 

återfinns i hela arbetssituationen (Thylefors, 2015).  

 

Vidare kan den psykosociala arbetsmiljön vara en potentiell förklaringsfaktor till de 

föreliggande könsskillnaderna i sjukskrivningar, vilka orsakats av psykisk ohälsa. 

Bakomliggande argument är en rådande könssegregerad arbetsmarknad, vilken 

karaktäriseras av att fler kvinnor än män arbetar med kontaktyrken inom den 

skattefinansierade välfärdssektorn. En könssegregerad arbetsmarknad innebär bland 

annat att fler kvinnor än män hanterar direktkontakter med människor och därigenom 

exponeras för högre krav och lägre kontroll i sitt arbete. De högre kraven kombinerat 

med den lägre kontrollen bidrar till en högre belastning på den psykiska hälsan hos 

kvinnor. Den könssegregerade arbetsmarknaden innebär även att kvinnor och män, vilka 

arbetar inom samma yrke, oftast utför olika arbetsuppgifter. Olikheterna i 

arbetsuppgifter kan således innebära skillnader i den psykosociala arbetsmiljön, vilket 

vidare implicerar att kvinnor och män är exponerade för olika stressrelaterade 

riskfaktorer (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Det finns ett ifrågasättande gentemot att den könssegregerade arbetsmarknaden skulle 

vara en viktig förklaringsfaktor till könsskillnaderna i sjukskrivningar. Exempelvis 

framhäver Angelov, Johansson, Lindahl & Lindström (2011) att den könssegregerade 

arbetsmarknaden inte är den viktigaste förklaringsfaktorn, utan att andra faktorer 

existerar som har större inverkan på det ökade könsgapet i sjukskrivningar, orsakade av 

psykisk ohälsa. Vidare föreligger även andra aspekter som ifrågasätter betydelsen av 

den könssegregerade arbetsmarknaden. Enligt Arbetsmiljöverket (2013) upplever 

kvinnor mer stress i arbetet än män, även i en kontext där kvinnor och män innehar 

samma yrke samt utför samma arbetsuppgifter. Kontentan är således att det saknas en 

fullständig och säkerställd förklaring till de rådande könsskillnaderna i dagens 

sjukskrivningar, vilka är orsakade av psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2013).  
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Generellt är det svårt att definiera och förklara exakt vilka faktorer inom den 

psykosociala arbetsmiljön som inverkar på den psykiska hälsan (Thylefors, 2015). 

Forskning har dock påvisat att det finns flertalet olika faktorer inom den psykosociala 

arbetsmiljön som kan bidra till psykisk ohälsa och därigenom sjukskrivning. 

Följaktligen finns olika teoretiska modeller, vilka används i syfte att förklara 

sambanden mellan den psykosociala arbetsmiljön och psykisk ohälsa (Vingård, 2015). 

Ett exempel på en sådan teoretisk modell är ansträngning- och belöningsmodellen 

(Siegrist, 1996). Ansträngning- och belöningsmodellen anses också vara ett adekvat 

verktyg till att förstå det rådande könsgapet i dagens sjukskrivningar. I synnerhet 

könsskillnader mellan ökade sjukskrivningar kopplat till ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Lidwall, 2016). 

Ansträngning- och belöningsmodellen  

Enligt ansträngning- och belöningsmodellen grundas en individs arbetsinsats på en 

social norm, vilken kan likställas som en utbytesprocess. Den sociala normen innebär 

att det ska finnas en ömsesidig utbytesprocess mellan den ansträngning individen gör 

för ett arbete och den belöning individen erhåller för ansträngningen (Siegrist, 1996). 

Ansträngning definieras som individens arbetsinsats och vilka faktorer som påverkar 

arbetsinsatsen. Exempelvis berör arbetsinsatsen huruvida individen upplever att det 

finns tidspress- och störmoment i arbetsutförandet som påverkar arbetsinsatsen. Vidare 

berör ansträngning om individens arbetsutförande ofta innebär övertidsarbete och vilken 

arbetsbelastning individen har. Belöning berör finansiella aspekter, bekräftelser på 

arbetsinsatsen, karriärsutveckling och arbetssäkerhet. Med finansiella aspekter avses 

den lön individen tillhandahåller för arbetsinsatsen. Bekräftelser på arbetsinsatsen är 

relaterade till både överordnande och kollegor på arbetsplatsen. Karriärsutveckling 

motsvarar om det är möjligt till avancemang i yrkeslivet. Arbetssäkerhet berör om det 

råder osäkerhet avseende individens anställning och om arbetssäkerheten är låg 

(Siegrist, Starke, Chandola, Godin, Marmot, Niedhammer & Peter, 2004). 

 

Föreligger en obalans mellan ansträngning- och belöning kan olika former av 

känslomässiga- samt psykiska stressreaktioner utlösas, vilka vidare kan leda till 

belastningar på den psykiska hälsan (Siegrist, 1996; Nieuwenhuijsen, Bruinvels, Frings-
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Dresen, 2010). Forskning har bland annat påvisat att en obalans mellan ansträngning- 

och belöning ökar risken för ”common mental disorder” (CMD) (Stansfeld & Candy, 

2006). CMD är en övergripande term för diagnoserna; depression, generaliserat 

ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och posttraumatiskt 

stressyndrom. CMD inkluderas inom paraplybegreppet psykisk ohälsa (Vingård, 2015). 

Om det dock råder en balans mellan ansträngning- och belöning kan den psykiska 

hälsan främjas (Siegrist, 1996).  

Psykiskt välbefinnande 

Inom termen psykisk hälsa ingår psykiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande kan 

beskrivas vara individens subjektiva upplevelse av att må bra. Psykiskt välbefinnande 

inbegriper därmed något mer än enbart frånvaro av negativa omständigheter, såsom 

sjukdomsfall. Psykiskt välbefinnande kan vidare beskrivas som individens 

livstillfredsställelse, positiva känslor och negativa känslor. Med individens 

livstillfredsställelse avses bland annat familje- och arbetsliv samt relationer. Positiva 

känslor innebär exempelvis upplevelse av lycka och glädje medan negativa känslor kan 

vara upplevelse av nedstämdhet och ångest. Det finns många faktorer som kan påverka 

det psykiska välbefinnandet, exempelvis diverse livshändelser, familjerelationer och 

arbetsmiljön. När individen inte upplever sig ha psykiskt välbefinnande kan det 

likställas med nedsatt psykiskt välbefinnande och därmed även som psykisk ohälsa 

(Vingård, 2015). En konsekvens av nedsatt psykiskt välbefinnande är att risken för 

sjukskrivning, med psykisk ohälsa som orsak, ökar (Pélissier, Fontana, Fort, Vohito, 

Sellier, Perrier, Glerant, Couprie, Agard & Charbotel, 2015), i synnerhet när individen 

fortsätter arbeta trots upplevelsen av att inte må bra (Bergström, Bodin, Hagberg, Lindh, 

Aronsson & Josephson, 2009).  

Psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning 

Associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning och 

belöning är delvis utforskat. Tvärsnittsstudier som är utförda i Frankrike (Pélissier et al, 

2015), Tyskland (Hinz, Zenger, Brähler, Spitzer, Scheuch & Seibt, 2016) och Kina (Yu, 

Wang, Gu & Zhou, 2008) har påvisat att det råder en signifikant association avseende 

nedsatt psykiskt välbefinnande och obalans mellan ansträngning och belöning. 

Liknande resultat har även påvisats i andra tvärsnittsstudier från Nederländerna, vilka 
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även har kontrollerat huruvida associationen skiljde sig ur ett könsperspektiv. 

Studiernas resultat påvisade att associationen inte skiljde sig för kvinnor och män (de 

Jonge, Bosma, Peter, Siegrist, 2000; van Vegchel, de Jonge, Meijer, & Hamers, 2001).  

 

Studier från Sverige (Lidwall, 2016) och Tyskland (Bethge & Radoschewski, 2012) 

påvisar dock annat resultat gällande könsskillnaderna. I Lidwalls (2016) tvärsnittsstudie 

undersöktes om obalans mellan ansträngning- och belöning var associerad med 

sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa. Det undersöktes även huruvida resultatet 

skiljde sig avseende kön, arbete inom offentlig- eller privatsektor och socioekonomiska 

aspekter. Resultatet framhävde att sjukskrivningar orsakad av psykisk ohälsa var 

associerad med obalans mellan ansträngning- och belöning. Kvinnor i jämförelse med 

män, inom offentligsektor, upplevde högre ansträngning i kombination med låga nivåer 

av belöning såsom små möjligheter till karriärsutveckling. Följaktligen påvisades i 

denna studie att en obalans mellan ansträngning- och belöning hade en starkare 

association med psykisk ohälsa för kvinnor än män (Lidwall, 2016). Bethge & 

Radoschewski (2012) påvisade även ett liknande resultat i en longitudinell studie, 

vilken ämnade undersöka de longitudinella effekterna på det psykiska välbefinnandet av 

obalans mellan ansträngning- och belöning. Personerna som deltog i studien arbetade 

inom traditionella arbetaryrken respektive kontorsyrken. Kvinnor hade i jämförelse med 

män, vid den uppföljande mätningen, fått sämre nedsatt psykiskt välbefinnande och 

hade således en starkare association med obalans mellan ansträngning- och belöning 

(Bethge & Radoschewski, 2012). 

Problemformulering 

En konsekvens av nedsatt psykiskt välbefinnande är att risken för sjukskrivning, med 

psykisk ohälsa som orsak, kan öka (Pélissier et al, 2015). Att vara sjukskriven innebär 

flertalet konsekvenser för både den enskilde individen, samhället och för 

organisationen. Sjukskrivning kan för den enskilde individen ha betydelse för dennes 

totala livskvalitet. För samhället och organisationen är sjukskrivningar en negativ 

företeelse eftersom det bidrar till uppkomst av olika kostnader. Kostnader som 

uppkommer för samhället och organisationen är exempelvis sjukvård och sjuklön 

(Försäkringskassan, 2016c). För organisationen kan även nedsatt psykiskt 
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välbefinnande påverka kvaliteten på arbetsutförandet i form av minskad 

arbetsproduktion (Pélissier et al, 2015; Hemp, 2004; Nyberg, Leineweber & 

Magnusson, 2015).  

 

Psykisk ohälsa framhävs vara en av de främsta orsakerna till dagens sjukskrivningar för 

kvinnor och män (Försäkringskassan, 2016a), i synnerhet är detta framträdande inom 

kommunal förvaltning (Försäkringskassan, 2016b). Vidare tenderar en högre andel 

kvinnor gentemot män vara sjukskrivna med psykisk ohälsa som orsak. Den 

psykosociala arbetsmiljön anses vara en potentiell förklaringsfaktor för 

sjukskrivningarna som orsakats av psykisk ohälsa och till det rådande könsgapet. Dock 

saknas förståelse kring varför den psykosociala arbetsmiljön är en potentiell 

förklaringsfaktor (Försäkringskassan, 2016a). För att vidare förstå denna kontext anses 

ansträngning- och belöningsmodellen vara ett adekvat verktyg att tillämpa (Siegrist, 

1996; Lidwall, 2016).  

