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Sammanfattning Introduktion: Arbetsrelaterad stress är idag ett växande problem 

och det har visat sig att det är många olika faktorer som orsakar 

stress. Det har också visat sig att stress ligger till grund för tillstånd 

av ohälsa, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Även 

socioekonomisk status är något som sammankopplas med både 

stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom befintlig forskning 

är något begränsad gällande huruvida arbetsrelaterad stress, 

socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar samvarierar 

var det av intresse att undersöka detta.  Syfte: Syftet med denna 

studie var att beskriva upplevelsen av arbetsrelaterad stress i 

relation till socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Metod: Metoden som användes var litteraturstudie och de 

databaser som användes vid datainsamlingen var PubMed och 

PsycInfo. Resultat: Personer med låg socioekonomisk status 

upplevde högre arbetsrelaterad stress än personer med hög 

socioekonomisk status. Personer med låg socioekonomisk status 

upplevde låg arbetskontroll och osäkerhet på arbetet medan 

personer med hög socioekonomisk status upplevde ett större 

socialt stöd på arbetet. Höga krav och låg arbetskontroll och 

obalans mellan ansträngning och belöning kunde leda till hjärt- 

och kärlsjukdomar, och det påverkade även blodtryck och det 

metabola syndromet. Låg arbetskontroll, lågt socialt stöd, hög 

arbetströtthet, övertidsarbete och aktiva och passiva arbeten kunde 

leda till hjärt- och kärlsjukdom. Personer med låg socioekonomisk 

status hade störst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Risken att dö av hjärt- och kärlsjukdomar var störst för personer 

med låg socioekonomisk status. Implikation: Denna nya kunskap 

kan användas för att informera företagsledningar och individer i 

riskgrupperna för att minska risken att drabbas av stress och hjärt- 

och kärlsjukdomar. Kunskapen kring detta område bör ökas 

ytterligare för att detta problem skall kunna kontrolleras i 

framtiden.  
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Summary Introduction: Job strain is a common problem and it has been 

shown that different factors causes stress. Stress is also the basis 

for the state of several health problems, including cardiovascular 

disease. Socioeconomic status is also something that is associated 

with both stress and cardiovascular disease. Because of insufficient 

research regarding whether job strain, socioeconomic status and 

cardiovascular disease correlates, it was of interest to investigate 

this. Aim: The aim of this study was to describe the experience of 

job strain in relation to socioeconomic status and cardiovascular 

disease. Method: The method that was used was a literature study 

and databases used for data collection was PubMed and PsycInfo. 

Results: Individuals with low socioeconomic status experienced 

higher job strain than individuals with high socioeconomic status. 

Individuals with low socioeconomic status experienced low job 

control and job insecurity, while those with high socioeconomic 

status perceived greater social support at work. High demands and 

low job control and imbalance between effort and reward could 

lead to cardiovascular disease, and it also affected blood pressure 

and metabolic syndrome. Low job control, low social support, high 

work fatigue, working overtime and active and passive jobs could 

lead to cardiovascular disease. People with low socioeconomic 

status had a greatest risk of developing cardiovascular disease. The 

risk of dying from cardiovascular disease was high for individuals 

with low socioeconomic status. Implication: This knowledge can 

be used to inform management and individuals at risk how to 

reduce the risk of stress and cardiovascular disease. To control this 

problem in the future it requires an increased knowledge in the 

field.  
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Introduktion 

 

Idag är stress ett växande folkhälsoproblem som kostar stora summor pengar för både 

företagen och samhället. År 2000 var kostnaden för långtidssjukskrivna cirka 74,5 miljarder 

kronor och en stor del av summan användes för stressrelaterade sjukdomar (Währborg, 2002). 

Inom EU har det visat sig att stress är det näst vanligaste hälsoproblemet på arbetsplatser och 

problemet drabbar cirka var tredje arbetare (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002).  

 

I dagens arbetsliv finns det många olika faktorer som kan orsaka stress. Orsaksfaktorer för 

stress skulle kunna vara allt från för höga krav från chefer och arbetskamrater eller för hög 

arbetsbörda till dålig fysisk arbetsmiljö eller diskriminering (Statistiska Centralbyrån, 2001). 

För att kunna förstå den arbetsrelaterade stressen krävs det också en förståelse för den 

upplevda stressen i hemmet. Detta innebär att det är svårt att hålla familjeliv och arbetsliv 

åtskiljda och pressen på arbetet får effekter på familjelivet och vice versa (Cassidy, 2003).  

 

Trender visar att antalet okvalificerade arbetare har minskat medan antalet kvalificerade 

tjänstemän har ökat de senaste decennierna, och detta innebär att det har blivit mer vanligt 

med arbeten med höga krav och eget beslutsfattande. I och med denna förändring har de 

mentala kraven ökat inom olika sektorer. Skulle beslutsutrymmet, dvs. de anställdas talan, 

begränsas skulle även stressen öka, vilket innebär att beslutsutrymmet är avgörande för den 

psykosociala miljön (Järvholm, 1996). Det har också visat sig att antalet tidsbegränsat 

anställda har ökat vilket har minskat de anställdas trygghet på arbetsmarknaden. Detta har i 

sin tur medfört att det har blivit svårare att skapa sociala relationer till andra medarbetare 

(Järvholm, 1999). 

