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Kristian Danielsson & Marcus Lavinius

Sambandet mellan inställningen till arbete och hälsa i 
arbetslivet

Globaliseringen och nittiotalets lågkonjunktur har inneburit att 
den förut så skyddade arbetsmarknaden i Sverige har genomgått 
stora förändringar och gjort att arbetsklimatet har förändrats 
drastiskt. Detta har gjort att dagens arbetsmarknad präglas av ett 
ökande utanförskap, ökade sjuskrivningar och ökad utbrändhet. I 
kontrast till det ökande antalet sjuka återfinns dock ett antal 
människor som lyckas hålla sig friska. Bland dessa friska 
människor tycks en del ha gemensamma förutsättningar som 
skapar bättre hälsa. Dessa förutsättningar skapar motivationer 
och inställningar som möjliggör bättre hälsa. Det blir följaktligen 
extra intressant att studera dessa förutsättningar som skapar hälsa 
eftersom ett långsiktigt satsande på en frisk personal också 
skapar ett lönsamt och framgångsrikt företag. 

Inledning och syfte

Denna studie avser att beskriva sambandet 
mellan vilken inställningen till arbete kopplat 
till vilken hälsa den anställde upplever sig ha. 
Genom att kartlägga sambandet och i tillägg 
utreda vad det kan bero på har vi förhoppning 
om att bidra med kunskap som gör det lättare 
att skapa arbetsplatser som genererar bättre 
hälsa. För att undersökningen inte skall bli 
allt för omfattande har vi valt att begränsa oss 
till den upplevda hälsan som respondenterna 
har. Målet har varit att lyfta fram variabeln 
kön har för inverkan på inställningen. Därför 
har vi valt att närmare inrikta oss på 
genusperspektivet, för att bredda förståelsen 
för vilka möjliga faktorer som kan ha 
betydelse för sambandet mellan hälsa och 
inställning.

För att kunna operationalisera sambandet 
mellan hälsa och inställning till arbetet blir 
våra frågeställningar således:

Fråga 1. Finns det något samband mellan 
inställningen till arbete och hälsa? 

Fråga 2. Vilken inverkan har kön på den 
upplevda hälsan i arbetslivet? 

Fråga 3. Vad kan sambandet bero på?

Inledning teori

Genom att undersökningen syftar till att se 
samband mellan hälsa kopplat till 
inställningen till arbete måste först och 
främst en del begrepp redas ut. Hälsa och 
inställning till arbete är de två 
huvudkategorierna vi kommer att använda 
oss av. Under vardera av dessa 
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huvudkategorier presenteras innebörden av 
begreppen. I slutet av kapitlet kommer vi att 
länka samman dessa genom att förklara de 
likheter som vi hittat under 
teorigenomgången. 

Hälsa och inställning till arbete

När det gäller förklaringen till begreppet 
hälsa har vi valt oss att använda oss av 
Antonovskys hälsoteori om Kasam och 
Karasek och Theorells teorier om stress och 
hälsa i arbetslivet. När det gäller inställning 
till arbete blir ämnet genast mer komplext. 
Det finns en rad forskare som t.ex. Maslow 
(1987), Korpi (1978), Goldthorpe och 
Lockwood (1971), Eriksson (1998), samt 
Antonovsky (2005) och Karasek (1990) som 
alla ger en egen nyanserad bild av vad 
inställning innebär. Vi har med stöd utifrån 
dessa forskare valt definiera begreppet 
inställning i två kategorier: engagerad och 
instrumentell inställning till arbete. 

Inställning till arbete

Begreppet inställning vill vi definiera som att 
vara den uppfattning och värdering en individ 
har av världen. Inställning vill vi dela upp i 
två delar, dels engagerad och instrumentell 
inställning. Engagerad inställning har vi valt 
att definiera som de som anser att jobbet är 
något de uppskattar och att det är en viktig 
del av livet som ger dem en personlig 
tillfredställelse. De med instrumentell 
inställning å andra sidan upplever jobbet som 
mindre viktigt i förhållande till fritiden, samt 
att de anser sig arbeta mest för lönens skull.

För att kunna klara av livets påfrestningar bör 
man, som Antonovsky utrycker det, ha rätt 
form av uppfattning för att klara av alla 
utmaningar. Antonovsky understryker i 
synnerhet betydelsen av att finna en 
emotionell lönsamhet i det som utförs, dvs. 
tillfredsställa de egna behoven genom att 
arbetet uppfattas som stimulerande och 
utvecklande (Antonovsky 2005). Känslan av 
stimulation och utveckling ger i sin tur kraft 
till individen för att kunna skapa och 
upprätthålla den egna psykosociala och 
fysiska hälsan. Likaså utrycker Hertzberg i 

sin tvåfaktorsteori att just inställning är 
avgörande för hur individens hälsa ser ut. 
Genom att tillgodose de egna behoven kan en 
positiv inställning till arbetet skapas vilken 
individen kan utvinna energi utifrån. Med 
den energin blir det lättare att handskas med 
de krav som ställs på den anställde (Hall 
2004). 

Såväl Robert Karasek (1990) liksom 
Abraham Maslow (1987) talar båda också om 
hur tillgodoseende av individuella behov är 
avgörande för individens förmåga att 
handskas med kraven som ställs på denne. 
Maslow har visat hur människans behov är 
hierarkiskt uppbyggd, där de fundamentala 
behoven består av mat, sömn, trygghet och 
mänsklig kontakt. Därefter följer behov som 
uppskattning och självförverkligande. Ju mer 
tillfredställt dessa behov blir desto lyckligare 
och friskare håller sig individen. Maslow 
(1987) och Hertzberg (Hall 2004) har i likhet 
med Karasek (1990) visat att det finns en 
stark koppling mellan individens förmåga att 
hålla sig positivt inställd till arbetet med 
förmågan att hämta kraft i arbetet. Ju mer 
tillgodosedda individens behov tycks bli 
desto starkare blir dennes motivation och 
inställning. Det är utifrån dessa behov som 
personen kan finna kraft och hålla sig frisk 
trots påfrestningar. Så länge individens behov 
av exempelvis socialt stöd och kontroll i 
relation till arbetskraven hålls balanserade så 
tycks individen blir mer tolerant mot stress 
och dess effekter (Karasek mfl.1990)