 

Befintlig forskning påvisar att obalans mellan ansträngning- och belöning associerar 

med nedsatt psykiskt välbefinnande (Pélissier et al, 2015; de Jonge et al, 2000; van 

Vegchel et al, 2001; Hinz et al, 2016; Yu et al, 2008). På forskningsfronten behövs dock 

fler studier som undersöker associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen 

mellan ansträngning och belöning. Främst bör fokus läggas på en svensk kontext, i 

synnerhet kommunal förvaltning (Lidwall, 2016), där könsskillnader beaktas och utreds, 

då det inte råder någon konsensus avseende könsskillnader i befintliga studier (de Jonge 

et al, 2000; van Vegchel et al, 2001; Lidwall, 2016; Bethge & Radoschewski, 2012). 

Förutom mer kunskap på forskningsfronten, kan en sådan studie ur ett praktiskt 

perspektiv, generera ett kunskapsunderlag till arbetsmiljöarbeten för att minimera 

ojämlikheter i psykisk ohälsa och därtill även sjukskrivningar. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om associationen mellan psykiskt välbefinnande 

och balansen mellan ansträngning- och belöning är olika hos respektive kön bland 

anställda inom barn- och utbildningsnämnden i en kommun.  
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Frågeställningar 

1. Hur ser associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan 

ansträngning och belöning ut hos anställda inom barn- och utbildningsnämnden i 

en kommun? 

2. Skiljer sig associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan 

ansträngning- och belöning ur ett könsperspektiv hos anställda inom barn- och 

utbildningsnämnden i en kommun? 

Metod 

Litteratursökning 

Innan den empiriska studien genomfördes, undersöktes det befintliga kunskapsläget 

inom ämnesområdet studien avser att belysa. Det befintliga kunskapsläget undersöktes 

genom en litteratursökning. En litteratursökning ämnar enligt Bryman (2011) att belysa 

befintlig kunskap och kunskapsluckor inom ett specifikt ämnesområde. I studien 

tillämpades en litteratursökning i databaserna PsycINFO och CINAHL. 

 

Initialt i litteratursökningen formulerades sökord som var tilltänkta att användas vid 

databassökningarna. Sökorden tog sin utgångspunkt i studiens syfte. De sökord som 

formulerades var; ”Effort-reward”, ”Gender” och ”Well-being”. Därefter 

kompletterades sökorden med synonyma ord i syfte att skapa ordpar. I 

litteratursökningar är det enligt Fink (2014) lämpligt att skapa ordpar genom att tillägga 

synonymer till de sökord som valts ut, eftersom det kan utvidga sökresultatet. För att 

skapa ordpar är det enligt Fink (2014) nödvändigt att använda den booleska operatorn 

”or” mellan det först formulerade sökordet och de synonyma sökorden. Mellan varje 

sökord och de kompletterande synonyma orden tillämpades således den booleska 

operatorn ”or” (Tabell 1).  

Tabell 1. Sökord 

Sökord Effort-reward Gender Well-being 

Synonyma sökord or Effort-reward imbalance 

or Effort-reward model 

or Men or Women 

or Male or Female 

or Wellbeing 
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Vid sökningarna i respektive databas söktes först varje sökord och de synonyma 

sökorden enskilt. Därefter söktes sökorden och de synonyma sökorden som ordpar 

genom den booleska operatorn ”or”. Sedan skapades en söksträng. Med söksträng avses 

enligt Fink (2014) den slutgiltiga formuleringen som tillämpas vid litteratursökningen i 

databaserna. Söksträngen skapas genom att den booleska operatorn ”and” placeras 

mellan ordparen (Fink, 2014). Studiens söksträng som användes vid litteratursökningen 

i respektive databas var följande; Effort-reward or Effort-reward imbalance or Effort-

reward model and Gender or Men or Women or Male or Female and Well-being or 

Wellbeing. När söksträngen tillämpades i PsycINFO framkom 43 vetenskapliga artiklar 

och i CINAHL framkom 13 vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). Antalet framkomna 

vetenskapliga artiklar reducerades genom tillämpning av en praktisk screening. En 

praktisk screening innebär att applicera kriterier i syfte att sortera bort olämplig 

litteratur och därmed frambringa adekvat litteratur (Fink, 2014). Studiens praktiska 

screening baseras på de idéer av kriterier som Fink (2014) föreslår (Tabell 2). Samtliga 

kriterier förutom det femte kriteriet kunde appliceras genom tekniska funktioner i 

respektive databas. Det femte kriteriet kontrollerades i de vetenskapliga artiklarnas 

metod- och resultatdel.   

 

Tabell 2. Praktisk screening 

Praktisk screening 

1. Språk Engelska 

2. Journal Alla Peer-review granskade journaler 

3. Författare Alla författare 

4. Publikationsdatum Alla datum 

5. Innehåll Undersöka sambandet mellan psykiskt 

välbefinnande och balansen mellan ansträngning- 

och belöning. I resultatet ska könsskillnader belysas. 

6. Övrigt Endast peer-review granskade artiklar 

Endast full-text 
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Vid tillämpningen av samtliga kriterier, förutom det femte kriteriet av den praktiska 

screeningen och söksträngen, framkom 35 vetenskapliga artiklar i PsycINFO och 5 

vetenskapliga artiklar i CINAHL. För respektive vetenskaplig artikel lästes 

sammanfattningen först i syfte att ytterligare sortera bort olämplig litteratur. 

Vetenskapliga artiklar som ansågs vara adekvat granskades vidare gentemot det femte 

kriteriet. I PsycINFO granskades en vetenskaplig artikel gentemot det femte kriteriet, 

och i CINAHL granskades en vetenskaplig artikel gentemot det femte kriteriet. 

Samtliga två artiklar uppfyllde det femte kriteriet och inkluderades således i studien 

(Bilaga 1). 

 

En kompletterande litteratursökning genomfördes även för att vidare finna adekvata 

vetenskapliga artiklar. Den kompletterande litteratursökningen utfördes genom att söka 

på nyckelord som de inkluderade artiklarna framställt. Exempel på nyckelord var 

”effort-reward imbalance” och ”mental health”. Artiklar som framkom vid den 

kompletterande litteratursökningen kontrollerades manuellt gentemot kriterierna i den 

praktiska screeningen. Totalt har tre artiklar inkluderats genom den kompletterande 

litteratursökningen. En av de tre artiklarna uppfyllde samtliga kriterier i den praktiska 

screeningen. De andra artiklarna uppfyllde samtliga kriterier i den praktiska screeningen 

förutom att resultaten inte belyste könsskillnader. 

Kvalitetsgranskning 

Adekvata vetenskapliga artiklar som framkom vid litteratursökningen respektive den 

kompletterande litteratursökningen kvalitetsgranskades. Även övriga vetenskapliga 

artiklar som varit till grund för studiens bakgrund och problemformulering 

kvalitetsgranskades. Två olika kvalitetsgranskningsmallar med huvudfrågor samt 

tillhörande kompletteringsfrågor användes vid kvalitetsgranskningen. Den ena 

kvalitetsgranskningsmallen (Bilaga 2) med tillhörande kompletterande frågor (Bilaga 3) 

användes för vetenskapliga artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ metod. Den andra 

kvalitetsgranskningsmallen (Bilaga 4) med tillhörande kompletterande frågor (Bilaga 5) 

användes vid kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar som var litteraturöversikter. 

Respektive kvalitetsgranskningsmall och de tillhörande kompletteringsfrågorna var 
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präglade av kvalitetsgranskningsmallar med tillhörande kompletteringsfrågor som 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) har skapat. 

 

Svarsalternativen för huvudfrågorna i respektive kvalitetgranskningsmall bestod av en 

tregradig skala i följeordning; ”ja”, ”delvis” och ”nej”. Den tregradiga skalans 

svarsalternativ var poängsatt från 3-1 (Bilaga 2) (Bilaga 4). De tillhörande 

kompletteringsfrågorna för respektive kvalitetsgranskningsmall användes i syfte för att 

fastställa svaret på huvudfrågorna i kvalitetsgranskningsmallarna. Svarsalternativen för 

de tillhörande kompletteringsfrågorna var en tregradig skala i följeordningen; ”ja”, 

”nej” och ”delvis” (Bilaga 3) (Bilaga 5). Övervägande lika svar för 

kompletteringsfrågorna genererade svaret på huvudfrågan i kvalitetsgranskningsmallen. 

Exempelvis vid övervägande svar ”ja” på kompletteringsfrågorna blev svaret på 

huvudfrågan i kvalitetgranskningsmallen ”ja”. Om svaren på kompletteringsfrågorna 

blev jämt i antalet avseende ”ja” och ”nej”, blev svaret på huvudfrågan i 

granskningsmallen ”delvis”. Om svaren på kompletteringsfrågorna blev jämt i antalet 

avseende ”ja” respektive ”nej” tillsammans med ”delvis” blev svaret på huvudfrågan i 

granskningsmallen ”ja” respektive ”nej”. Svaren på huvudfrågorna i respektive 

kvalitetgranskningsmall sammanställdes och genererade följaktligen en total poäng. 

Den totala poängen avgjorde studiens kvalitet. Sammantaget fick samtliga 

vetenskapliga artiklar hög kvalitet (Bilaga 6). 

Forskningsmetod och studiedesign 

För att besvara den empiriska studiens syfte och tillhörande frågeställningar tillämpades 

en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. En kvantitativ metod används enligt Bryman 

(2011) när intresset med en studie är att statistiskt undersöka diverse variabler, såsom 

variablers förekomst och samband. En tvärsnittsdesign används enligt Petrie & Sabin 

(2009) främst när datainsamling ska ske vid ett tillfälle och syftet är att undersöka 

förekomst av- och associationer mellan, diverse variabler. Valet av forskningsmetod och 

studiedesign tog sin utgångspunkt i studiens syfte. Eftersom studiens syfte var att, vid 

en given tidpunkt, statistiskt undersöka om associationen mellan två variabler var olika 

hos respektive kön, ansågs en kvantitativ forskningsmetod med en tvärsnittsdesign vara 

adekvat att utgå ifrån.  
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Urval 

I studien var den tilltänka undersökningspopulationen kommunanställda. Rekrytering av 

respondenter till studien har skett genom en ansats till ett målstyrt urval. Med målstyrt 

urval avses att urvalspopulationen är adekvat för studiens syfte och att 

urvalspopulationen uppfyller några givna kriterier som antagits för studien (Bryman, 

2011).  