 

Enligt Järvholm (1996) varierar ett arbetes mentala krav på individen mellan olika arbeten 

beroende på arbetets status. Trots att vissa arbeten innefattar högre krav kan de samtidigt 

innebära att den anställde har ett större handlingsutrymme vilket kan påverka stressen positivt. 

Det har även visat sig finnas ett samband mellan utbildning och stress där utbildade personer 

tenderar att drabbas mer av negativ stress än personer som saknar utbildning. Arbetskrav och 

egenkontroll är ytterligare något att ta hänsyn till när det gäller arbetsrelaterad stress. Kvinnor 

och män som upplever höga arbetskrav och liten kontroll över sin arbetssituation löper större 

risk att sjukskrivas och förtidspensioneras än de som har höga arbetskrav och hög 
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egenkontroll. Detta innebär att de som upplever höga arbetskrav och liten kontroll över sitt 

arbete lättare drabbas av negativ stress än de med hög egenkontroll pga. att de sist nämnda har 

större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation (Statistiska Centralbyrån, 2004). Här 

finns även en skillnad mellan kvinnor och män då kvinnor i allmänhet har sämre arbetsvillkor 

än män (Järvholm, 1996). 

 

Konsekvenser av stress 

Vanliga besvär till följd av stress är sömnsvårigheter, muskelvärk, ökad irritation, 

minnesproblem, nedstämdhet och relationsproblem. Även magproblem, depression, högt 

blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar är några av de sjukdomar som skulle kunna uppstå 

som en följd av långvarig och påtaglig stress (Olofsson, 2000; Statistiska Centralbyrån, 2001; 

Rozanski, Blumenthal, Davidson, Saab & Kubzansky, 2005). Peiffer (1996) nämner också 

ökad infektionskänslighet och försämrat immunförsvar som andra fysiska reaktioner på stress. 

En stor stressfaktor som påverkar sjukdomsutvecklingen negativt är upplevelsen av att inte 

kunna påverka sitt liv i olika situationer (Billing, 2000; Brinck & Schenk- Gustafsson, 2005) 

och dessutom har personligheten visat sig ha en stor påverkan på hur märkbar stressreaktionen 

blir hos olika individer, dvs. att vissa individer har lättare att drabbas än andra (Peiffer, 1996).  

 

Stress är något som inte bara drabbar individen utan även grupper och organisationer. Detta 

visar sig i form av t.ex. tillbud och felbehandlingar, konflikter och samarbetssvårigheter, 

arbetsskador och sjukfrånvaro och andra produktionsstörningar. Detta leder i sin tur till ökade 

sjukskrivningskostnader och kompetensförluster (Arbetsmiljöverket, 2009). Noterbart är att 

stressreaktioner är naturliga och behöver inte alla gånger betyda någonting negativt för 

människans hälsa, utan kan istället vara något stimulerande. Ohälsa uppstår när krav och 

förväntningar inte stämmer överens med individens förutsättningar (Perski, 2000). 

 

Psykisk ohälsa, social miljö och hjärt- och kärlsjukdomar 

Trots att hjärt- och kärlsjukdomar minskat bland kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2009) har 

det visat sig att hjärt- och kärlsjukdomar ändå är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i 

västvärlden (Khot et al., 2003) och 42 procent av alla som dog i Sverige 2005 dog av hjärt- 

och kärlsjukdom (Sundblom, Petzold, Rasmussen, Callmer & Lissner, 2008).  Det har också 

visat sig att män löper 60- 70 procents högre risk än kvinnor att avlida i hjärt- och 

kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Dessutom är det mer än dubbelt så stor risk för en 
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outbildad person att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom jämfört med akademiker och 

tjänstemän (Perski, 2000).  

 

Mätningar som gjorts gällande socioekonomisk status, inklusive yrke, visar en stark koppling 

till hjärt- och kärlsjukdomar, och låg yrkesstatus har visat sig vara en viktigare faktor för 

hjärtsjukdomar än rökning, hög kolesterolhalt och högt blodtryck (Marmot, 2006). Trots detta 

är det viktigt att inse att rökning, hög kolesterolhalt och högt blodtryck ändå är riskfaktorer 

som skulle kunna leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kan bero på de sämre ekonomiska 

villkoren i de lägre socialgrupperna vilket gör det svårare att leva hälsosamt, och att den 

ekonomiska begränsningen kan göra det svårt att kunna ta del av läkarvården då de insjuknar 

(Billing, 2000). Det går även att relatera lägre utbildningsnivå till bland annat graden av 

socialt stöd, arbetslöshet och ekonomiska problem (Perski, 2000).  

 

Stress, personlighet och hjärt- och kärlsjukdomar 

Stress är något som följt människan sedan tidernas begynnelse och alla människor drabbas av 

det, men många människor är dåligt rustade för att hantera stress vilket har lett till en ökning 

av stressrelaterade sjukdomar. Personlighet har visat sig ha en påverkan över hur benägen en 

person är för att drabbas av stress. Typ A är en personlighet som ofta utsätts för stress. 