Olika syn på inställningen till arbete

Det finns med andra ord forskning som 
påvisar att det finns ett signifikant samband 
mellan formen av inställning till arbete och 
hälsa. Men frågan är då hur dessa behov 
tillfredställs och hur inställningen egentligen 
skapas och i vilka former den finns i. 
Goldthorpe och Lockwood beskriver i sin 
bok ”Arbetaren i överflödssamhället” att 
inställning till arbete fördelar sig i tre 
huvudkategorier: instrumentell inställning, 
byråkratisk inställning och solidarisk 
inställning. Den instrumentella inställningen 
handlar mest om att arbetet betraktas som ett 
medel för att nå mål utanför arbetsplatsen. 
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Här är exempelvis lön en viktig faktor. En 
byråkratisk inställning handlar mer om att 
individen ser arbetet som en karriärsstege där 
han/hon kan förverkliga sig själv. Värdet i 
yrket ses alltså ligga mest i att kunna öka sin 
sociala status, tillhörighet och trygghet i 
samhället. Lön är visserligen viktigt men 
betraktas som något sekundärt. Den 
solidariska inställningen ställer sig solidarisk 
till arbetsplatsens och individens behov vilket 
gör att man värderar detta lika högt som 
lönsamhet och statusvärden. Arbetet 
betraktas med andra ord dels som något 
instrumentellt men innehåller också en stor 
del känslomässig behovs tillfredställelse, 
varemellan det måste finnas någon sorts 
harmoni. Dessa inställningar menar 
Goldthorpe och Lockwood skiljer sig åt 
mellan individer beroende av kön, ålder 
utbildning m.m. Inställning tycks på så sätt 
vara beroende av individens individuella 
behov. Lockwood och Goldthorpe pekade på 
i sin studie att den instrumentella 
inställningen tycks breda ut sig och då i 
synnerhet i de okvalificerade och 
halvkvalificerade yrkena. Människor med 
okvalificerade jobb menade man alltså ser 
jobbet mer som ett medel för att uppnå något 
utan för arbetet. Bidragande orsaker troddes 
vara en ökade urbaniseringen bland annat. 
(Goldthorpe & Lockwood 1971)

Även Hertzberg har på liknande sätt 
resonerat sig fram till att inställningen till 
arbete kan skilja sig åt beroende på de 
värderingar individen har och hur de 
tillfredsställs. Hertzberg har dragit slutsatsen 
att inställningen till arbete grupperar sig i två 
delar, dels s.k. hygienfaktorer samt 
motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna utgörs 
av lön och andra materiella förmåner, 
arbetsvillkor, fysisk arbetsmiljö och 
personalpolitik. Motivationsfaktorerna består 
mer av tillfredsställelse genom 
arbetsuppgifter och prestationer, av möjlighet 
till ansvar, utveckling, samt ett gott ledarskap 
och samarbete. Beroende på hur individens 
behov är fördelade mellan dessa faktorer 
varierar hans/hennes motivation och därav 
också hälsan. (Hall 2004)

Det finns även en annan forskare vid namn 
Walter Korpi som pekat åt samma tendenser 
hos människan. Korpi ansåg i motsats till 
Goldthorp och Lockwood att den 
instrumentella inställningen inte ökade i 
samhället (Goldthorpe mfl.1971). Tvärtom 
fanns det indikatorer som tydde på att den 
instrumentella inställningen minskade och 
hade lite att göra med den ökade 
urbaniseringen och sättet människor levde på. 
Det Korpi däremot kom fram till i sina 
studier var precis som Maslow och Hertzberg 
fann ut, nämligen att inställningen tycktes 
vara beroende av hur pass de egna behoven 
hos människan tillfredsställdes. Korpi fann 
att det var i synnerhet familjer i ekonomiskt 
pressade situationer, invandrare och 
nyurbaniserade bönder som hade mest 
utbredd instrumentell syn. Anledningen 
troddes vara att den instrumentella synen 
hade direkt samband med hur mycket 
medbestämmande individen kände. Ju mindre 
kontroll och desto mer maktlös individen 
kände sig inför sitt arbete desto mindre så 
tycktes hennes engagemang i arbetet bli. 
Istället sökte individen betydelse i livet åt 
annat håll och arbetet blev mer eller mindre 
ett nödvändigt ont vars huvudsakliga syfte 
var att inbringa pengar så att man kunde göra 
det man tyckte hade betydelse utanför arbetet 
(Korpi 1978).

Hälsa och Antonovskys kasambegrepp

Begreppet Kasam beskrivs ofta med ett ord, 
sammanhang. Med sammanhang menar 
Antonovsky det man gör och det som sker. 
Med det menar han att ett balanserat 
förhållningssätt mellan begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet skapar goda 
förutsättningar för god psykosocial hälsa. 
Begriplighet handlar om den förmåga eller 
oförmåga individen har att hantera den 
stimuli som personen ifråga utsätts för 
(Antonovsky 2005). Dessa stimuli tolkas av 
människor på olika sätt. Människor med hög 
Kasam hanterar stimulis på ett mer 
tillfredställande sätt och har enligt 
Antonovsky en stabil förmåga att kunna 
bedöma verkligheten samt kunna se hur allt 
ordnar sig till slut. Den andra komponenten i 
Kasam handlar om hanterbarhet. 
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Hanterbarhet handlar om de resurser som 
ställs till förfogande hos individen för att 
möta kraven på det bombardemang av stimuli 
som dagligen ges. Dessa resurser handlar 
både om det sociala stöd som individen har 
till sitt förfogande såsom vänner, släkt och 
familj samt de resurser du som egen individ 
har (personliga preferenser osv.). Det sista 
begreppet meningsfullhet kopplar 
Antonovsky till motivation. Han menar att 
genom att ha saker som är betydelsefulla och 
som från individens sida har inneburit en 
känsloinvestering också är saker som 
påverkar den psykosociala hälsan på ett 
positivt sätt (Antonovsky 2005). En 
engagerad inställning skapar enligt 
Antonovsky ett starkare skydd mot ohälsa 
samt ett bättre känslomässigt välmående. De 
tre begreppen bör ses som en helhet och inte 
som separata delar. Tillsammans bildar de en 
helhet vilken visar om man har ett högt eller 
lågt Kasam. Ett högt Kasam ger goda 
förutsättningar för att klara psykosociala 
påfrestningar. Lågt Kasam visar givetvis 
motsatsen (Antonovsky 2005). Det finns 
också tre andra forskare som argumenterar på 
samma sätt som Antonovsky. Bl.a. Kobasa 
och Maddi (1982) diskuterar om hur 
engagemangsnivån påverkar individens hälsa 
och hur viktigt det är att kunna hantera 
motgångar på ett bra sätt. På liknande sätt 
säger Werner och Smith att en stark känsla av 
sammanhang stärker individens motstånds-
kraft mot ohälsa och att klara av motgångar 
(Werner & Smith 1992).