 

Förfarandet för ansatsen till det målstyrda urvalet var att mailkontakt upprättades med 

en personalfunktion i en kommun. Mailkontakten upprättades för att beskriva studiens 

syfte och följaktligen tillfråga om tillgänglighet för datainsamling. Personalfunktionen 

godkände tillfrågan och hjälpte till att välja ett adekvat urval av 

undersökningspopulationen. Vid urvalet tog personalfunktionen hänsyn till några 

kriterier. Kriterierna var; könsaspekten i studiens syfte, inklusionskriteriet; att vara 

minst 18 år, samt omfattningen av respondenter som krävdes för studien. Studiens urval 

blev 259 tillsvidareanställda inom barn- och utbildningsnämnden. Anställda inom barn- 

och utbildningsnämnden har olika yrkestitlar och arbetar med förskole- och 

skolverksamhet, biblioteksverksamhet samt annan barn- och ungdomsverksamhet. 

Exempel på yrkestitlar som inkluderas i urvalet var lärare, vaktmästare, bibliotekarier, 

administratörer, ungdomscoacher, chefer och rektorer. 

 

Av de 259 tillsvidareanställda inom barn- och utbildningsnämnden deltog 153 

respondenter i studien, vilket innebär 59 % svarsfrekvens och 41 % externt bortfall. 123 

respondenter identifierade sig som kvinna och 30 respondenter identifierade sig som 

man. Könsfördelningen bland respondenterna var således 80 % kvinnor och 20 % män. 

Datainsamling 

För att samla in data till studien har en elektronisk enkät använts. Enligt Petrie & Sabin 

(2009) är enkäter en lämplig datainsamlingsmetod vid kvantitativa studier som tillämpar 

en tvärsnittsdesign. Enligt Janson (2012) är elektroniska former av enkäter adekvata att 

tillämpa med hänsyn till dagens moderna tekniksamhälle. En elektronisk enkät valdes 

eftersom det ansågs vara ett flexibelt och lättillgängligt tillvägagångssätt för 
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respondenter att besvara enkäten. Studiens elektroniska enkät skapades genom verktyget 

”Sunet Survey”. 

 

Den elektroniska enkäten skickades som länk på mail, den 24 januari 2018, till de 259 

tillsvidareanställda i barn- och utbildningsnämnden som ingick i ansatsen till det 

målstyrda urvalet. Påminnelsemail om att besvara enkäten skickades två gånger. Den 

första påminnelsen skickades 4 februari 2018 och den andra påminnelsen skickades 12 

februari 2018. Enkäten stängdes den 15 februari 2018. När respondenterna klickade på 

länken i mailet fick de upp ett missivbrev med information om studien (Bilaga 7). För 

att komma vidare till enkätens frågor var respondenterna tvungen att lämna sitt 

samtycke till att delta i studien.  

Frågor och svarsalternativ i den elektroniska enkäten 

Den elektroniska enkäten bestod av totalt 26 frågor. Enkäten utgjordes av 4 

bakgrundsfrågor, 12 frågor om psykiskt välbefinnande och 10 frågor om balansen 

mellan ansträngning- och belöning. Frågorna om psykiskt välbefinnande utgjorde 

studiens beroende variabel och frågorna om balansen mellan ansträngning- och belöning 

utgjorde studiens oberoende variabel. Bakgrundsfrågorna var studiens potentiella 

förväxlingsvariabler, vilka valdes då de använts i tidigare studier inom samma 

ämnesområde, exempelvis i studier av Lidwall (2016) respektive de Jonge et al (2000) 

(Bilaga 8) (Bilaga 9). 

Bakgrundsfrågor 

För att besvara bakgrundsfrågorna; kön och utbildningsnivå ombads respondenten välja 

ett befintligt svarsalternativ, exempelvis välja mellan svarsalternativen ”man”, ”kvinna” 

eller ”annat”. För att besvara bakgrundsfrågorna avseende ålder och antal år på 

arbetsplatsen ombads respondenten fylla i det manuellt genom siffror. De siffror 

respondenten angav tolkades som antal år. Om respondenten hade arbetat mindre än ett 

år på arbetsplatsen ombads respondenten ange ”0”. Kön mättes således på en 

nominalskala och utbildningsnivå på en ordinalskala. Ålder och antal år på arbetsplatsen 

mättes på kvotskalor (Bilaga 8) (Bilaga 9). 
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Psykiskt välbefinnande 

För att undersöka psykiskt välbefinnande användes det etablerade frågeformuläret 

”General Health Questionnaire” (GHQ12). GHQ12 är enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016) ett frågeformulär som ofta används inom forskning och för att undersöka 

psykiskt välbefinnande ur ett folkhälsoperspektiv. Validiteten och reliabiliteten för 

GHQ12 är sedan tidigare säkerställt. GHQ12 implicerar 12 frågor om psykiskt 

välbefinnande. De 12 frågorna är olika påståenden som respondenten skulle skatta i ett 

retrospektivt perspektiv på en 4-gradig ordinalskala. Det retrospektiva perspektivet 

avser huruvida individen upplevt påståendet de senaste veckorna. Exempel på ett 

påstående var; ”har du på det hela taget känt dig någorlunda lycklig de senaste 

veckorna?”. Respondenten ombads för denna fråga skatta påståendet mot den 4-gradiga 

ordinalskalan utifrån svarsalternativen; ”mer än vanligt”, ”som vanligt”, ”mindre än 

vanligt” eller ”mycket mindre än vanligt” (Folkhälsomyndigheten, 2016) (Bilaga 8) 

(Bilaga 9). 

Balansen mellan ansträngning- och belöning 

För att undersöka balansen mellan ansträngning- och belöning användes 10 frågor, 

varav 3 frågor berörde ansträngning och 7 frågor berörde belöning. Frågorna är 

inhämtade från ett befintligt frågeformulär, vilken skapats, validerats samt säkerställts 

vara reliabelt av Leineweber, Wege, Westerlund, Theorell, Wahrendorf & Siegrist 

(2010). Frågorna och mätskala var vid valideringen och säkerställningen avseende 

reliabiliteten av Leineweber et al (2010) en fem-gradig ordinalskala. Sedan år 2014 har 

dock Siegrist, Li & Montano (2014) rekommenderat att modifiera frågorna samt ändra 

skalan med tillhörande poängsättning till en 4-gradig ordinalskala. Efter 

rekommendationen av Siegrist et al (2014) har bland annat Leineweber modifierat 

frågorna som validerades och säkrades vara reliabla år 2010. För denna studie användes 

de modifierade frågorna av Leineweber samt den fyra-gradiga ordinalskalan med 

tillhörande poängsättning av Siegrist et al (2014). Frågorna som användes var 

påståenden som respondenterna ombads skatta genom det svarsalternativ som var mest 

överensstämmande med sig själv och sin arbetssituation. Exempel på en fråga var ” på 

grund av den höga arbetsbelastningen arbetar jag ofta under tidspress”. Respondenten 

ombads för denna fråga skatta påståendet genom svarsalternativen ”stämmer inte alls”, 
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”stämmer inte särskilt bra”, ”stämmer ganska bra” eller ”stämmer helt och hållet” 

(Bilaga 8) (Bilaga 9).   

Pilotstudie 

Innan studiens datainsamling påbörjades, genomfördes en pilotstudie. Enligt Bryman 

(2011) är en pilotstudie ett test av den tilltänkta datainsamlingen och datahanteringen. 

En pilotstudie kan säkerställa att den tilltänkta datainsamlingen och datahanteringen 

kommer fungera optimalt. En fördel med att genomföra en pilotstudie är följaktligen att 

aspekter som inte fungerat optimalt kan revideras och vidareutvecklas (Bryman, 2011). 

Pilotstudien genomfördes den 16 januari 2018 i syfte att säkerställa korrekt uppfattning 

av missivbrevet och enkätens frågor. Pilotstudien genomfördes även i syfte att 

säkerställa funktionen för de tekniska aspekterna såsom den elektroniska enkäten samt 

överföringen av datamaterialet till programvaran IBM SPSS version 24 för Windows 

(SPSS), vilken datamaterialet analyserades i. I pilotstudien ingick sex respondenter. 

Samtliga sex respondenter arbetar inom offentlig förvaltning och var över 18 år. Ingen 

respondent i pilotstudien hade tekniska problem med enkäten, upplevde svårigheter med 

att förstå missivbrevet och frågorna i enkäten. En respondent upplevde att två frågor 

angående psykiskt välbefinnande var lika; "Har du de senaste veckorna kunnat ta itu 

med dina problem?" och "Har du de senaste veckorna känt att du inte kunnat klara dina 

problem?". Ingen korrigering genomfördes av de två frågorna som upplevdes lika, detta 

eftersom frågorna var validerade och reliabla sedan tidigare. Datamaterialet från 

pilotstudien överfördes oproblematiskt till SPSS och datamaterialet ansågs vara korrekt 

inlagt i SPSS.  

Databearbetning  

Efter att enkäten stängdes, överfördes datan till programvaran SPSS. Initialt i SPSS 

kontrollerades förekomst av internt bortfall. För variablerna; utbildningsnivå, ålder och 

arbetstid var det inget internt bortfall bland kvinnorna, medan det var ett internt bortfall 

för variabeln; utbildningsnivå, bland männen. Vidare var det enstaka interna bortfall på 

frågor om psykiskt välbefinnande för både kvinnor och män. För kvinnor var det även 

internt bortfall på enstaka frågor om balansen mellan ansträngning- och belöning. 
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Efter kontroll av bortfall skapades två nya variabler av datan från variablerna avseende 

psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning. De två nya 

variablerna var summaindex för psykiskt välbefinnande respektive balansen mellan 

ansträngning- och belöning. De interna bortfallen på de enstaka frågorna om psykiskt 

välbefinnande respektive frågorna om balansen mellan ansträngning- och belöning 

genererade totalt bortfall för respektive summaindex. För summaindexet avseende 

psykiskt välbefinnande gick det att beräkna summaindex för 114 av de 123 kvinnliga 

respondenterna och 28 av de 30 manliga respondenterna. Gällande summaindexet för 

balansen mellan ansträngning- och belöning gick det att beräkna summaindex för 117 

av de 123 kvinnliga respondenterna och för samtliga av de 30 manliga respondenterna. 

Respektive summaindex användes därefter i olika analyser för att besvara studiens syfte 

med tillhörande frågeställningar. 