Personer av typ A är ambitiösa, tävlingslystna, otåliga, fientliga, aggressiva och arbetsamma 

och har ett beteende och livsstil som alltid leder till någon form av fysisk aktivering. 

Människor med typ B- personlighet är lugna, harmoniska, avspända och löper mindre risk att 

drabbas av stress och hjärt- och kärlsjukdomar. (Billing, 2000; Kirsta, 1988; Perski, 2000). Ett 

begrepp som introducerats på senare tid är typ D- personlighet som också antas utveckla 

hjärtsjukdomar. Personer med typ D- personlighet är oroliga, olyckliga och irriterade vilket 

skulle kunna liknas vid ett depressionsbeteende (Billing, 2000).  

 

Definitioner 

Stress 

Nationalencyklopedin (2009) definierar stress som: ”anpassningsreaktioner som i 

människans och andra djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, 

stressorer, som individen har begränsad möjlighet att påverka”. Krauklis och Schenström 

(2002) beskriver stress som kroppens fysiska reaktion när den utsätts för psykisk, fysisk och 

social påfrestning. Dock har det visat sig vara väldigt komplicerat att definiera begreppet 
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stress eftersom det är svårt att veta gränsvärdena för de kroppsliga reaktioner som ska 

överskridas för att en stressreaktion skall utlösas, och vilka objektiva kriterier som gäller för 

att en situation skall upplevas som stressig. Dessutom är stressforskningen oenig gällande hur 

kriterierna ska formuleras för de kravupplevelser och psykologiska reaktioner som ligger till 

grund för alla stressreaktioner (Malmström & Nihlén, 2002).    

 

Begreppet stress brukar delas upp som positiv och negativ. 

Positiv stress definieras som: ”kombination av goda prestationer och höggradigt 

välbefinnande” (Malmström & Nihlén, 2002). Detta uppkommer när hjärnan tolkar en 

situation rätt, vilket i sin tur leder till att kroppens reaktioner hjälper oss att hantera 

situationen rätt (Malmström, 2004). Negativ stress förekommer i två olika typer. Den första 

typen består av överdriven och/eller långvarig anspänning och brist på vila. Finns det inte tid 

till tillräcklig återhämtning leder denna typ av stress till en utmattningsreaktion (Malmström 

& Nihlén, 2002; Malmström, 2004). Den andra typen består av brist på mentalt lugn och 

trygghet vilket innebär en brist på kroppslig vila. Denna typ av negativ stress uppstår när det 

uppstår en obalans mellan den mentala återhämtningen och påfrestningen (Malmström, 2004).  

 

Arbetsrelaterad stress 

Cox, Griffiths och Rial- González (2000) påpekar att arbetsrelaterad stress bör definieras 

utifrån växelspelet mellan de anställda och deras arbetsmiljö. De anställda upplever någon 

form av stress då kraven i arbetsmiljön överstiger dennes förmåga att klara av eller kontrollera 

de krav som uppstått.  

 

Stressorer  

Stressorer är inre eller yttre förhållanden som framkallar en ökad fysiologisk aktivitet och 

handlingsberedskap hos människan, dvs. stress (Billing, 2000). Det finns tre olika typer av 

stressorer: biologiska, psykologiska och sociala. Hur mycket en individ drabbas av olika 

stressorer beror på hur väl individen klarar att hantera de påfrestningar som denne utsätts för 

(Antonovsky, 1991).   
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Hjärt- och kärlsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar hjärtat och de 

pulsådror som bland annat går till hjärtat, hjärnan och de nedre extremiteterna 

(Nationalencyklopedin, 2009) såsom kärlkramp, arterioskleros och hjärtinfarkt (Perski, 2000).  

 

Socioekonomisk status 

Begreppet socioekonomisk status baseras på utbildning, inkomst och yrke på både individ- 

och gruppnivå. Utbildning, inkomst och yrke är tre variabler som sammankopplas med 

flertalet nivåer av socioekonomisk status och dessa tre variabler är både självständiga och 

samverkande (Liberatos, Link & Kelsey, 1988; ref i Currie, Elton, Todd & Platt, 1997). 

 

Stress i arbetslivet 

På 1970-talet publicerade Robert Karasek en krav- kontroll modell som analyserar två 

avgörande psykosociala aspekter i arbetssituationen, krav och kontroll, och dess påverkan på 

hälsan. Modellen utvecklades vid ett senare tillfälle tillsammans med Töres Theorell. Krav 

innebär de psykologiska stressorer som uppstår på ett arbete och innefattar arbetets 

omfattning som helhet med bland annat arbetsmängd och tidspress och kontroll innebär 

arbetstagarens egen kontroll över den givna situationen och möjligheten att fatta egna beslut. 

Modellen visar således relationen mellan upplevda krav och upplevd kontroll i en arbets- eller 

livssituation och dess påverkan på stress, positiv eller negativ. En arbets- eller livssituation 

med höga krav och hög kontroll nämns i modellen som aktiv, och höga krav och låg kontroll 

nämns som spänd. En arbets- eller livssituation med låga krav och hög kontroll nämns som 

avspänd och låga krav och låg kontroll nämns som passiv (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Aktiva arbeten beskrivs som utvecklande och som låter arbetstagaren använda sin kreativitet. 