Figur 1: Visar Antonovskys kasambegrepp

Karaseks krav/kontroll modell

Karasek och Theorell vinklar begreppet hälsa 
främst mot den psykosociala arbetsmiljön. 
Dessa båda forskare har med sin forskning 
skapat en modell kallad Karaseks 
krav/kontroll modell. Denna modell bygger 

framför allt på tre faktorer; egenkontroll, 
socialt stöd och arbetskrav (Karasek, 
Theorell 1990). Arbetskrav beskrivs som de 
krav som ställs på den anställda, höga krav 
innebär en hög arbetsbelastning och en utsatt 
arbetssituation. När arbetskraven är höga 
leder det till en stressfylld situation för den 
anställde. Detta skapar ohälsa. Denna ohälsa 
kan enligt karasek och Theorell förebyggas 
genom att individen har ett högt socialt stöd 
från vänner, familj och andra anställda. 
Forskarna menar också att om individens 
egenkontroll är hög dvs. den anställde har ett 
högt inflytande över sitt eget arbete 
förebygger den och lindrar effekten av den 
höga arbetsbelastningen.. Karaseks modell 
presenteras nedan. 

Figur 2: Karaseks modell: modellen visar 
individens uppfattning i en arbetssituation i 
föhållande till handlingsutrymme och 
arbetskrav.

(Karasek, Theorell 1990 )

Teoretisk sammanfattning

Vi har valt att använda oss av de här 
forskarna på grund av de likheter var och en 
presenterar i sin forskning kring hälsa och 
inställning till arbete. Antonovskys tre 
begrepp, Hertzbergs motivationsteori, 
Maslows behovstrappa, Karaseks 
krav/kontroll modell, Goldthorpe och 
Lockwoods tre inställningsmodeller och 
Korpis teorier kring inställning, speglar alla 
begreppet hälsa och inställning till arbetet 
och dess bakomliggande faktorer. Det 
teorierna skildrar är belägg som pekar på att 
hälsa genereras ifrån en situation när 
människans behov tillfredsställs på rätt sätt. 
När väl dessa behov blir tillfredsställda 
skapas en inställning hos individen som ger 

KASAM

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet
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kraft att bättre klara de krav som ställs på 
denne. 

Utifrån de teorier och forskningar som 
redogjorts är det inte mer än rimligt att anta 
att begreppet inställning till arbete innefattar 
många variabler, faktorer och element. Att 
beskriva hälsa och inställning som något 
statiskt och simpelt vore naivt. Istället finns 
det som sagt studier som påvisar att de 
tvärtom är dynamiska och komplexa. Det 
denna teoriredovisning har bidragit till har 
alltså varit en redogörande bas varifrån valida 
slutsatser kan dras kring vilka möjliga 
faktorer och variabler som finns som kan 
avgöra människans hälsa. Det blir 
följaktligen adekvat att i denna studie lyfta 
fram dessa möjliga variabler och faktorer och 
sedan analysera och upptäcka ett mönster. 
Till vår starthjälp kommer vi att använda oss 
av en liknande undersökning Eriksson har 
genomfört. I sin studie ”arbetet i människans 
liv” har hon arbetat fram en modell som 
beskriver inställningen till arbete som 
beroende av tre huvudsakliga faktorer. Dessa 
är dels ”arbetets villkor” som innefattar 
arbetets form och hur pass mycket 
medbestämmande samt hur kvalificerat 
respektive okvalificerat arbetet är avgörande 
för individens inställning. Nästa faktor är 
”individuella faktorer utanför arbetet” som 
omfattar individens kön, ålder, och 
familjesituation. Den sista faktorn är 
”samhälliga faktorer” och beskriver nivån av 
urbanisering, hur folk lever, deras välstånd 
och industrins utveckling. Dessa tre faktorer 
menar Eriksson samspelar med varandra och 
inverkar alla på något sätt tillsammans till 
inställningen människan har till arbetet. 
Modellen Eriksson skapat utgör med andra 
ord en bekräftelse på inställningen till arbete 
som något mångfacetterat och komplext. 
Utifrån dessa tre variabelområden vill vi med 
utgångspunkt ifrån de hypoteser som 
framställdes i början av denna artikel 
framställa tabeller över variabler som kan 
visa sammankopplingen mellan möjliga 
faktorer till inställningen och hälsan. 
(Eriksson 1998) 

Figur 3: faktorområden som påverkar 
inställningen till arbetet

Metod

Material, utförande, insamling och 
reliabilitet

Den genomförda undersökningen som vi har 
gjort bygger på material från en tidigare 
utförd undersökning av Eriksson och 
Karlsson. Denna undersökning berör 
flexibilitet i arbetet och hur 
arbetsmiljön/tillfredställelsen påverkas av en 
flexibel respektive icke flexibel arbetsplats. 
Undersökningen har varit av kvantitativ art 
och byggt på två enkäter. En har skickats till 
anställda i organisationen och en till 
ledningen. Enkäten har skickats ut till 
sammanlagt 3349 personer (1779 anställda 
och 1570 ur ledningsgrupperna) och 
svarsfrekvensen har legat på 65 procent 
(anställda) respektive 85 procent (ledning). 
Undersökningen har genomförts genom ett 
slumpmässigt urval i svenskt näringsliv 
bland både privata och offentliga 
organisationer. Insamlingen av data har 
gjorts med hjälp av statistiska centralbyrån 
vilka också medverkat till utformningen av 
enkäten. Enkäten har bearbetats och lagts in i 
SPSS för vidare analys och bearbetning.

Genom det höga antalet undersökta och det 
arbete föregående forskare har lagt ner på 
undersökningen skulle det kunna sägas att 

Arbetets 
villkor

Samhälliga 
faktorer

Individuella 
faktorer utan 
för arbetet

Inställningen 
till arbetet
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undersökningen har hög tillförlitlighet. Detta 
styrks även av signifikansnivån på varje 
enskild fråga som är gjord i undersökningen. 
Av de besvarade frågorna och korstabellen
som vi har skapat utifrån materialet har 
signifikansnivån legat på högsta möjliga, dvs. 
nånstans runt 99 procent. 