Summaindex - psykiskt välbefinnande 

För att få fram ett summaindex på psykiskt välbefinnande beräknades poängen på 

svarsalternativen för de 12 frågorna. De två första svarsalternativen till respektive fråga 

gav värdet 0. Det tredje och- fjärde svarsalternativet gav värdet 1. Varje svarsalternativ 

med tillhörande värde adderades till ett summaindex. Summaindexet kunde ha ett värde 

mellan 0-12. Brytpunkten mellan psykiskt välbefinnande och nedsatt psykiskt 

välbefinnande var vid summaindexet 3. Ett summaindex som var < 3 indikerade 

psykiskt välbefinnande och ett summaindex som var > 3 indikerade nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Utifrån det beräknade summaindexet 

skapades en dikotom variabel. I den diktoma variabeln var summaindexet som var < 3 

”0” och summaindexet som var > 3 ”1” (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Summaindex - balansen mellan ansträngning- och belöning 

För att få fram ett summaindex på balansen mellan ansträngning och belöning 

dividerades poängen för ansträngning med poängen för belöning. Summan multipliceras 

sedan med en korrigerande faktor. Den korrigerande faktorn används för att justera det 

ojämna antalet frågor mellan ansträngning och belöning. Den korrigerande faktorn 

beräknades genom antal frågor av belöning dividerat med antal frågor i ansträngning, 

vilket var 7/3=2.33. På den andra, tredje och fjärde frågan om belöning krävdes omvänd 

kodning. Värdet av den totala ekvationen av summaindexet för balansen mellan 
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ansträngning- och belöning kan delas in i tre olika kategorier. Värdet 1 innebär en jämn 

balans mellan ansträngning och belöning. Vid < 1 är det obalans avseende mindre 

ansträngning för varje belöning. Vid > 1 föreligger obalans avseende mer ansträngning 

för varje belöning (Siegrist et al, 2014).  

Analys 

Initialt i analysen utfördes deskriptiv statistik. Därefter utfördes diverse statistiska 

dataanalyser för studiens frågeställningar. 

Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken användes för att redogöra förekomst av bakgrundsfrågorna 

samt respektive summaindex. Korstabeller användes för att redogöra den deskriptiva 

statistiken. Korstabeller valdes då Borg & Westerlund (2012) framhäver korstabellers 

förmåga att redovisa flertalet olika variabelvärden samtidigt. Deskriptiva mått som 

användes var antal (n), procent (%), standardavvikelse (SD.) och medelvärde. 

Statistiska dataanalyser 

För att besvara studiens frågeställningar användes logistiska regressionsanalyser. I en 

logistisk regressionsanalys påvisas associationen avseende hur de oberoende variablerna 

förklarar utfallet av den beroende variabeln. Den beroende variabeln definierar två 

klasser, exempelvis frisk eller sjuk. Ett av de främsta måtten som är användbart vid en 

logistisk regressionsanalys är oddskvot (OR). OR benämns som ”Exp(b)” i den 

logistiska regressionsanalysen. OR kan definieras som kvoten mellan två odds. I en 

logistisk regressionsanalys anger OR den förändring man får i oddset att tillhöra de två 

klasserna av den beroende variabeln, när den oberoende variabeln ökar med en enhet. 

Förändringen kan ha en positiv respektive negativ relation. En positiv relation utläses 

genom att OR har ett värde som är > 1 och en negativ relation utläses genom att OR har 

ett värde som är < 1. En positiv relation innebär, att när den oberoende variabeln ökar 

med en enhet, ökar oddset att vara exempelvis sjuk. Med negativ relation avses att när 

den oberoende variabeln ökar med en enhet, minskar oddset att exempelvis vara sjuk 

(Borg & Westerlund, 2012). Logistiska regressionsanalyser är lämpliga för studien då 

associationer ska undersökas och studiens beroende variabel definierar två klasser; 

psykiskt välbefinnande respektive nedsatt psykiskt välbefinnande (Borg & Westerlund, 
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2012; Sconfienza, 1998). Vidare är ett motiv till användning av logistiska 

regressionsanalyser att tidigare studier inom ämnesområdet har använt lika 

analysmetod, exempelvis i studien av de Jonge et al (2000) respektive Lidwall (2016).  

 

För att genomföra logistisk regressionsanalys finns två antaganden som bör vara 

uppfyllda. Dessa två antaganden är att multikollinearitet inte får förekomma och att de 

är minst 10 respondenter i respektive klass av den beroende variabeln, per tilltänkt 

oberoende variabel (Borg & Westerlund, 2012). Med multikollinearitet avses att de 

oberoende variablerna i den logistiska regressionsanalysen är högt korrelerade med 

varandra (Borg & Westerlund, 2012). Multikollinearitet kontrollerades genom en 

multipel regressionsanalys då tolerans- och VIF-värde kunde begäras. Tolerans- och 

VIF-värde påvisar eventuell multikollinearitet. För att det inte ska vara 

multikollinearitet bör toleransvärdet inte vara < 0,10 och VIF-värdet > 10 (Borg & 

Westerlund, 2012). Resultatet av den multipla regressionsanalysen för denna studie, 

påvisade att det inte förekom multikollinearitet. 

 

För att besvara studiens första frågeställning användes en logistisk regressionsanalys 

med båda könen inkluderade samtidigt. I den logistiska regressionsanalysen 

inkluderades även de potentiella förväxlingsvariablerna förutom ”kön”. För att besvara 

studiens andra frågeställning användes två separata logistiska regressionsanalyser - en 

för respektive kön. De två separata logistiska regressionsanalyserna planerades därefter 

att jämföras kvalitativt. På grund av antalet män i studien reducerades mängden 

oberoende variabler till två. De två oberoende variabler som användes var 

summaindexet för balansen mellan ansträngning- och belöning samt 

förväxlingsvariabeln; ålder. Ålder valdes då det är en vedertagen förväxlingsvariabel 

som ofta undersöks i liknande studier, exempelvis i Lidwalls (2016) studie. I de 

statistiska dataanalyserna användes summaindex balans på kontinuerlig skala. De tre 

olika kategorierna av summaindex balans användes för deskriptiv redogörelse och för 

vidare tolkning av resultaten från de logistiska regressionsanalyserna. Den 

signifikansnivå (p) som tillämpades i respektive analys var < 0,05.  
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Etik 

Studien har utgått ifrån att tillgodose de etiska krav som föreligger inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra etiska krav som måste uppfyllas 

inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att respondenter ska tillgodoses med information angående studiens syfte och 

huruvida studien ska disponeras. Vidare enligt informationskravet ska respondenterna 

tillgodoses med information angående att ett deltagande i studien är frivilligt samt att 

respondenterna kan avbryta sin medverkan i studien. Avseende samtyckeskravet ska 

respondenterna få bestämma över sitt deltagande och ett samtycke till deltagande i 

studien ska således inhämtas och säkerställas. Konfidentialitetskravet innebär att 

samtliga uppgifter i studien samt om deltagande respondenter ska behandlas 

konfidentiellt och på ett sätt som garanterar att ingen obehörig individ får tillgång till 

dem. Enligt nyttjandekravet får insamlad data enbart användas för tilltänkt ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att tillgodose de fyra etiska kraven informerades respondenterna skriftligt genom ett 

missivbrev angående studiens syfte, ändamål, studiens disposition samt att insamlat 

datamaterial enbart kommer användas för studien. Respondenterna informerades 

därutöver, även genom missivbrevet, att deltagandet var anonymt, frivilligt samt kunde 

avbrytas närhelst (Bilaga 7). För att säkerställa att respondenterna var anonyma i studien 

användes en inställningsfunktion avseende anonyma svar i programvaran ”Sunet 

Survey”. Vidare har resultatet enbart belysts på gruppnivå, vilket följaktligen bidrog till 

att inga individuella svar kunde utläsas. Samtycke till deltagande i studien säkerställdes 

genom att respondenterna var tvungen att uppge samtycke till att delta i studien. 

Samtycke till deltagande i studien var obligatoriskt en obligatorisk fråga att godkänna 

innan enkäten besvarades. För att undvika exploatering av datamaterialet avseende 

andra ändamål förvarades datamaterialet under studietiden utom räckhåll för obehöriga. 

När studien var färdigställd förstördes även insamlat datamaterial. 
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

Av de 259 tillsvidareanställda i barn- och utbildningsnämnden deltog 153 respondenter i 

studien. 123 respondenter identifierade sig som kvinna och 30 respondenter 

identifierade sig som man. Majoriteten av respondenterna rapporterade att de hade 

eftergymnasialutbildning. Män hade ett högre medelvärde för ålder- och för arbetstid 

(antal år på arbetsplatsen), än kvinnor (Tabell 3).   

Tabell 3 Deskriptiv redogörelse av bakgrundsfrågorna 

 Totalt Kvinna Man 

 n % n % n % 

Antal 153 100% 123 80% 30 20% 

Utbildningsnivå       

Grundskola 6 4% 5 4% 1 3% 

Gymnasium 26 17% 19 20% 7 28% 

Eftergymnasial 

utbildning 

120 79% 99 76% 21 69% 

 Medelvärde SD. Medelvärde SD. Medelvärde SD. 

Ålder 46 10,4 45 10,0 48 11,6 

Arbetstid 8 8,8 8 8,7 11 9,1 

 

För summaindex ”psykiskt välbefinnande” hamnade majoriteten av respondenterna i 

kategorin ”psykiskt välbefinnande”. I procentuell bemärkelse hamnade fler kvinnor än 

män i kategorin ”nedsatt psykiskt välbefinnande”. För summaindex ”balansen mellan 

ansträngning-och belöning” hamnade majoriteten av respondenterna i kategorin 

”obalans – mer ansträngning för varje belöning”. I procentuell bemärkelse hamnade 

fler män än kvinnor, i kategorin ”obalans – mindre ansträngning för varje belöning” 

(Tabell 4). 
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Tabell 4. Deskriptiv redogörelse av respektive summaindex 

 Totalt (n=142) Kvinna (n=114) Man (n=28) 

Summaindex 

psykiskt 

välbefinnande 

n % n % n % 

Psykiskt välbefinnande  

(< 3) 

99 70% 76 67% 23 82% 

Nedsatt psykiskt 

välbefinnande 

(> 3) 

43 30% 38 33% 5 18% 

 Totalt (n=147) Kvinna (n=117) Man (n=30) 

Summaindex 

balansen mellan 

ansträngning och 

belöning 

n % n % n % 

Obalans – mindre 

ansträngning för varje 

belöning  

(< 1) 

43 29% 32 27% 11 37% 

Balans – lika mycket 

ansträngning som 

belöning 

(= 1) 

2 1% 2 2% 0 0% 

Obalans – mer 

ansträngning för varje 

belöning  

(> 1) 

102 70% 83 71% 19 63% 

Statistiska dataanalyser 

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen utan förväxlingsvariabler, vilken 

inkluderade båda könen tillsammans, indikerar en positiv statistisk signifikant 

association mellan summaindex balans och psykiskt välbefinnande. Oddset för att ha 

nedsatt psykiskt välbefinnande är 3,952 gånger större när summaindex balans ökar med 
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en enhet (p=,009, Exp(b)= 3,952, 95% för KI- lägre 1,408- övre 11,090, Nagelkerke R 

Square ,075).  