Det har visat sig att arbetstagare som får arbeta utifrån sina förmågor och en möjlighet att 

påverka sin arbetssituation visar en minskad psykologisk anspänning (Karasek, 1979; Karasek 

& Theorell, 1990). Spända arbeten beskrivs som arbeten med hög psykologisk anspänning 

(Karasek, 1979). Arbetstagaren kan uppleva stress då denne utsätts för höga arbetskrav och 

saknar möjlighet att själv påverka eller fatta beslut kring sin arbetssituation. Denna typ av 

arbets- och livssituation har visat sig ha samband med hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & 

Theorell, 1990).  
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Avspända arbeten beskrivs som arbeten med låg psykologisk anspänning. Arbetstagaren 

upplever ett stort handlingsutrymme och få krav att bemöta vilket innebär positivare 

arbetstagare och lägre hälsorisker (Karasek & Theorell, 1990). Passiva arbeten beskrivs som 

arbeten med en medelmåttig nivå av psykologisk anspänning. Arbetstagaren ställs sällan inför 

krav, men när krav ställs och kontrollen anses vara låg kan det leda till att arbetstagaren 

känner sig något stressad (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Ytterligare en variabel som är viktig för Karasek och Theorells (1990) modell är socialt stöd, 

som de menar har en har stor effekt i den bemärkelsen att tillgången av socialt stöd till viss 

del kan minska risken för skadeverkningar som kombinationen av krav och kontroll kan 

orsaka. Socialt stöd i modellen definieras som det stödjande samspelet mellan dels 

medarbetare, och dels mellan medarbetare och överordnade. Vid ökad arbetsbörda är assistans 

och extra resurser av stor betydelse för upplevelsen av det sociala stödet.  

 

Utifrån de kartläggningar Karasek och Theorells modell visar har det gjorts jämförelser 

gällande hjärt- och kärlsjukdomar och olika yrken. Det visade sig att det gick att hitta 

samband mellan teorin som ligger till grund för modellen och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Resultatet visade att människor som befinner sig inom spannet som definieras som aktiva 

arbeten löpte 25 procents mindre risk att drabbas att hjärt- och kärlsjukdom jämfört med 

befolkningen i stort. De som hade något arbete som definierades som spänt löpte en överrisk 

på nästan 200 procent att drabbas (Perski, 2000).  

 

Tillvarons betydelse 

Två frågor som ligger till grund för Aaron Antonovskys (1991) teorier om hälsa är: hur kan 

människor som utsätts för tillvarons påfrestningar förbli friska, och hur kan de 

vidareutvecklas och växa som människor? Antonovsky började utveckla sin teori på 1970- 

talet då han gjorde en undersökning på israeliska kvinnor som genomgått någon form av 

livskris och intervjuade de som hade bäst, respektive sämst psykisk hälsa. De som hade klarat 

sig bäst hade en hög KASAM, dvs. hög känsla av sammanhang. Enkelt uttryckt är KASAM 

ett förhållningssätt som visar att det finns balans mellan begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. KASAM definieras som: 
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Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att 

man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 

och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 

1991, s. 41). 

 

Ett annat nyckelbegrepp i Antonovskys hälsoteori är salutogenes vilket innebär att det är 

fokus på hälsans ursprung och hälsofrämjande faktorer. Patogenes är ett annat begrepp som 

Antonovsky använder sig av vilket innebär fokus på sjukdomars uppkomst och ohälsa. 

Antonovskys utgångspunkt är att försöka förstå och förklara varför vissa människor hanterar 

livets påfrestningar bättre än andra. Han diskuterar olika stressorer som delas in i olika 

kategorier för att sedan visa de kvalitativa skillnader som finns mellan olika stressorer. 

Stressorerna delas in i tre olika kategorier: sjukdomsalstrande, neutrala och hälsofrämjande. 

För att klara av dessa påfrestningar krävs en känsla av sammanhang, men även tillgång till 

generella motståndsresurser, dvs. allt som kan ge kraft att handskas med eller bekämpa de 

påfrestningar som människan utsätts för (Antonovsky, 1991).  

 

Det har visat sig att faktorer som stress och socioekonomisk status har betydelse för 

individens hälsa och bland annat påverkar frekvensen av hjärt- och kärlsjukdomar (Billing, 

2000; Perski, 2000; Socialstyrelsen, 2009). Därför kan det vara intressant att utforska hur 

arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status samvarierar med förekomsten av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Denna litteraturstudie avser därför att beskriva upplevd arbetsrelaterad stress i 

relation till socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar samt att genom ökad kunskap 

inom området se hur de olika faktorerna förhåller sig till varandra.  
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Syfte   

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av arbetsrelaterad stress i relation till 

socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Frågeställningar 

1. Finns det samband mellan arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status? 

2. Hur påverkas hjärt- och kärlsjukdomar av arbetsrelaterad stress? 

3. Hur påverkas hjärt- och kärlsjukdomar av socioekonomisk status? 

 

Metod 

Datainsamling  

Artiklarna som användes i litteraturstudien söktes i två olika databaser: PsycInfo och PubMed. 

Anledningen till att dessa två databaser användes var att de täckte det område som valdes. 