Operationalisering, bearbetning och 
analys

Undersökningen Eriksson och Karlsson gjort 
är hämtat från 1994 samt 2002. Av det 
insamlade undersökningsmaterialet kommer 
vi inte att använda oss av allt det material 
som forskarna presenterat utan valt ut de 
frågor som är av relevans för 
undersökningen. Detta betyder frågor som 
har med hälsa, motivation och inställning till 
arbete att göra. Därför har vi använt oss dels 
av frågor som behandlar hälsa dels frågor 
som behandlar inställning.

De frågor som plockats ut och använts ifrån 
enkäten har varit:

Fråga 1. Vilken tid uppskattar du mest, 
tiden på jobbet eller fritiden?

Fråga 2. 
 a. Händer det att du känner dig psykiskt 

uttröttad, minst ett par dagar i veckan, en 
dag eller ett par i veckan, sällan eller 
aldrig?
    b. Händer det att du känner dig fysiskt 
uttröttad, minst ett par dagar i veckan, en 
dag eller ett par i veckan, sällan eller 
aldrig?
    c. Händer det att du är så trött efter 
jobbet att du har svårt att ta dig till för 
något, minst ett par dagar i veckan, en dag 
eller ett par i veckan, sällan eller aldrig?
    d. Händer det att du känner dig ledsen 
och nedstämd på grund av jobbet, minst ett 
par dagar i veckan, en dag eller ett par i 
veckan, sällan eller aldrig?

Syftet med just dessa frågor har varit att först 
definiera hur inställningen till arbetet ser ut, 
samt hur de upplever sin hälsa.

 Materialet har bearbetats och analyserats 
med statistikprogrammet SPSS. Frågorna om 
inställning har behandlat individens relation 
till arbetet och svaren på de båda har vägts 
samman för att kunna få fram ett ordentligt 
svar på de tillfrågades inställning till arbete. 
Samma metod har gjorts för att sammanställa 
frågorna om hälsa. Sammanvägningen har 
gjorts för att kunna få fram svar som skall 
syfta till att vara så valida och tillförlitliga 
som möjligt.

När vi kommer till operationaliseringen av 
begreppen utfördes analysen på så sätt att vi 
började med att sammanfatta varje fråga för 
sig för att på så sätt kunna få fram vilken 
inställning till arbete de tillfrågade hade samt 
hur de upplevde sin hälsa. När vi sedan hade 
rett ut begreppen återstod analysen vilken 
genomfördes genom att frågorna om hälsa 
korsanalyserades emot frågorna om 
inställning. Det sista vi gjorde var att lägga in 
kön som en extra variabel.

Resultat 

De sammanställningar som gjordes i 
teoridelen visade sig också i resultatet få ett 
liknande utfall. Spridningen mellan den 
instrumentella och engagerade inställningen 
visade sig ha en relativt jämbördig 
fördelning. De med instrumentell inställning 
var 52,2 % av de tillfrågade, medan de med 
engagerad inställning var 47.8 %.(se tabell 1 
bilaga) Dessa skillnader påvisar att det finns 
både en stor del människor vilka känner att 
arbetet engagerar och motiverar samtidigt 
som den andra parten tycker precis motsatsen 
och utvecklar sig genom sin fritid. En del av 
dessa skillnader skulle bl.a. kunna förklaras 
med hjälp av Karaseks krav kontroll modell 
vilken visar att de som har en högre
egenkontroll samt socialt stöd oftare upplever 
att deras arbete engagerar och motiverar 
(Karasek mfl.1990). Detta skiljer sig ifrån de 
tillfrågade som visat sig ha en instrumentell 
inställning. Dessa har förutsatts sakna 
kontroll över sitt arbete samt att deras 
arbetsuppgifter kan ses som statiska. I sig 
skapar detta en alienation för individen både 
till frukten av sitt arbete men också till sina 
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kollegor och organisationen denne arbetar i. 
En ytterliggare förklaring kan vara som 
Eriksson kommenterar att högutbildade 
oftare är engagerade till sitt arbete vilket 
beror på att arbetsuppgifterna och positionen 
leder till et mer utvecklande arbete (Eriksson 
1998).

Upplevd hälsa

När vi reflekterar över de svar 
respondenterna angivet om deras hälsa visar 
sig svaren vara ganska så oroväckande. En 
övervägande del av de tillfrågade upplever att 
de under en arbetsvecka någon gång känner 
sig uttröttade (se tabell 1 bilaga). Av dessa 
tillfrågade närmare hälften av de tillfrågade 
att denna psykiska trötthet återkommer flera 
dagar i veckan. Detta mönster är också än 
mer alarmerande om man sätter det i relation 
till hur många det är som känner sig ledsna 
och nedstämda på grund av arbetet. 

Av de som känner sig utmattade på grund av 
arbetet finns det också en stor del som känner 
att arbetet gör dem nedstämda och ledsna. 
Denna tendens skulle kunna visa på att 
människor upplever sitt arbete som en 
belastning. Vilket slutändan leda till att 
människor mår dåligt, blir sjukskrivna eller 
till och med utbrända. 

I tabell 1 i bilagan ser man att den fysiska 
tröttheten är påtaglig för över hälften av de 
tillfrågade vilket i sig kan bero på arbetets 
art. Men i relation till hur många som känner 
sig så utpumpade efter arbetet att det är svårt 
att företa sig någonting alls blir perspektivet 
annorlunda. Arbetet tycks alltså påverka både 
människors psykosociala och fysiska hälsa 
negativt. Den höga procentsatsen kan ha 
andra förklaringar men faktum kvarstår att 
något skapar en svår situation för individen 
där denne inte mår bra och är utsatt både för 
en fysisk och psykisk press. 