 

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen med förväxlingsvariabler, vilken 

inkluderade båda könen tillsammans, indikerar en positiv statistisk signifikant 

association mellan summaindex balans och psykiskt välbefinnande. Oddset för att ha 

nedsatt psykiskt välbefinnande är 4,539 gånger större när summaindex balans ökar med 

en enhet. Ingen förväxlingsvariabel var statistiskt signifikant (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Logistisk regression med förväxlingsvariabler, båda könen tillsammans 

 Sig. Exp(b) 95% KI för Exp(b) 

   Lägre Övre 

Summaindex balans ,006 4,539 1,547 13,243 

Ålder ,248 ,975 ,934 1,018 

Arbetstid ,712 1,009 ,962 1,058 

Utbildningsnivå     

*Grundskola ,615 - - - 

*Gymnasium ,648 ,616 ,077 4,930 

*Eftergymnasial 

utbildning 

,410 ,444 ,065 3,059 

p=0,05 

Nagelkerke R Square =,100 

*Utbildningsnivå – Grundskola var referenspunkt 

 

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen utan förväxlingsvariabler, vilken 

enbart inkluderade kvinnor, indikerar en positiv statistisk signifikant association mellan 

summaindex balans och psykiskt välbefinnande. Oddset för kvinnor att ha nedsatt 

psykiskt välbefinnande är 3,254 gånger större när summaindex balans ökar med enhet 
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(p=,035, Exp(b)= 3,254, 95% för KI- lägre 1,084- övre 9,769, Nagelkerke R Square 

,059). Resultatet från den logistiska regressionsanalysen utan förväxlingsvariabler, 

vilken enbart inkluderade män, indikerar ingen statistisk signifikant association 

(p=,169, Exp(b)= 10,107, 95 % för KI- lägre ,374- övre 273,173, Nagelkerke R Square 

,125). 

 

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen med förväxlingsvariabeln ”ålder”, 

vilken enbart inkluderade kvinnor, indikerar en positiv statistisk signifikant association 

mellan summaindex balans och psykiskt välbefinnande. Oddset för kvinnor att ha 

nedsatt psykiskt välbefinnande är 3,685 gånger större när summaindex balans ökar med 

en enhet. Förväxlingsvariabeln; ålder var inte statistiskt signifikant. Resultatet från den 

logistiska regressionsanalysen med förväxlingsvariabeln ”ålder”, vilken enbart 

inkluderade män, indikerar ingen statistiskt signifikant association med någon variabel 

(Tabell 6). 

 

Tabell 6. Logistisk regression med förväxlingsvariabeln ”ålder”, separat för respektive 

kön 

Kvinna Man 

 Sig. Exp(b) 95% KI för 

Exp(b) 

Sig. Exp(b) 95% KI för 

Exp(b) 

Lägre Övre Lägre Övre 

Summaindex 

balans 

,025 3,685 1,181 11,496 ,170 10,213 , 371 281,36

5 

Ålder ,243 ,974 ,933 1,018 ,905 1,006 ,917 1,102 

p=0,05 

Nagelkerke R Square, Kvinna =,075 Man=,125 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen, vilken inkluderade båda könen 

tillsammans, påvisade att oddset att ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökar när 

summaindex balans ökar med en enhet. Ett liknande resultat framkom även från den 

logistiska regressionsanalysen, vilken enbart inkluderade kvinnor. Explicit kan 

resultateten tolkas som att oddset att ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökar när 

respondenterna rapporterar mer obalans mellan ansträngning- och belöning, avseende 

mer ansträngning för varje belöning. Resultaten tenderar vara överensstämmande med 

teorin om ansträngning- och belöningsmodellen, vilken hävdar att en sådan obalans kan 

leda till belastningar på den psykiska hälsan (Siegrist, 1996; Nieuwenhuijsen et al, 

2010). Resultaten är vidare överensstämmande med tidigare forskning, exempelvis av 

de Jonge et al (2000). de Jonge et al (2000) påvisade en positivt signifikant association 

mellan obalans mellan ansträngning- och belöning avseende mer ansträngning för varje 

belöning och nedsatt psykiskt välbefinnande. Oddset att ha nedsatt psykiskt 

välbefinnande i studien av de Jonge et al (2000) var 5.61 gånger större när obalans 

mellan ansträngning- och belöning avseende mer ansträngning för varje belöning 

förekom.  

 

Psykosociala arbetsmiljön framhävs vara en potentiell förklaringsfaktor till den 

rådande- och ökade psykiska ohälsan hos anställda, men detta har inte fastställts 

(Bohgard et al, 2015; Försäkringskassan, 2016a). Då balansen mellan ansträngning- och 

belöning är en del av den psykosociala arbetsmiljön (Siegrist, 1996), anses resultatet 

från denna studie vara ett stärkande bidrag till diskussionen om den psykosociala 

arbetsmiljöns betydelse för psykisk ohälsa. Det är ett stärkande bidrag då resultatet 

påvisar att negativa förhållanden i arbetsmiljön i form av obalans, avseende högre 

ansträngning för varje belöning, är av betydelse för nedsatt psykiskt välbefinnande.  

 

Att uttala sig om könsskillnader avseende huruvida associationen mellan psykiskt 

välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning var olika hos respektive 
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kön, blev inte möjligt. Det blev inte möjligt då resultatet var att kvinnor hade en 

statistiskt signifikant association, men inte männen. På grund av männens icke statistiskt 

signifikanta association var det inte möjligt att dra några slutsatser om resultatet 

(Bryman, 2011), och därmed var det inte möjligt att uttala sig om könsskillnader. 

Resultatet från denna studie är således motsägelsefullt till en svensk studie av Lidwall 

(2016), vilken även delvis behandlade offentlig förvaltning. Lidwall (2016) kunde, för 

både kvinnor och män, påvisa positiva statistiskt signifikanta associationer mellan 

sjukskrivning med psykisk ohälsa som orsak och obalans mellan ansträngning- och 

belöning avseende högre ansträngning för varje belöning. Lidwall (2016) påvisade dock 

att kvinnor i jämförelse med män, hade en starkare association och ett större odds än 

män i associationen.  

 

För denna studie går det dock att diskutera könsskillnader utifrån resultatet av den 

deskriptiva statistiken. I procentuell bemärkelse hamnade fler män än kvinnor i 

kategorierna ”psykiskt välbefinnande” och ”obalans avseende lägre ansträngning för 

varje belöning”. En möjlig anledning till detta kan vara att kvinnor och män inom barn-

och utbildningsnämnden i kommunen studien berör, arbetar med olika yrken eller utför 

olika arbetsuppgifter inom samma yrke då arbetsmarknaden är könssegregerad 

(Arbetsmiljöverket, 2016). För att kunna fastställa sådana anledningar behöver 

yrkestitel vara kontrollerad. Yrkestitel kontrollerades inte i denna studie och det går 

följaktligen inte att fastställa sådana anledningarna. Sammanfattningsvis tycks det 

finnas en skillnad mellan könen enligt den deskriptiva statistiken, men det inte går att 

fastställa detta genom resultatet för denna studie. En potentiell anledning till att det inte 

går att fastställa könsskillnader kan vara studiens antal manliga respondenter i relation 

till tillämpad analysmetod. Företeelsen diskuteras vidare under kapitlet; 

metoddiskussion.  

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande kan öka risken för sjukskrivning med psykisk ohälsa 

som orsak (Pélissier et al, 2015; Bergström et al, 2009). Det övergripande resultatet för 

denna studie påvisar att oddset för att ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökar när 

respondenterna rapporterar obalans avseende mer ansträngning för varje belöning. 
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Följaktligen, ur ett praktiskt perspektiv, behöver ett arbetsmiljöarbete bedrivas för att 

förebygga sjukskrivningar föranledda av psykisk ohälsa. Arbetsmiljöarbetet behöver 

bedrivas för att skapa bättre balans mellan ansträngning- och belöning. Fokus behöver 

riktas mot att kompensera anställdas ansträngning med mer belöning. Studien har berört 

en skattefinansierad sektor, vilket kan tänkas bidra till reducerade möjligheter att öka 

belöning i form av finansiella aspekter. Förslagsvis kan därför belöning i form av mer 

uppskattning av arbetsprestation eller möjlighet till yrkesavancemang, vara ett bra första 

steg.  

Metoddiskussion 

Att använda en kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign anses för denna studie vara 

delvis fördelaktigt. En kvantitativ metod bidrog till att det var möjligt att statistiskt 

undersöka förekomst av- och associationer mellan variabler, vilket var nödvändigt för 

att försöka besvara syftet med studien. En tvärsnittsdesign var fördelaktigt för studien 

då det fanns en given tidsram att förhålla sig. En given tidsram är enligt Bryman (2011) 

ett förekommande skäl till att använda en tvärsnittsdesign. I ett vidare perspektiv anses 

användningen av en tvärsnittsdesign vara en svaghet med studien. Det anses vara en 

svaghet på grund av de begränsningar en tvärsnittsdesign medför. En tvärsnittsdesign 

medför att det enbart går att återge ett resultat för en specifik tidpunkt (Bryman, 2011). 

Med en tvärsnittsdesign är det inte därtill möjligt att dra slutsatser om kausala samband. 

Med kausala samband avses att man fastställt vilken variabel i sambandet som påverkar 

den ena variabelns effekt (Borg & Westerlund, 2012). För att resultatet ska vara 

bestående över tid och att man ska kunna yttra sig om ett kausalt samband krävs studier 

med andra studiedesigner, exempelvis longitudinella studier (Borg & Westerlund, 

2012).  

 

Ansatsen till det målstyrda urvalet bidrog till  att en tämligen adekvat urvalspopulation 

framkom. Urvalspopulationen anses vara adekvat eftersom den implicerar 

kommunanställda, i form av tillsvidareanställda inom en barn-och utbildningsnämnd. 

Dock menar Bryman (2011) att målstyrda urval överlag medför begränsningar i 

generaliserbarhet till den studerande populationen avseende studiens resultat. Då 

kommunanställda innebär mer än anställda inom den barn- och utbildningsnämnd 
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studien berör är det svårt att generalisera och överföra studiens resultat till den totala 

studerande populationen; kommunanställda. Eftersom de tillsvidareanställda inom den 

barn- och utbildningsnämnd studien berör har olika yrkestitlar, hade det för 

generaliserbarheten varit fördelaktigt att kontrollera för yrkestitel. Avsaknaden av en 

tydlig beskrivning av respondenterna såsom yrkestitel, bidrar således till ytterligare 

inskränkning av generaliserbarheten av studiens resultat. För att öka generaliserbarheten 

och därmed överförbarheten av studiens resultat hade det enligt Bryman (2011) varit 

bättre att tillämpa ett slumpmässigt urval. Det hade följaktligen varit bättre att tillämpa 

ett slumpmässigt urval för flertalet olika kommuner, med bättre variation av samtliga 

yrkestitlar som återfinns inom kommunbaserade arbeten. För studien hade det även varit 

fördelaktigt om könsfördelningen av respondenterna varit jämnare.  