Artikelsökningen ägde rum under flera tillfällen för att finna relevanta artiklar till studiens 

syfte och frågeställningar. För att hitta artiklar som var relevanta användes olika sökord som 

hade anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Söktermerna som användes var 

fritextord och orden kombinerades med varandra för att på så sätt avgränsa sökområdet vilket 

i sin tur skulle medföra att mer relevanta artiklar skulle kunna identifieras (se bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier  

För att artiklarna skulle inkluderas skulle de svara mot studiens syfte och frågeställningar och 

vara skrivna på engelska. För att begränsa antalet vetenskapliga artiklar gjordes avgränsningar 

i sökningen där artiklarna som ingick i analysen skulle vara publicerade mellan 1999 och 

2009 för att spegla den senaste forskningen inom det valda området.  

 

Databearbetning 

Artiklarna skrevs ut och analyserades noggrant i form av genomläsning av abstrakt och 

resultat, och sedan valdes de artiklar ut som kunde sammankopplas till denna studies syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas abstrakt och resultat översattes till svenska för att göra innehållet 

mer lättförståeligt. Vidare skapades en översikt där en utförligare beskrivning gjordes av hur 

artikelsökningen gått till och en resultatmatris där artiklarna sammanställdes genom kortfattad 

beskrivning av artiklarnas olika delar (syfte, metod och resultat). Dessutom bedömdes 
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artiklarnas kvalitet utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2006) 

kvalitetsbedömningsprotokoll.  

 

Resultat 

Databassökningarna gav totalt 1309 träffar, men många av dessa kunde uteslutas direkt utifrån 

deras titlar. Abstrakten i artiklarna som ansågs vara relevanta för studien genomlästes innan 

24 artiklar slutligen valdes ut för att svara på studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2).  

 

Arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status 

Landsbergis, Schnall, Pickering, Warren och Schwartz (2003) gjorde en studie på män för att 

se om det fanns något samband mellan arbetsrelaterad stress, blodtryck och socioekonomisk 

status. Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan arbetsrelaterad stress, 

högt blodtryck och låg socioekonomisk status medan männen som tillhörde gruppen med hög 

socioekonomisk status visade sig ha en lägre arbetsrelaterad stress och ett lägre blodtryck. 

Två andra studier som visar liknande reslutat är Matthews och Powers (2002) studie på 33-

åriga kvinnor och Sun, Wang, Zhang och Li’s (2007) studie på kinesiska arbetare. Det 

framkom i dessa studier att det fanns samband mellan arbetsrelaterad stress och låg 

socioekonomisk status. Vidare har det visat sig att det fanns samband mellan låg 

socioekonomisk status och låg livstillfredsställelse hos föräldrarna och ökad arbetsrelaterad 

stress och låg arbetskontroll för deras barn i vuxen ålder (Hintsa et al., 2006). Dock finns det 

resultat som visar att det inte finns några samband mellan arbetsrelaterad stress och 

socioekonomisk status (Aboa-Èboulé et al., 2007).  

 

Socialt stöd var också något som visade samband med arbetsrelaterad stress och 

socioekonomisk status. Matthews och Power’s (2002) studie visade att lågt socialt stöd, 

monotona arbetsuppgifter och osäkerhet på arbetet var faktorer som kunde leda till stress på 

arbetet. Kvinnorna med hög socioekonomisk status hade stort socialt stöd på arbetet jämfört 

med kvinnorna med låg socioekonomisk status som hade lågt socialt stöd. Kvinnorna som 

upplevde mest osäkerhet på arbetet hade lägre socioekonomisk status. Dessutom visade det 

sig att arbetande kvinnor hade en mindre risk att drabbas av stress jämfört med arbetslösa 

kvinnor. Personer med hög socioekonomisk status upplevde höga krav på arbetet medan 

personer med låg socioekonomisk status upplevde låg arbetskontroll och negativa fysiska 

arbetsförhållanden. Personer med hög socioekonomisk status upplevde också att deras arbeten 
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var aktiva medan personer med låg socioekonomisk status upplevde sina arbeten som passiva 

(Huisman, Van Lenthe, Avendano & Mackenbach, 2008).  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar och arbetsrelaterad stress 

Kuper och Marmot (2003) undersökte kontorspersonal på 20 olika statliga institutioner i 

London och det visade sig att anställda med höga krav och låg kontroll på arbetet löpte störst 

risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Även Netterström, Nielsen, Kristensen, Bach och 

Möllers (1999) studie visade detta. Att låg kontroll på arbetet skulle vara en riskfaktor för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar bekräftas även av flera studier (Lallukka, Martikainen, 

Reunanen, Roos, Sarlio- Lahteenkorva & Lahelma, 2006; Huisman et al., 2008; Netterström 

et al., 1999) medan Brown, James och Mills (2006) menade att låg kontroll på arbetet ledde 

till ett högre blodtryck hos de anställda. Det visade sig också att låg arbetskontroll kunde 

kopplas samman med arbetsrelaterad stress (Williams, Kooner, Steptoe & Kooner, 2007). 