Inställning till arbete

Enligt de resultat som insamlats visar det sig 
att färre av de med engagerad inställning 
upplever sig uppleva brister i hälsan jämfört 

de med instrumentell inställning (se tabell 2 
bilaga). Exempelvis ser vi att det är betydligt 
fler med instrumentell inställning som 
upplever sig fysiskt trötta i och med jobbet. 
Anledningarna tror vi är att de med 
engagerad inställning förmodligen återfinns 
oftare på arbetsplatser med mer 
administrativa arbetsuppgifter och högre krav 
på utbildningsnivå. Dessa människor har 
följaktligen inga arbetsuppgifter som 
innehåller tungt fysiskt arbete. I tillägg tror vi 
också att de med engagerad inställning 
befinner sig i en situation där de har högre 
medbestämmanderätt och kontroll över sina 
arbetsuppgifter. Detta stämmer i så fall väl 
ihop med Karaseks modell, som visar att 
hälsan ökar ju högre känslan av kontroll blir 
jämte arbetskraven. Detta stimuli kan enligt 
de övriga teorier vi också sammanställt 
innebära att människorna ifråga upplever 
arbetet mer meningsfullt, vilket skulle då 
medföra till att de har en mer engagerad 
inställning från vilken de kan finna mer 
meningsfullhet ifrån och därav kraft och 
energi. 

Det som dock förvånar oss är att de med 
engagerad inställning ändock förhållandevis 
har en ganska stor brist inom den fysiska 
hälsan. Av de med engagerad inställning är 
det trots allt näsan hälften som tycker sig inte 
vara helt fysiskt friska i motsats till de 
instrumentella där mer än hälften upplever 
sig obalanserade, vilket är illavarslande. En 
del kan bero på samhället men det tydliga 
mönstret talar för sig själv, arbetsklimatet blir 
allt tuffare. 

Ett liknande mönster uppkommer även bland 
dem som känner sig psykiskt trötta. Dock är 
marginalerna inte så stora som vi trodde 
innan undersökningen. Det är betydligt fler 
av dem som tycker att jobbet är roligt och 
utvecklande som upplever sig mer sällan eller 
aldrig vara psykiskt uttröttade. Av de 
instrumentella är det hela två tredjedelar som 
upplever brister i den psykiska hälsan. Å 
andra sidan finns det visserligen även nästan 
lika många av de med engagerad inställning 
som på motsvarande sätt känner brister i 
psykiska hälsan. Den psykiska hälsan är med 
andra ord inte så bra hos flertalet av 
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respondenterna i undersökningen. Likväl 
finns det ändå en skillnad mellan dem med 
engagerad inställning och instrumentell 
inställning som pekar på att de teorier som är 
redovisade stämmer.

Nästa fråga som respondenterna fick svara på 
var huruvida de någonsin känner sig trötta 
efter jobbet till den grad att de har svårt att ta 
sig till för något. I svarsfrekvensen ser vi att 
svaren här är överensstämmande med dom 
tidigare i den meningen att det är fler av de 
med instrumentell inställning som upplever 
att de känner sig så trötta till den grad att de 
faktiskt har svårt att ta sig för något efter 
arbetet. Hela 7 utav 10 av de instrumentella 
tycker att de minst en gång eller mer i veckan 
är så trötta att det begränsar deras liv. Inte 
nog att detta är tillräckligt oroande, svaren 
från de engagerade är inte de heller särskilt 
bra då drygt hälften upplever sig på samma 
sätt vara övertrötta. Förbiser man det faktum 
att det uppenbarligen inte står bra till för 
någon av dom, kan vi ändock fastslå att det 
finns konsekventa skillnader mellan de med 
instrumentell och engagerad inställning: de 
med engagerad inställning upplever sig ha 
bättre hälsa. 

Nästa fråga har syftat till att försöka fånga 
upp information om respondenterna känner 
sig ledsna och nedstämda pga. arbetet. Det 
mönster som börjat uttyda sig förstärks även 
här då procentmarginalerna visar att de med 
instrumentell inställning känner sig oftare 
nedstämd pga. arbetet. Så många som fyra av 
tio av de instrumentella upplever sig någon 
gång vara nedstämd, medan tre utav tio av de 
engagerade upplever det. 

Män och kvinnors hälsa

Det har varit en jämn fördelning av män och 
kvinnor i undersökningen. I resultatet vill vi 
enbart presentera det faktum att kvinnor 
genomgående upplever sig vara mer fysiskt 
och psykiskt utmattade efter arbetet gentemot 
männen. kvinnorna ligger mellan ett par 
procent ända upp till 10 procent högre i 
upplevd ohälsa än vad männen gör. Även när 
vi kopplar instrumentell respektive engagerad 

inställning till kön får man fram att kvinnor 
fortfarande upplever sig själva vara tröttare 
och mer psykiskt utmattade än männen. (se 
tabell 3 bilaga). Våra antaganden innan 
undersökningen genomfördes var att de 
största skillnaderna skulle ligga mellan vilken 
inställning till arbete du har men som visas i 
tabellen är den könsmässiga faktorn faktiskt 
större.

Analys

Syftet med denna undersökning har varit att 
undersöka sambandet mellan inställning och 
hälsa på arbetsplatsen. De tre frågor som vi 
har ställt kommer nu att besvaras.

Finns det något samband mellan 
inställningen till arbete och hälsa?

Med de svar vi fått kan vi konstatera att det 
finns ett återkommande tema i 
undersökningen: En överraskande stor del av 
respondenterna upplever att arbetet påverkar 
deras hälsa negativt. Men trots detta finns 
konsekventa skillnader mellan de som är 
instrumentellt och engagerat inställda till 
arbetet. Genomgående för resultatet har varit 
att de som har en engagerad inställning 
tenderar att ha en överlag bättre hälsa på 
såväl det psykiska som det fysiska planet.  
Det finns alltså ett tydligt samband mellan 
hälsa och inställning som visar på att de som 
ser arbetet som mer utvecklande och roligt 
också har en förmåga att bevara en relativt 
sett bättre hälsa.

Vi erfar alltså kunna fastslå att typen av 
inställning, engagerad eller instrumentell, 
uppenbarligen har någon sorts signifikans för 
den upplevda hälsan. Mönstret talar för detta, 
vilket då verifierar de teorier som 
sammanställts. Vad som dock är alarmerande 
är det faktum att hälsan verkar överlag vara 
bristande hos båda grupper. Den existerande 
skillnaden visar att det finns anledning till att 
undersöka saken vidare för att reda ut vad 
som orsakar dessa illavarslande siffror. Vår 
slutsats är att genom denna undersökning har 
vi kunnat verifiera att en viktig, bidragande 
orsak till vilken hälsa individen upplever sig 
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ha också kan kopplas till vilken typ av 
inställning den tillfrågade har haft. En 
instrumentell inställning har visat sig ge 
högre ohälsa samtidigt som en engagerad 
inställning istället i högre grad har visat sig 
positiv för individens hälsa.