 

En styrka med studien är att befintliga frågeformulär har använts till studiens 

elektroniska enkät. Att använda befintliga frågeformulär, med tidigare utförda 

operationaliseringar angående teorin om ansträngning- och belöningsmodellen och 

psykiskt välbefinnande, anses stärka att studien mätt det som avsågs att mäta. 

Följaktligen är företeelsen fördelaktigt för studiens validitet (Borg & Westerlund, 

2012). Att studiens enkät var elektronisk anses vara både en styrka och svaghet. En 

styrka med att ha använt en elektronisk enkät är att respondenterna fick utrymme att 

själva välja tid för att besvara enkäten. Att använda elektroniska enkäter är dock enligt 

Bryman (2011) att förknippa med högre risk av externt-och internt bortfall. En 

anledning till den högre risken av externt- och internt bortfall vid elektroniska enkäter är 

bland annat den begränsade möjligheten till direktkontakt mellan forskare och 

respondent. Respondenter har i mindre utsträckning möjlighet att få snabba svar och 

förtydliganden om frågorna från forskaren (Bryman, 2011). En potentiell anledning till 

det externa- och interna bortfallet i denna studie kan således bero på den elektroniska 

formen av enkäten. Vissa respondenter kan ha upplevt problem med att besvara frågor 

och valde följaktligen att inte besvara dessa istället för att fråga om förtydliganden. 

Dock genomfördes en pilotstudie innan studiens verkliga genomförande, vilken 

indikerade att det inte fanns några problem med förståelsen av frågorna.  
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Att en pilotstudie utfördes innan genomförande av den empiriska studien anses vara en 

styrka. En pilotstudie bidrar enligt Bryman (2011) till att problem med mätinstrumentet 

kan upptäckas innan- och således åtgärdas innan den empiriska studien startar. För 

denna studie bidrog pilotstudien bland annat till en förståelse av att frågorna uppfattades 

oproblematiskt. Att frågorna uppfattades oproblematiskt stärker enligt Borg & 

Westerlund (2012) idén om att mätinstrumentet inte bidrar till att resultatet ska vara 

påverkat av slumpmässiga fel. Således är pilotstudien stärkande för studiens reliabilitet 

(Borg & Westerlund, 2012). Det externa- och interna bortfallet i studien kan 

sammanfattningsvis inte enskilt bero på den elektroniska enkäten.  

 

En svaghet med studien är den logistiska regressionsanalysen som enbart män  

inkluderades i. I denna logistiska regressionsanalys tillgodosågs inte antagandet om 

antalet respondenter som Borg & Westerlund (2012) hävdar är nödvändigt att beakta 

vid en logistisk regressionsanalys. Antagande är att det minst finns 10 respondenter i 

respektive klass för den beroende variabeln, per tilltänkt oberoende variabel (Borg & 

Westerlund, 2012). Enligt Borg & Westerlund (2012) är detta antagande nödvändigt för 

att en logistisk regressionsanalys ska kunna utföras optimalt och generera ett trovärdigt 

resultat. På grund av få antal män i studien var det inte möjligt att beakta antagandet 

fullständigt. Ett fullständigt beaktande hade resulterat i en omöjlighet att utföra den 

planerade analysen. Ett försök till att reducera eventuella problem i den logistiska 

regressionsanalysen var att minska antalet oberoende variabler. van Smeden, de Groot, 

Moons, Collins, Altman, Eijkemans, Reitsma (2016) hävdar emellertid att det enbart 

finns svaga bevis för att detta antagande behöver vara fullständigt tillgodosett. 

 

Att ha tillräckligt med respondenter i en analys är dock enligt Field (2013) överlag 

viktigt med hänsyn till statistisk power. Med statistisk power avses ett tests förmåga att 

finna en effekt i den givna populationen. Statistisk power kan bland annat påverkas av 

antalet respondenter som inkluderas i analysen. Ett fåtal respondenter generar mindre 

statistisk power (Field, 2013). I relation till den logistiska regressionsanalysen, vilken 

enbart inkluderade män, kan det icke statistiskt signifikanta resultatet följaktligen vara 

påverkat av otillräcklig statistisk power. Det kan således finnas en risk att denna analys 
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inte kunde upptäcka en effekt fast det egentligen finns en. I vidare bemärkelse kan 

associationerna vara olika hos respektive kön, men denna analys reducerade 

möjligheten att utreda det.  

Förslag till fortsatt forskning 

För studien var det inte möjligt att avgöra om associationen mellan psykiskt 

välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning var olika hos respektive 

kön. Dock påvisar den deskriptiva statistiken att det tenderar att föreligga en skillnad 

mellan könen, men den eventuella skillnaden gick inte att fastställa i föreliggande 

studie. Följaktligen anses detta motivera till att vidare undersöka könsskillnader inom 

samma ämnesområde. Framtida studier behöver eftersträva att få bättre könsmatchade 

grupper, där respektive könsgrupp har tillräckligt med antal respondenter. För att 

säkerställa att rätt antal respondenter inkluderas i studien, menar Field (2013) att 

Powerberäkningar kan genomföras innan datainsamling. En annan viktig aspekt att 

genomföra i fortsatta studier, är att kontrollera för yrkestitel. Det är viktigt att 

kontrollera för yrkestitel i syfte att skapa bättre underlag till den rådande 

könsdiskussionen i arbetsmiljösammanhang.   

Slutsats 

Studien påvisade att oddset avseende att ha nedsatt psykiskt välbefinnande ökar när 

respondenterna rapporterar mer obalans mellan ansträngning- och belöning, uttryckligen 

mer ansträngning för varje belöning. Obalansen kan leda till belastningar på den 

psykiska hälsan. En sådan företeelse efterfrågar följaktligen mer fokus på att 

kompensera anställdas ansträngning med mer belöning. Förslagsvis kan belöning i form 

av mer uppskattning, alternativt större möjlighet till yrkesavancemang, vara ett första 

steg i att hantera en existerande obalans. Att hantera obalansen blir väsentlig för att 

förebygga sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, vilket i vidare bemärkelse 

kan generera positiva effekter för både individen, organisationen och samhället i stort. 

 

Vidare har studien inte kunnat fastställt skillnader mellan könen avseende associationen 

mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan ansträngning- och belöning. 

Följaktligen föreligger fortfarande en avsaknad av eventuella förklaringsfaktorer 
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avseende könsskillnaderna i psykisk ohälsa och vidare dagens sjukskrivningar. Dock 

har studien belyst vikten av att säkerställa könsmatchande grupper, vilka innehåller 

tillräckligt med respondenter, för att vidare uppnå ett tillfredsställande resultat. 

Implikationen är viktig att beakta i framtida studier, i synnerhet för att öka förståelsen 

varför den psykosociala arbetsmiljön är en potentiell förklaringsfaktor, samt hur den 

påverkar könsgapet i psykisk ohälsa och dagens sjukskrivningar. Dessutom kan en ökad 

förståelse bidra till adekvata insatser anordnas, vilka är könsbaserade, för att förebygga 

ojämnheter i psykisk ohälsa och vidare sjukskrivningar föranledda av psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1- Beskrivning av litteratursökningen  

 

Databas Ordpar 

 

 

 

 

 

Antal sökträffar/ordpar Söksträng Antal sökträffar/söksträng Antal artiklar som 

uppfyllde samtliga 

kriterier förutom 

det femte kriteriet i 

den praktiska 

screeningen 

 

Antal artiklar 

som uppfyllde 

alla kriterier i 

den praktisk 

screening 

PsycINFO Effort-reward or 

Effort-reward 

imbalance or 

Effort-reward 

model 

 

Gender or Men 

or Women or 

Male or Female 

 

Well-being or 

Wellbeing 

1093 

 

 

 

 

1490509 

 

 

 

82819 

Effort-reward or 

Effort-reward 

imbalance or 

Effort-reward 

model and 

Gender or Men 

or Women or 

Male or Female 

and Well-being 

or Wellbeing 

43 35 1 

CINAHL Effort-reward or 

Effort-reward 

217 Effort-reward or 

Effort-reward 

13 5 1 



 

 

imbalance or 

Effort-reward 

model 

 

Gender or Men 

or Women or 

Male or Female 

 

Well-being or 

Wellbeing 

 

 

 

 

1195805 

 

 

 

32079 

imbalance or 

Effort-reward 

model and 

Gender or Men 

or Women or 

Male or Female 

and Well-being 

or Wellbeing 



 

 

Bilaga 2 – Kvalitetgranskningsmall, kvantitativa- och kvalitativa studier 

Granskningsfrågor (3) 

Ja 

(2) 

Delvis 

(1) 

Nej 

Är syftet explicit?    

Är studiedesignen adekvat?    

Är undersökningspopulationen adekvat?    

Är urvalsmetoden explicit?    

Är datainsamlingsmetoden adekvat?    

Beaktas bortfall?    

Är analysmetoden adekvat?    

Redovisas resultatdelen på ett adekvat 

sätt? 

   

 

Kvalitet (1-7) 

Låg 

(8-16) 

Medium 

(17-24) 

Hög 

   



 

 

 

Bilaga 3– Kompletteringsfrågor, kvantitativa- och kvalitativa studier 

 

Kompletteringsfrågor  Ja Delvis Nej 

Är syftet explicit?    

Är syftet explicit definierat?    

Är studiedesignen adekvat?    

Är studiedesignen adekvat i relation till 

studiens syfte? 

   

Är undersökningspopulationen 

adekvat? 

   

Är undersökningspopulationen adekvat i 

relation till studiens syfte? 

   

Är undersökningspopulationen explicit 

definierat? 

   

Är urvalsmetoden explicit?    

Är urvalsmetoden explicit definierat?    

Är datainsamlingsmetoden adekvat?    

Är datainsamlingsmetoden adekvat i 

relation till studiens syfte? 

   

Är datainsamlingsmetoden explicit 

definierat? 

   

Är datainsamlingsmetodens instrument 

explicit definierat? 

   

Är datainsamlingsmetodens instrument 

reliabla? 

   

Är datainsamlingsmetodens instrument 

valida? 

   

Beaktas bortfall?    

Har eventuellt bortfall skildrats?    

Har det resonerats kring eventuella    



 

 

bortfall? 

Är analysmetoden adekvat?    

Är analysmetoden adekvat i relation till 

studiens syfte? 

   

Är analysmetoden explicit definierat?    