Uchiyama, Kurasawa, Sekizawa och Nakatsuka (2005) menade att höga arbetskrav i sig 

kunde vara en riskfaktor för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom fanns det 

resultat som visade att en passiv arbetssituation för kvinnor kunde öka risken för att drabbas 

av hjärtinfarkt och stroke (André- Petersson, Engström, Hedblad, Janzon & Rosvall, 2006). 

Ytterligare fanns det resultat som visade att en hög arbetströtthet, övertidsarbete (Lallukka et 

al., 2006) och aktiva arbeten (Uchiyama et al., 2005) var tre faktorer som ökade risken för 

hjärt- och kärlsjukdom.  

 

I en studie gjord på arbetare visade resultatet att arbetarna med arbetsrelaterad stress och ett 

svagt socialt stöd på arbetet påvisade en signifikant ökning på blodtrycket (Guimont, Brisson, 

Dagenais, Milot, Vezina, Masse, Moisan, LaFlamme & Blanchette, 2006). Två studier visade 

att ett svagt socialt stöd på arbetet ökade risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

(André- Petersson et al., 2006; Lallukka et al., 2006) samtidigt som Rosengren, Wilhelmsen 

och Orth- Gomér (2003) menade att det även fanns samband mellan lågt känslomässigt stöd, 

låg social integration och hjärt- och kärlsjukdomar. Kuper och Marmot’s (2006) visade dock 

att det inte fanns något signifikant samband mellan socialt stöd och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Aboa-Èboulé et al. (2007) studerade också bland annat socialt stöd, och deras resultat visade 

att socialt stöd inte kunde sammankopplas med arbetsrelaterad stress, men att arbetsrelaterad 

stress kunde sammankopplas med hjärt- och kärlsjukdomar (Lallukka et al., 2006; Uchiyama, 
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et al., 2005; Huisman et al., 2008; Chandola, Brunner & Marmot, 2006; Kivimäki, Leino- 

Arjas, Luukkonen, Riihimäki, Vahtera & Kirjonen, 2002; Williams et al., 2007).  

 

Arbetsrelaterad stress visade sig också ha samband med metabolt syndrom, dvs. fysiologiska 

tillstånd som ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, (Chandola et al., 2006; Sun 

et al., 2007: Kivimäki et al., 2002). Dock visade Kittleson, Meoni, Wang, Chu, Ford och Klag 

(2006) att body mass index (BMI), kolesterolvärde och diabetes inte hade något samband med 

hjärt- och kärlsjukdomar. Det visade sig också att det metabola syndromet påverkas av 

obalans mellan ansträngning och belöning på arbetet samtidigt som det framkom att personer 

som upplevde en obalans mellan ansträngning och belöning hade en ökad risk att dö av hjärt- 

och kärlsjukdomar jämfört med de som upplevde en balans mellan ansträngning och belöning 

(Kivimäki et al., 2002).  

 

Det har visat sig att det inte bara finns positiva samband mellan arbetsrelaterad stress och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Resultat från olika studier har påvisat att det inte finns några 

signifikanta samband mellan hög arbetsrelaterad stress och hjärt- och kärlsjukdomar (Lee, 

Colditz, Berkman & Kawachi, 2002; De Bacquer, Pelfrene, Clays, Mak, Moreau, de Smet, 

Kornitzer & de Backer, 2005; Eaker, Sullivan, Kelly-Hayes, D’Agostino & Benjamin, 2004; 

Rosengren et al., 2003). 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar och socioekonomisk status 

Kittleson et al. (2006) gjorde en studie som visade att män med låg socioekonomisk status 

under barndomen, men hög socioekonomisk status i vuxen ålder, hade störst risk att drabbas 

av hjärt- och kärlsjukdom innan 50 års ålder. Manderbacka, Hetemaa, Keskimäki, 

Luukkainen, Koskinen och Reunanen (2006) som studerade socioekonomiska skillnader hos 

patienter som drabbats av kärlkramp visade att ju högre socioekonomisk status patienterna 

hade, desto lägre risk var det att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet visade sig vara 

signifikant både för kvinnor och för män. Liknande resultat publicerades av Huisman et al. 

(2008), Schaufelberger och Rosengren (2006) och Lallukka et al. (2006) som menade att 

personer med låg socioekonomisk status hade den största risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det fanns även resultat som visade att låg socioekonomisk status hade 

samband med metabolt syndrom (Reddy, Prabhakaran, Jeemon, Thankappan, Joshi, 
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Chaturvedi, Ramakrishnan & Amed, 2006). Det visade sig också att personer med låg 

socioekonomisk status hade ett högt blodtryck och BMI (Schaufelberger & Rosengren, 2006). 

 

Huisman et al. (2008) visade i sin studie att yrkesstatus kunde sammankopplas med hjärt- och 

kärlsjukdom vilket Netterström et al. (1999) stödjer i sin studie. Vidare gjordes en studie på 

invandrare i Storbritannien som visade att invandrare från Sydasien, till skillnad från 

invandrare från övriga Europa, löpte störst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom pga. 

sämre ekonomi och levnadsförhållanden (Williams et al., 2007).  Det fanns dock motsägande 

resultat som menade att det inte fanns några signifikanta samband mellan yrkesstatus och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Kuper & Marmot, 2003).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av arbetsrelaterad stress i relation till 

socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare skulle det undersökas om det 

fanns samband mellan arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status, samt hur hjärt- och 

kärlsjukdomar påverkas av arbetsrelaterad stress och hur hjärt- och kärlsjukdomar påverkas av 

socioekonomisk status.  