Vilken inverkan har kön på den upplevda 
hälsan i arbetslivet? Är det någon skillnad 
mellan män och kvinnor när det gäller 
fenomenet?

När vi korstabulerade kön kopplat till hälsa 
och inställning till arbete fick vi fram en del 
intressanta fakta. Som vi konstaterade 
tidigare är fler kvinnor än män engagerade 
till sitt arbete vilket också borde betyda att 
kvinnor också generellt sett är friskare än 
män. Så blev dock inte utfallet (Se tabell 4 
bilaga).

Som presenterades i resultatet är det generellt 
sett så att kvinnor i helhet upplever sin 
situation som mer utsatt och att kvinnor 
också i större utsträckning upplever ohälsa.
Mycket av de härledda argumenten speglar 
en inte felaktig bild men en som lätt kan 
missuppfattas. I undersökningen har det visat 
sig att kön oberoende av inställningen till 
arbete är den mest tongivande variabeln.
Även om kön varit den mest tongivande 
betyder inte det att de andra variablerna är 
underordnade. Vi tror på ett växelspel mellan 
olika variabler ligger till grund för den 
upplevda ohälsan. Enligt det vi kan se tycks 
kön ha betydelse för vilken arbetsbelastning 
och arbetssituation man utsätts för. Detta kan 
härledas till Erikssons (1998) teorier som 
säger att detta också kan påverka 
inställningen till arbetet. En tanke skulle då 
vara att anledningen till att fler kvinnor 
upplever psykisk ohälsa i högre grad än män 
inte beror på deras kön, utan snarare av den 
arbetssituation som deras kön tilldelar dem i 
det patriarkaliska samhället. 

När det gäller den psykiska tröttheten kan 
man urskilja mönstret att kvinnor 
sammantaget upplever sig mer psykiskt trötta 
än vad männen gör (se tabell 3 bilaga). Det 
som framför allt framträder är att kvinnors 
psykiska hälsa är genomgående sämre än 

mäns. Männen har både vid en instrumentell 
och en engagerad inställning till arbete 
mindre upplevd psykisk trötthet än vad 
kvinnorna har. Detta kan tyda på att kvinnors 
arbeten är mer psykiskt påfrestande eller att 
kvinnor blir marginaliserade till yrken där 
arbetsbelastningen generellt sett är hög. Detta 
skulle kunna verifieras av Hochschild (1997) 
som beskriver hur yrken där individen måste 
engagera sig socialt och känslomässigt 
många gånger påverkar det mänskliga psyket 
negativt och att det är i synnerhet just 
kvinnor som dominerar inom dessa yrken. 
Hochschild lyfter fram det faktum att kvinnor 
tenderar att välja områden i arbetslivet där 
arbetsbelastningen socialt sett är hög samt 
områden vilka kan likställas med vård eller 
hemarbete. Hochschild påpekar också bl.a. 
att företagen försöker ta över både 
människors arbetsliv och privatliv genom att 
socialisera in människan till att bli en del av 
företaget, inte till att vara en egen individ. 
Företagens vinstmaximeringsideal skulle i 
detta fall kunna leda till att individen blir 
marginaliserad till en handelsvara vilket då 
främst påverkar kvinnorna.

Vid den upplevda fysiska hälsan skulle vi 
kunna utgå utifrån en äldre samhällsmodell 
och utifrån den dra slutsatsen att män borde 
vara mer fysiskt utmattade av arbetet än 
kvinnor. Men som vi ser i tabell 3 (bilaga)
stämmer detta inte alls överens med 
verkligheten. Detta visar också att kvinnor 
även upplever sin arbetssituation som mer 
fysiskt utmattande än vad männen gör. En 
tänkbar slutsats skulle kunna vara att kvinnor 
i och med sin högt psykiskt påfrestande 
arbetssituation således också blir påverkade 
fysiskt. Detta i sin tur skulle kunna skapa en 
stark ohälsa på mer än ett plan. 

Långt fler kvinnor än män känner sig också 
nedstämda och ledsna på grund av arbetet. 
Det skulle vara ur en sexistisk synvinkel 
enkelt att hänvisa till kvinnors underordning 
på arbetsmarknaden vilket också skulle 
kunna vara en bidragande orsak anser vi. 
Men att enbart hänvisa till denna 
underordning skulle också kunna bli felaktig. 
Vi anser att man förutom detta måste ta i 
beaktande att män och kvinnor väljer olika 
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branscher. Vi tror på en liknande 
argumentation som Hochschild för. att 
kvinnor oftare väljer relationsnära arbeten 
och männen tekniktunga (Hochschild 2003) 
Kvinnorna har i och med valet av 
relationsnära arbeten också förbundit sig till 
ett yrke som blir mer påfrestande psykiskt. 
Detta förklarar givetvis inte alla skillnader 
skulle kunna vara en bidragande orsak. En 
lösning på detta skulle kunna vara att få män 
och kvinnor att bryta upp den stereotypa 
tankegången om att det finns arbeten som är 
könsbundna. Detta uppbrott skulle isåfall 
kunna leda till att män och kvinnor till 
skillnad från idag väljer liknande 
yrkesområden. Oavsett vilken grundsats man 
har om ämnet visar undersökningen 
genomgående att kvinnors hälsa är sämre än 
mäns. Det man dock i och med detta måste ta 
i beaktande är att yrken som är upplevda som 
tunga fysiskt och psykiskt inte per automatik 
förändras pga. att man blandar män och 
kvinnor på arbetsplatsen. Där krävs 
förändringar i organisationens uppbyggnad, 
rutiner, personalarbete osv.  Men genom att 
harmonisera könsfördelningen inom olika 
arbetsområden tror vi att problemen kommer 
att lyftas fram och debatteras mer, framför 
allt på grund av det idag dominerande könet i 
allra högsta grad är manligt.

Vad kan det eventuella sambandet bero 
på? 