Redovisas resultatdelen på ett adekvat 

sätt? 

   

Är resultatet förståeligt?     

Är resultatdelen logisk i relation till 

studiens syfte? 

   



 

 

Bilaga 4 - Kvalitetgranskningsmall, litteraturöversikter 

Granskningsfrågor (3) 

Ja 

(2) 

Delvis 

(1) 

Nej 

Redovisas en förutbestämd metod innan 

genomförandet av litteratursökningen? 

   

Var litteratursökningen 

tillfredsställande och explicit? 

   

Redovisas exkluderad och inkluderad 

litteratur? 

   

Redogörs det för respondenternas 

karakteristiska egenskaper i de studier 

som inkluderats? 

   

Har den vetenskapliga kvaliteten 

utvärderats och dokumenterats? 

   

Har risken för publikationsbias 

bedömts? 

   

 

Kvalitet (1-5) 

Låg 

(6-12) 

Medium 

(13-18) 

Hög 

   



 

 

Bilaga 5– Kompletteringsfrågor, litteraturöversikter  

Kompletteringsfrågor  Ja Delvis Nej 

Redovisas en förutbestämd metod 

innan genomförandet av 

litteratursökningen? 

   

Är forskningsfrågan och 

inklusionskriterierna fastställda innan 

litteraturöversikten genomfördes? 

   

Var litteratursökningen explicit?    

Redovisas vilka databaser som använts?    

Redovisas inklusions- och 

exklusionskriterier? 

   

Redovisas sökord och hur sökorden 

använts? 

   

Redovisas exkluderad och inkluderad 

litteratur? 

   

Redovisas vilka studier som exkluderats 

och inkluderats? 

   

Redogörs det för respondenternas 

karakteristiska egenskaper i de studier 

som inkluderats? 

   

Beskrivs respondenternas karakteristiska 

egenskaper i de studier som inkluderats? 

   

Har den vetenskapliga kvaliteten 

utvärderats och dokumenterats? 

   

Beskrivs hur kvalitetsgranskning 

genomförts? 

   

Har risken för publikationsbias 

bedömts? 

   

Redovisas en bedömning för eventuella 

publikationsbias? 

   



 

 

Bilaga 6- Artikelmatris 

Författare, år, 

land 

Syfte Metod, design Deltagare, bortfall Datainsamling Resultat Kvalitet 

Bergström, 

Bodin, Hagberg, 

Lindh, Aronsson 

& Josephson 

 

2009 

 

Sverige 

 

Syftet vara att 

undersöka, i en 

prospektiv 3-

årsperiod, om 

sjuknärvaro har en 

inverkan på hälsan 

bland två olika 

arbetande 

populationer 

Kvantitativ metod, 

  

Prospektiv studie 

 

Två arbetande 

populationer från 

offentlig och privat 

sektor. Tre mätningar 

genomfördes. 

9003 tilltänka 

respondenter i 

offentlig sektor och 

4160 respondenter i 

privat. 

 

Bortfall: 

Baslinje: 16 % bortfall 

i offentlig sektor och 

30 % bortfall i privat 

sektor. 

18-månaders 

uppföljning: 26 % 

bortfall i offentlig 

sektor och 27 % 

bortfall i privat sektor 

3- års uppföljning: 37 

Enkät 

 

Sjuknärvaro ökar 

risken för dålig 

upplevd hälsa vid 

18-månaders 

uppföljning och 

3-års 

uppföljningen 

 

22 poäng 

 

Hög kvalitet 

 



 

 

% bortfall i offentlig 

sektor och 28 % 

bortfall i privat sektor 

 

Bethge & 

Radoschewski 

 

2012 

 

Tyskland 

Att undersöka de 

longitudinella 

effekterna av 

obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning på 

arbetsförmåga, 

psykisk hälsa och 

fysisk funktion. 

Kvantitativ metod 

 

Longitudinell design 

 

 6400 tilltänkta 

respondenter som 

arbetar inom 

traditionella 

arbetaryrken 

respektive 

kontorsyrken.  

 

Bortfall: 

603 respondenter 

deltog, varav 200 var 

kvinnor och 403 var 

män. 

 

Enkät Obalans mellan 

ansträngning och 

belöning 

associerar med 

nedsatt psykiskt 

välbefinnande vid 

uppföljningen. 

Kvinnor hade i 

jämförelse vid 

män, vid 

uppföljning, fått 

sämre nedsatt 

psykiskt 

välbefinnande 

och således en 

starkare 

association 

22 poäng 

 

Hög kvalitet 

de Jonge, Bosma, 

Peter, Siegrist,  

 

2000 

 

Undersöka 

effekterna av krav-

kontroll och 

stödmodellen 

respektive 

ansträngning- och 

belöningsmodellen 

Kvantitativ metod 

 

 Tvärsnittsdesign 

11 636 respondenter 

som arbetar inom olika 

branscher; hälso- och 

sjukvård, transport, 

industri, kontorsarbete, 

städbranschen, 

detaljhandeln, lager 

Enkät Bevis finns för att 

obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning har 

negativa effekter 

på det psykiska 

välbefinnandet. 

20 poäng 

 

Hög kvalitet 



 

 

Nederländerna på arbetstagares 

välbefinnande 

och ospecificerad 

bransch. 

70 % män 

29 % kvinnor 

1% saknat värde 

 

Bortfall: 

Bortfall beaktas inte 

 

Hög ansträngning 

och låg belöning 

hade starkare 

bevis än låg 

jobbkontroll 

avseende krav-

kontroll- och 

stödmodellen 

 

Hinz, Zenger, 

Brähler, Spitzer, 

Scheuch & Seibt 

 

2016 

 

Tyskland 

Att undersöka 

graden av obalans 

mellan 

ansträngning och 

belöning samt 

psykiskt nedsatt 

välbefinnande 

bland lärare i 

Tyskland, och 

jämföra mot övriga 

befolkningen. 

 

Kvantitativ metod 

 

Tvärsnittsdesign 

 

3836 tilltänkta 

respondenter som var 

lärare. Två olika 

kontroll-grupper. I 

kontroll-grupp 1 var 

2066 personer 

tilltänkta respondenter, 

vilka besvarade 

enkäten om 

ansträngning och 

belöning. I kontroll-

grupp 2 var 2034 

personer tilltänkta 

respondenter, vilka 

besvarade enkäten om 

psykiskt 

välbefinnande. 

Enkät Studien påvisades 

att obalans mellan 

ansträngning och 

belöning var 

signifikant 

associerat med 

låg grad av 

psykiskt 

välbefinnande. 

Lärare upplevde 

mer obalans 

mellan 

ansträngning och 

belöning, samt 

mer nedsatt 

psykiskt 

välbefinnande än 

18 poäng 

 

Hög kvalitet 

 



 

 

Bortfall: 

1074 respondenter 

som var lärare deltog 

I kontrollgrupp 1 

deltog 824 

respondenter 

I kontroll-grupp 2 

deltog 792 

respondenter 

 

kontrollgrupperna 

Lidwall 

 

2016 

 

Sverige 

Undersöka om 

obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning är 

associerad med 

sjukskrivningar 

orsakad av psykisk 

ohälsa, samt 

identifiera 

skillnader i 

sambandet 

avseende kön, 

arbete inom 

offentlig- eller 

privatsektor och 

socioekonomiska 

aspekter 

Kvantitativ metod 

 

Fall-kontroll studie med 

tvärsnittsdesign 

I fall-gruppen; 16 298 

tilltänkta respondenter, 

vilka var sjukskrivna. 

I kontroll-gruppen; 

4993 tilltänkta 

respondenter som 

arbetade 

 

Bortfall: 

I fall-gruppen 

inkluderades 3477 

respondenter 

I kontroll-gruppen 

inkluderades 2078 

respondenter  

Enkät Sjukskrivningar 

orsakad av 

psykisk ohälsa 

var associerad 

med obalans 

mellan 

ansträngning- och 

belöning.  

Kvinnor i 

jämförelse med 

män, inom 

offentligsektor, 

upplever högre 

ansträngning i 

kombination med 

små möjligheter 

till 

20 poäng 

 

Hög kvalitet 



 

 

karriärsutveckling 

Nieuwenhuijsen, 

Bruinvels, 

Frings-Dresen 

 

 2010 

 

Nederländerna 

Undersöka 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

bidrag till 

stressrelaterade 

sjukdomar 

Systematisk 

litteraturöversikt. Studier 

med prospektiv kohort 

design eller patient-

kontroll studier 

inkluderades. 

Databassökning i 

samtliga databaser 

genererade 2426 

studier.  

 

Bortfall: 

7 studier inkluderades 

utifrån 

inklusionskriterierna 

Databassökning i 

PsycINFO, Medline 

och Embase. Studier 

som redovisade 

samband mellan 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och 

stressrelaterade 

sjukdomar inkluderades 

Starka bevis finns 

för bland annat att 

obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning kan 

bidra till 

stressrelaterad 

sjukdom 

16 poäng 

 

Hög kvalitet 

Nyberg, 

Leineweber & 

Magnusson 

 

2015 

 

Sverige 

Utforska skillnader 

bland svenska 

chefer och icke 

chefer, avseende 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer, 

störningar mellan 

arbete- och fritid 

och välbefinnande. 

 

Kvantitativ metod 

 

 Tvärsnittsdesign 

 

Data från en tidigare 

genomförd studie 

(SLOSH), mättillfälle 

från 2010. 

Respondenter var 602 

kvinnliga chefer, 4174 

kvinnliga icke-chefer, 

906 manliga chefer 

och 2832 manliga 

icke-chefer 

 

Bortfall: 

Bortfall beskrivs inte 

för denna studie. 

 

Enkät 

 

Chefer 

rapporterade i 

högre 

utsträckning höga 

arbetskrav, 

störning mellan 

arbete och fritid, 

hög påverkan att 

hantera krav, hög 

tillfredsställelse 

med arbetet och 

livet och låg 

sjukfrånvaro än 

icke chefer. Det 

fanns även 

skillnader mellan 

könen i samma 

17 poäng 

 

Hög kvalitet 

 



 

 

befattning, 

exempelvis 

rapporterade 

kvinnliga chefer 

mindre 

välbefinnande än 

manliga chefer. 

 

Pélissier, 

Fontana, Fort, 

Vohito, Sellier, 

Perrier, Glerant, 

Couprie, Agard 

& Charbotel,  

 

2015 

 

Frankrike 

Skapa förståelse för 

det försämrade 

psykiska 

välbefinnandet och 

den psykiska 

stressen hos 

vårdpersonal 

genom att 

kvantifiera 

förhållandet mellan 

psykiskt 

välbefinnande och 

balansen mellan 

ansträngning- och 

belöning. 