 

Arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att det fanns samband mellan arbetsrelaterad 

stress och socioekonomisk status. Personer med låg socioekonomisk status tenderade att 

uppleva högre nivåer av stress på arbetet jämfört med personer med hög socioekonomisk 

status. Det visade sig också att personer med låg socioekonomisk status upplevde låg 

arbetskontroll och osäkerhet på arbetet. Det fanns även resultat som visade att låg 

socioekonomisk status hos föräldrar påverkade deras barns arbetsrelaterade stress och låga 

arbetskontroll i vuxen ålder. Personer med hög socioekonomisk status upplevde ett större 

socialt stöd på arbetet jämfört med personer med låg socioekonomisk status. Det fanns inte 

bara studier som bekräftade sambandet mellan arbetsrelaterad stress, socioekonomisk status 

och socialt stöd i denna litteraturstudie. Aboa- Éboulé et al. (2007) visade att det inte fanns 

några samband mellan arbetsrelaterad stress, socioekonomisk status och socialt stöd vilket 

motsäger resultaten från andra studier (Landbergis et al., 2003; Matthews & Power, 2002; 

Hintsa et al., 2006; Sun et al., 2007). Detta skulle kunna bero på att deltagarna inte talar 

sanning i intervjuer och enkätsvar vilket gör att resultaten uppnår ”falska” värden. Dessutom 

kan det finnas olika bakgrundsvariabler som kan påverka resultatet inom det område som ska 

studeras.  

 

Att drabbas av arbetsrelaterad stress kan bero på en rad olika faktorer och många studier tyder 

på att det är personer med låg socioekonomisk status som riskerar att drabbas mest av den 

arbetsrelaterade stressen. Dock är detta något som Järvholm (1996) motsäger då han menar att 

utbildade personer löper större risk att drabbas av negativ stress jämfört med personer utan 

utbildning. Socialt stöd på arbetet har visat sig vara en viktig faktor för huruvida den 

arbetsrelaterade stressen ska träda i kraft eller ej, dvs. att känna en samhörighet till 
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arbetskamrater vilket kan underlätta arbetssituationen trots att arbetssituationen innefattar 

höga krav och låg kontroll (Perski, 2000). Det visade sig att personer med låg socioekonomisk 

status upplevde ett lägre stöd jämfört med personer med hög socioekonomisk status (Billing, 

2000).  Utifrån Antonovsky’s (1991) teorier om hälsa går det också att dra paralleller till det 

sociala stödet på arbetet. Antonovsky menade att KASAM, känsla av sammanhang, och 

generella motståndsresurser, dvs. allt som kan ge kraft att handskas med eller bekämpa de 

påfrestningar (stressorer) som människan utsätts för, var av stor vikt för den psykiska hälsan. 

Detta innebär att alla människor är olika och att personligheten har en stor påverkan på hur 

märkbar stressreaktionen blir hos olika personer (Peiffer, 1996). Det har också visat sig att 

socialt stöd, som utgör en del i Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll modell, är en 

viktig del för att minska de skadeverkningar som obalansen mellan krav och kontroll kan 

utsätta människan för.  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar och arbetsrelaterad stress 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att höga krav på arbetet och låg förmåga att påverka 

sin arbetssituation, dvs. låg kontroll, kunde leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetsrelaterad 

stress visade sig också påverka blodtryck och det metabola syndromet, vilket är två tillstånd 

som kan leda till en utveckling av hjärt- och kärlsjukdom. Det visade sig att män som 

upplevde arbetsrelaterad stress samt arbetsrelaterad stress kombinerat med obalans mellan 

ansträngning och belöning löpte två gånger så stor risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar 

jämfört med de som inte upplevde arbetsrelaterad stress.  

 

Vidare visade resultatet att låg arbetskontroll, lågt socialt stöd, hög arbetströtthet, 

övertidsarbete, aktiva arbeten och passiva arbeten också var faktorer som låg till grund för 

hjärt- och kärlsjukdomar. I många av artiklarna nämns inte ordet arbetsrelaterad stress utan 

ord som höga arbetskrav, låg kontroll och socialt stöd eftersom det är oftast det som ligger till 

grund för den arbetsrelaterade stressen. Att lågt socialt stöd skulle påverka både ett högt 

blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar får stöd av flera studier (Matthews & Power, 2002; 

Guimont et al., 2006; André-Petersson et al., 2006) men dementeras av Kuper och Marmot 

(2003) då de inte finner något signifikant samband mellan socialt stöd och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Resultatet visade också att obalansen mellan ansträngning och belöning på ett 

arbete var en faktor som ledde till arbetsrelaterad stress och detta får stöd av Siegrist (1996). 