Vårt resonemang på frågan blir att hälsan har 
en stor koppling till vilken typ av inställning 
individen har. Inställningen verkar i sin tur 
vara beroende av hur väl individens behov 
tillgodoses. Hur väl behoven tillgodoses 
beror i sin tur på hur de olika faktorerna så 
som kön, ålder, arbetskrav, socialt stöd, 
medbestämmande, urbaniserad etc. 
interagerar med varandra. Interagerar de på 
sådant sätt att individen upplever sig känna 
sig värdefull och ser arbetet som utvecklande, 
blir individens inställning engagerad. 
Interagerar istället faktorerna på ett sådant 
sätt att personen känner sig utlämnad och 
värdelös försöker individen finna värde i livet 
någon annan stans och får på så sätt en 
instrumentell inställning till arbetet istället. 
Faktorerna bör följaktligen inte ses som 

direktkopplade till hälsan, utan snarare som 
styrmekanismer som påverkar hur 
människans behov tillgodoses och därav 
också hur dennes inställning, sedermera hälsa 
formar sig. 

Det som förvånat oss är hur tydligt 
skillnaderna mellan könen har visat sig. 
Kvinnor oberoende av andra variabler visar 
sig ha en sämre hälsa oavsett om de är mer 
engagerade till arbetet eller inte. Problemet 
kvarstår alltså även om man tar bort faktorer 
som är enbart relaterade till arbete. Som vi 
tidigare presenterat i uppsatsen tror vi att 
detta beror på den segmentering som finns på 
arbetsmarknaden idag. Där kvinnor 
marginaliseras in i emotionellt tunga arbeten.  
Ett annat orosmoment är att kvinnor idag 
dubbelarbetar både i hemmet och på sitt 
ordinarie arbete. Detta i sin tur kan leda till 
en ökad utmattning och i slutändan sämre 
hälsa. Detta problem är dock mångfacetterat 
och behöver vidare granskas/analyseras för 
att ett slutgiltigt svar skall kunna presenteras.

Det vi kan konstatera utifrån teorierna som 
framställts är att sambandet mellan hälsa och 
inställning tycks bestå av en mängd olika 
faktorer som alla inverkar på varandra på ett 
dynamiskt sätt. Det resonemang vi förde i 
teorisamman- ställningen var den att 
människans möjlighet att skapa en god hälsa 
har att göra med hur väl dennes behov 
tillgodoses. Karasek illustrerade detta med 
sin krav/kontroll-modell i det anseendet att 
människan kunde må bra så länge 
hennes/hans känsla av kontroll och sociala 
behov kontra arbetskraven var i balans 
(Karasek mfl.1990). Korpi kommer in på 
samma tema i den aspekten att han 
illustrerade hälsa som bl.a. beroende av 
vilken nivå av medbestämmande människan 
har. Korpi menade att variablerna som kön 
och ålder var avgörande för hur väl behoven 
blev tillfredsställda (Korpi 1978). På samma 
sätt verifierar Hertzberg liksom Maslow 
liknande teori i den betydelsen att 
människans behov skulle vara strukturerade i 
olika domäner och att hennes välmående 
generas utifrån hur väl de tillgodoses (Hall 
2004). Vårt resonemang utifrån detta blir 
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därför att behovstillgodoseendet skapar en 
viss inställning som kan antingen vara 
positiv/negativ. Denna inställning, eller 
uppfattning som Antonovsky kallar den, 
avgör människans förmåga att känna 
engagemang och därmed finna energi och 
hälsa (Antonovsky 2005).

Sambandet mellan hälsa och inställning tycks 
alltså bestå i hur väl människans behov 
tillgodoses. Hur väl människans behov 
tillgodoses tycks i sin tur vara beroende av 
olika faktorer. Det Eriksson pekar på är att 
dessa faktorer är mångfacetterade och 
komplexa men att det går vid närmare 
anblick finna ett mönster som gör det möjligt 
att dela upp dem i olika huvudsakliga 
områden. Vi vill i likhet med Eriksson påstå 
att det finns tydliga utmärkande variabler och 
att dessa då i huvudsak skulle kunna delas in 
i individuella, arbetsplatsmässiga och 
samhällsmässiga områden (Eriksson 1998). 
Hur människans hälsa skapas och hur 
hans/hennes uppfattning av arbetssituationen 
är tycks vara beroende av hur faktorerna 
mellan de olika områdena samverkar. Det är 
svårt att skapa exakta regler för alla 
människors hälsa eftersom varje människa är 
så unik. Det vi dock har kommit att inse är att 
vi kan komma att lättare förstå fenomenet 
hälsa och inställning om vi väljer att se den 
som beroende av dessa områdens samverkan 
med varandra. 

Sammanfattning
och reflektion

Det vi har redogjort i analysen har varit att 
det finns ett identifierbart samband mellan 
hälsan och inställningen till arbetet. I tillägg 
har vi funnit ut att sambandet består av olika 
faktorer som tillsammans styr individens 
förutsättningar för att få sina behov 
tillgodosedda. Hur väl dessa blir 
tillgodosedda avgör hur inställningen till 
arbetet blir. Inställningarna kan antingen vara 
engagerad eller instrumentell.

Engagerad blir individen när han/hon 
upplever sig ha kontroll över arbetet, 
medbestämmande, känner sig värdefull etc. I 

analysen fann vi ut att faktorn kön har 
betydelse för behovstillgodoseendet i den 
bemärkelsen att kvinnan blir insocialiserad 
till yrken (vård etc.) som tenderar att inneha 
arbetskrav som lämnar denne utlämnad. En 
arbetsplats som har emotionellt arbete och 
som samtidigt lider av ekonomiska 
inskränkningar har svårt att tillgodose 
individens behov till den grad att individen 
inte känner något värde och meningsfullhet i 
arbetet. Konsekvensen enligt teorierna blir att 
kvinnan får en mer utbredd instrumentell 
inställning och därmed också en överlag 
sämre hälsa.

Det finns forskning som visar på att faktorer 
som kön och inställning har ett liknande 
sambandsförhållande som andra faktorer. 
Utifrån de tidigare forskningar som gjorts i 
ämnet av bl.a. Korpi visar det sig t.ex. att 
andra faktorer som nationellt ursprung har 
liknande betydelse som kön har. Förklaringen 
skulle t.ex. vara att en person som har ett 
annat etniskt ursprung än svenskt blir 
marginaliserad till yrken som förutsätter att 
man inte kan språket eller den svenska 
sociala kulturen. Sådana arbeten kan vara 
belagda inom sektorer som inte möjliggör 
medbestämmande eller kontroll. 
Konsekvensen blir i så fall här att personen 
inte får sina behov tillgodosedda och försöker 
därför finna meningsfullhet utanför arbetet. 
Individen får alltså en instrumentell 
inställning och saknar förmågan att hämta 
kraft och hälsa. 