Kvantitativ metod 

 

tvärsnittsdesign 

2424 tilltänkta 

respondenter som var 

kvinnor och arbetade 

som vårdpersonal 

 

Bortfall: 

2 % bortfall 

Enkät Obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning hade ett 

signifikant 

samband med 

psykiskt nedsatt 

välbefinnande 

22 poäng 

 

Hög kvalitet 

Siegrist, Starke, 

Chandola, Godin, 

Marmot, 

Niedhammer, & 

Peter 

Undersöka de 

psykometriska 

egenskaperna för 

ansträngning- och 

belöningsmodellen 

Kvantitativ metod, data 

från tidigare genomförda 

epidemiologiska studier, 

från fem länder, med 

olika typer av design. 

Arbetande kvinnor och 

män från fem olika 

länder. 

Belgien: 3796 

Enkät Mätskalan för 

ansträngning- och 

belöningsmodelle

n var 

tillfredställande i 

17 poäng 

 

Hög kvalitet 



 

 

 

2004 

 

Tyskland 

 

på arbetet 

 

respondenter 

Frankrike: 10174 

respondenter 

Sverige 960 

respondenter 

Storbritannien: 3697 

respondenter  

Tyskland: 316 

respondenter 

 

Bortfall: 

Oklart bortfall 

alla typer av 

analyser 

 

Stansfeld & 

Candy 

 

2006 

 

Storbritannien 

Klargöra 

associationen 

mellan 

psykosociala arbets 

stressorer och 

psykisk ohälsa 

Systematisk 

litteraturöversikt 

 

Longitudinella studier 

inkluderades 

Databassökningen i 

samtliga databaser 

genererade 24 939 

studier.  

 

Bortfall: 

11 studier 

inkluderades utifrån 

inklusionskriterierna 

Databassökning i 

CINAHL, Cochrane 

Register, EMBASE, 

PubMed, PsycINFO, 

SCI och SSCI. 

Det finns starka 

bevis för bland 

annat att obalans 

mellan 

ansträngning- och 

belöning kan 

bidra till CMD. 

Obalans mellan 

ansträngning- och 

belöning hade det 

starkaste 

sambandet av 

samtliga faktorer 

18 poäng 

 

Hög kvalitet 



 

 

van Vegchel, de 

Jonge, Meijer, & 

Hamers 

 

2001 

 

Nederländerna 

 

Undersöka 

associationen 

mellan psykiskt 

välbefinnande och 

balansen mellan 

ansträngning och 

belöning bland 

hälsovårdspersonal 

Kvantitativ metod 

 

 Tvärsnittsdesign 

244 tilltänkta 

respondenter 

 

Bortfall: 

165 respondenter 

deltog 

 

Enkät Hög ansträng och 

låg belöning var 

associerad med 

psykiskt nedsatt 

välbefinnande. 

Hög ansträngning 

och hög belöning 

kan vara en risk 

för att drabbas av 

utmattning. Det 

skiljer sig inget 

mellan könen. 

20 poäng 

 

Hög kvalitet 

Yu, Wang, Gu & 

Zhou 

 

2008 

 

Kina 

Undersöka 

skillnader avseende 

den prediktiva 

validiteten för 

krav-

kontrollmodellen 

och ansträngning- 

och 

belöningsmodellen 

för psykiskt 

välbefinnandet. 

Ytterligare ett syfte 

var att undersöka 

den modererande 

effekten av 

stödkomponenten i 

krav-

Kvantitativ metod 

 

Tvärsnittsdesign 

1120 tilltänka 

arbetstagare på ett 

kraftverk i Kina. 

 

Bortfall: 

878 respondenter 

deltog 

Enkät Obalans var 

förenat med 

nedsatt psykiskt 

välbefinnande 

18 poäng 

 

Hög kvalitet 



 

 

kontrollmodellen 

samt 

överengagemangsk

omponenten i 

ansträngning- och 

belöningsmodellen. 



 

 

Bilaga 7 - Missivbrev 

Hej. Mitt namn är Amanda Norrgård och jag studerar sista året på masterprogrammet i 

Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Jag skriver nu min masteruppsats som 

behandlar associationen mellan psykiskt välbefinnande och balansen mellan 

ansträngning- och belöning (även benämnd ansträngning- och belöningsmodellen), 

bland anställda inom kommunal förvaltning. Ansträngning- och belöningsmodellen är 

en teoretisk modell som berör den psykosociala arbetsmiljön. Enligt ansträngning- och 

belöningsmodellen är det fördelaktigt för det psykiska välbefinnandet att det finns en 

jämn balans mellan den ansträngning individen gör för ett arbete och den belöning 

individen tillhandahåller för ansträngningen. Belöning berör både ekonomiska medel 

samt övriga anställningsvillkor. Om det råder balans kan det psykiska välbefinnandet 

främjas, medan en obalans kan bidra till nedsatt psykisk välbefinnande, vilket vidare 

kan öka risken för sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa. Att undersöka detta 

fenomen kan bland annat skapa förståelse för vad i den psykosociala arbetsmiljön som 

genererar psykisk ohälsa och vidare orsakar sjukskrivningar. Ett ytterligare syfte med 

studien är att undersöka hur detta fenomen skiljer sig ur ett könsperspektiv, eftersom 

kvinnor tenderar i större utsträckning av män att vara sjukskriven på grund av psykisk 

ohälsa. Genom denna studie får forskningen således ett bidrag som kan öka förståelse 

för de rådande sjukskrivningarna som orsakats av psykisk ohälsa, samt hur det skiljer 

sig mellan könen. Vidare kan studien i en praktisk kontext bidra till att rätt insatser 

formas i det förebyggande- och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Ert deltagande i 

studien är således värdefullt.  

Att delta i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när du vill. 

Deltagandet i studien sker anonymt. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå 

och därmed kommer inte enskilda svar kunna utläsas. Dina svar kommer enbart att 

användas för denna studie och allt insamlat datamaterial förstörs när studien är 

färdigställd. När studien är färdigställd kommer den publiceras på www.diva-portal.org. 

Genom att delta i studien lämnar du ditt samtycke.  

Med vänliga hälsningar,   

Amanda Norrgård   Handledare 

   Hans Richter 

   

http://www.diva-portal.org/


 

 

Bilaga 8- Enkät 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön Kvinna Man Annat 

[] [] [] 

 

Ålder Antal år 

 

Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Eftergymnasial 

utbildning 

[] [] [] 

 

Hur länge har du arbetat på din 

nuvarande arbetsplats? Vid mindre än 

1 år, vänligen ange ”0” 

Antal år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psykiskt välbefinnande  

Frågorna är hämtade från Folkhälsomyndigheten (2016). 

Var vänlig markera för varje påstående vad som är närmast hur du har känt under de 

senaste veckorna.  

 

1. (0) 

Bättre än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Sämre än 

vanligt 

(1) 

Mycket sämre 

än vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna 

kunnat 

koncentrera 

dig på allt du 

gjort? 

 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

2. (0) 

Mer än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Mindre än 

vanligt 

(1) 

Mycket 

mindre än 

vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna känt 

att du kunnat 

uppskatta det 

du gjort de 

senaste 

dagarna? 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

3. (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

 

Har du haft 

svårt att sova 

på grund av 

oro de senaste 

veckorna? 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

     



 

 

4. (0) 

Bättre än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Sämre än 

vanligt 

(1) 

Mycket sämre 

än vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna 

kunnat ta itu 

med dina 

problem? 

 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

5. 

 

(0) 

Mer än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Mindre än 

vanligt 

(1) 

Mycket 

mindre än 

vanligt 

Upplever du 

att du gjort 

nytta de 

senaste 

veckorna? 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

6. (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

Har du 

ständigt de 

senaste 

veckorna känt 

dig olycklig 

och 

nedstämd? 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

7. (0) 

Bättre än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Sämre än 

vanligt 

(1) 

Mycket sämre 

än vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna 

kunnat fatta 

beslut i olika 

frågor? 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna 

förlorat tron 

på dig själv? 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

9. (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

Har du känt 

dig spänd de 

senaste 

veckorna? 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

10.  (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

Har du tyckt 

du varit 

värdelös de 

senaste 

veckorna? 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

11. (0) 

Inte alls 

(0) 

Inte mer än 

vanligt 

(1) 

Mer än 

vanligt 

(1) 

Mycket mer 

än vanligt 

Har du de 

senaste 

veckorna känt 

att du inte 

kunnat klara 

dina 

problem? 

 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

     



 

 

12. (0) 

Mer än 

vanligt 

(0) 

Som vanligt 

(1) 

Mindre än 

vanligt 

(1) 

Mycket 

mindre än 

vanligt 

Har du på det 

hela taget 

känt dig 

någorlunda 

lycklig de 

senaste 

veckorna? 

 

[] 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balansen mellan ansträngning- och belöning 

Vänligen markera för varje påstående vad som stämmer bäst in på dig 

 

*Omvänd kodning 

för B2,B3 och B4 

(1) 

Stämmer 

inte alls 

 

. 

(2) 

Stämmer 

inte särskilt 

bra 

 

(3) 

Stämmer 

ganska bra 

(4) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

 

A1.     

På grund av den 

höga 

arbetsbelastningen 

arbetar jag ofta 

under tidspress. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

A2.     

Jag blir ofta störd 

och avbruten i mitt 

arbete. 

[] [] [] [] 

A3.     

Jag har fått allt 

mer att göra på 

arbetet under de 

senaste åren. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

B1.     

Jag får det 

erkännande av 

mina överordnade 

som jag förtjänar. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

B2.  

 

   

Möjligheterna till 

befordran inom 

mitt arbetsområde 

är små. 

 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 



 

 

B3.  

 

   

Jag upplever för 

närvarande eller 

förväntar mig en 

försämring i min 

arbetssituation. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

B4.  

 

   

Mitt arbete är 

hotat. 

[] [] [] [] 

B5.  

 

   

Med tanke på den 

möda jag har lagt 

ned och allt jag 

har uträttat, så får 

jag i mitt arbete 

det erkännande 

som jag förtjänar. 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

 

 

[] 

B6.  

 

   

Med tanke på den 

möda jag har lagt 

ned och allt jag 

har uträttat, är 

mina möjligheter 

att avancera inom 

yrkeslivet rimliga. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

B7.     

Med tanke på allt 

jag har uträttat, 

har jag en rimlig 

lön. 

 

[] 

 

[] 

 

[] 

 

[] 



 

 

Bilaga 9 – variabelförteckning med skalnivå 

Variabler Mätskala 

Förväxlingsvariabler  

Kön Nominal 

Ålder Kvot 

Utbildningsnivå Ordinal 

Antal år på arbetsplatsen Kvot 

Beroende variabel  

Psykiskt välbefinnande Ordinal 

Oberoende variabel  

Balansen mellan ansträngning- och belöning Ordinal 

 