Utifrån dessa resonemang kring sambandet 
mellan hälsa och inställning vill vi skapa en 
modell för att förklara vår slutsats (se modell
1, bilaga). Med denna modell menar vi att 
hälsobegreppets förklaring är stratifierad, 
med vilket vi menar att den är uppbyggd av 
olika samverkande plan. Dessa plan tror vi 
kan förklaras ligga både i en vertikal och 
horisontell ordning, vilka tillsammans 
interagerar och skapar hälsa (se figur 1 
bilaga). Det vi försöker illustrera i figuren är 
att hälsan först och främst är beroende av 
vilken inställning individen har till arbetet. 
Denna inställning är i sin tur beroende av 
interaktiva, dynamiska och mångfacetterade 
faktorer. Dessa faktorer har vi valt att 
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strukturera upp i två olika domäner, vilka vi 
väljer att benämna intern och extern domän. 
Inom den interna domänen har vi valt att 
inbegripa ett av Erikssons huvudområde 
”individuella faktorer utanför arbete”, vilket 
omfattar de faktorer som individen själv 
besitter så som kön, ålder, utbildningsnivå 
etc. Den externa domänen innehåller de två 
övriga huvudområdena Eriksson framställt, 
nämligen ”arbetets villkor” och ”samhälliga 
faktorer”. Här är det alltså arbetsplatsens 
utformning och krav, samt hur samhället ser 
ut som påverkar individen samt avgör hälsan. 
De instrumentella upplever sig inte få sina 
behov av kontroll och meningsfullhet etc. 
vilket gör att de inte finner något värde i 
yrket, utan blir tvungna att finna det utanför 
arbetet. Resultatet blir att de ser arbetet som 
ett nödvändigt ont, varifrån de först och 
främst stannar kvar för att få tillräckligt med 
pengar för att göra det de tycker är värdefullt 
utanför arbetet. 
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Tabell 1
Översikt över givna svar från respondenterna och de olika variablerna. Siffrorna är angivna i 
procent.

Frekvenstabell
Procent

Kön
Man 52,5
Kvinna 47,5

Inställning
Engagerad 47,8
Instrumentell 52,2

Psykisk trött
Minst ett par dagar i veckan 17,15
En dag i veckan eller ett par dagar i veckan 44,9
Sällan eller aldrig 37.96

Fysisk trötthet
Minst ett par dagar i veckan 12,8
En dag i veckan eller ett par dagar i veckan 39,8
Sällan eller aldrig 47,4

Trött efter arbetet
Minst ett par dagar i veckan 18,1
En dag i veckan eller ett par dagar i veckan 47,4
Sällan eller aldrig 34,5

Ledsen och nedstämd
Minst ett par dagar i veckan 7
En dag i veckan eller ett par dagar i veckan 30,6
Sällan eller aldrig 62,4

Tabell 2
Tabellen visar inställning till arbete kopplat till hälsa. Siffrorna är angivna i procent.

Instrumentell Engagerad

Minst ett par dagar i veckan 23,2 9,6
En dag eller ett par dagar i veckan 40,8 38,8

F
ys

is
kt

 
tr

ö
tt

Sällan eller aldrig 36,1 51,6
Minst ett par dagar i veckan 25,2 14,4
En dag eller ett par dagar i veckan 41,1 45,8

P
sy

ki
sk

t 
tr

ö
tt

Sällan eller aldrig 33,7 39,8
Minst ett par dagar i veckan 25 15,7
En dag eller ett par dagar i veckan 50,5 46,1

T
rö

tt
 

ef
te

r 
ar

b
et

et

Sällan eller aldrig 24,5 38,1
Minst ett par dagar i veckan 13,5 4,4
En dag eller ett par dagar i veckan 38,2 28

L
ed

se
n

 
o

ch
 

n
ed

-
st

äm
d

Sällan eller aldrig 48,3 67,6
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Tabell 3
Tabellen visar kön kopplat till hälsa. Siffrorna är angivna i procent.

Man Kvinna
Minst ett par dagar i veckan 14,5 18,55
En dag eller ett par dagar i veckan 38,8 41,1

F
ys

is
kt

 
tr

ö
tt

Sällan eller aldrig 46,65 40,35
Minst ett par dagar i veckan 16,9 23,35
En dag eller ett par dagar i veckan 42,75 44,35

P
sy

ki
sk

t 
tr

ö
tt

Sällan eller aldrig 40,3 32,3
Minst ett par dagar i veckan 18,2 22,9
En dag eller ett par dagar i veckan 46,85 50,15

T
rö

tt
 

ef
te

r 
ar

b
et

et

Sällan eller aldrig 34,9 26,95
Minst ett par dagar i veckan 16,4 19,8
En dag eller ett par dagar i veckan 39,8 43,45

L
ed

se
n

 
o

ch
 

n
ed

-
st

äm
d

Sällan eller aldrig 43,85 36,75

Tabell 4
Tabellen visar inställning till arbete kopplat till hälsa och kön. Siffrorna är angivna i procent.

Instrumentell Engagerad

Man Kvinna Man Kvinna
Minst ett par dagar i veckan 22,3 24,9 6,7 12,2

En dag eller ett par dagar i veckan 40 42,3 37,6 39,9

F
ys

is
kt

 t
rö

tt

Sällan eller aldrig 37,7 32,8 55,6 47,9
Minst ett par dagar i veckan 23,5 28,5 10,3 18,2

En dag eller ett par dagar i veckan 40,4 42,3 45,1 46,4

P
sy

ki
sk

t 
tr

ö
tt

Sällan eller aldrig 36 29,2 44,6 35,4
Minst ett par dagar i veckan 23,7 27,4 12,7 18,4

En dag eller ett par dagar i veckan 49,6 52,3 44,1 48

T
rö

tt
 

ef
te

r 
ar

b
et

et

Sällan eller aldrig 26,7 20,3 43,1 33,6
Minst ett par dagar i veckan 23,2 25,2 9,6 14,4

En dag eller ett par dagar i veckan 40,8 41,1 38,8 45,8

L
ed

se
n

 
o

ch
 n

ed
-

st
äm

d

Sällan eller aldrig 36,1 33,7 51,6 39,8

Modell 1 Modellen visar faktorer som påverkar individens hälsa.

INSTÄLLNING

Individuella 
faktorer utanför 

arbetet

Arbetets villkor Samhällets 
struktur

Intern domän Extern Domän

HÄLSA