 



15 

 

Eaker et al. (2004) och Uchiyama et al. (2005) visade att kvinnor med aktiva arbeten, dvs. 

höga arbetskrav och hög arbetskontroll, hade en ökad risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar jämfört med kvinnor med hög arbetsrelaterad stress, höga arbetskrav och låg 

arbetskontroll. Dessa resultat bekräftade inte Karasek och Theorells (1990) modell som visade 

att personer i en arbetssituation med höga arbetskrav och låg arbetskontroll löpte störst risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Aktiva arbeten minskar, enligt modellen, den psykologiska 

anspänningen. Ytterligare resultat som motsäger Karasek och Theorells krav- kontroll modell 

är André- Petersson et al. (2006) som visade att passiva arbeten, låga krav och låg kontroll, 

var en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Modellen visade dock att arbetare med passiva 

arbeten upplever en medelmåttig psykologisk anspänning. Det framkom även resultat som 

visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan hög arbetsrelaterad stress och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Lee, Colditz, Berkman & Kawachi, 2002; De Bacquer et al., 2005; 

Eaker, et al., 2004). De Bacquer et al. (2005) visade resultat utan koppling mellan krav- 

kontroll och hjärt- och kärlsjukdomar, men kunde ändå kopplas samman med Karasek och 

Theorells modell gällande effekten av ett socialt stöd. Resultatet visade att ett lågt socialt stöd 

på arbetet bland män hade ett signifikant ökat värde gällande att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det finns även andra resultat i denna litteraturstudie som bekräftar Karasek 

och Theorells krav- kontroll modell (Kuper & Marmot, 2003; Lallukka et al., 2006; 

Netterström et al., 1999).   

 

Något annat intressant som framkom i två av studierna var att resultaten skiftade mellan 

könen. Resultat som visade sig vara positiva för män kunde visa sig vara negativa för kvinnor 

och vice versa. André- Petersson et al. (2006) visade att det fanns ett samband mellan 

arbetssituation och hjärt- och kärlsjukdom bland kvinnor, men att inget samband hittades för 

män. Chandola och Marmot (2006) studie fick fram ett annat resultat där arbetsrelaterad stress 

ökade risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom för både kvinnor och män, dock med en 

relativt stor skillnad i riskvärde mellan könen. Järvholm (1996) menade att denna 

könsskillnad skulle kunna bero på att kvinnor har sämre arbetsvillkor än män. Cassidy (2003) 

förklarade sambandet mellan arbetet och hemmet, vilket innebär att det är svårt att hålla 

familjeliv och arbetsliv åtskiljda vilket leder till att pressen på arbetet får effekter på 

familjelivet och tvärtom. Detta skulle ju kunna vara en förklaring till varför kvinnor drabbas 

hårdare av stress än män eftersom kvinnor kanske tar ett större ansvar än männen när det 

gäller barnen och hemmet i sin helhet.  
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Hjärt- och kärlsjukdomar och socioekonomisk status 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med lägre socioekonomisk status hade 

en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med personer med högre 

socioekonomisk status. Vidare visades också att män med låg socioekonomisk status under 

barndomen, men hög socioekonomisk status i vuxen ålder, hade en överrisk att drabbas av 

hjärtinfarkt innan 50 års ålder. Några av studierna som analyserades visade flera resultat. 

Netterström et al. (1999) visade inte bara att det fanns ett signifikant samband mellan låg 

socioekonomisk status och ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt utan de fann även ett samband 

mellan arbetsrelaterad stress och hjärtinfarkt likt många av de andra studierna (Kuper & 

Marmot, 2003; Brown et al., 2006; André- Petersson et al., 2006; Aboa- Éboulé et al., 2007; 

Matthews & Power, 2002; Hintsa et al., 2006; Sun et al., 2007). Ytterligare resultat visade att 

personer med låg socioekonomisk status hade störst risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Manderbacka et al., 2006). 

 

Som det går att urskilja i resultatet är det knappt någon av studierna som endast hittar ett 

samband mellan två faktorer utan det handlar oftast om flera faktorer samtidigt som påverkar 

resultatet. Några av studierna hittade samband trots att resultaten inte var signifikanta, och det 

var bara tre av studierna som inte hittade några samband överhuvudtaget.  

 

Två av studierna (Sun et al., 2007; Kivimäki et al., 2002) visade att det också fanns samband 

mellan arbetsrelaterad stress, BMI, kolesterol och blodtryck vilket är viktigt att ta hänsyn till 

då det tidigare i resultatet framkom att det ofta fanns flera faktorer som påverkade den 

variabel som valdes att studeras. Det går varken att utesluta det ena eller det andra som en 

påverkansfaktor när dessa områden studeras, eftersom det har visat sig att flera olika faktorer 

påverkar. Billing (2000) stödjer resultaten som visar att risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar är störst för personer med låg socioekonomisk status och bekräftar samtidigt 

vad Sun et al. (2007) och Kivimäki et al. (2002) fann, dvs. ett samband mellan arbetsrelaterad 

stress, BMI, kolesterol och blodtryck. Billing (2000) menar att det kan bero på de sämre 

ekonomiska villkoren i de lägre socialgrupperna som gör det svårt att leva hälsosamt, vilket 

leder till högre BMI, kolesterolvärde och högre blodtryck. Den ekonomiska begränsningen 

kan även göra det svårt att ta del av läkarvården då de insjuknar i någon sjukdom till skillnad 

från personer med högre socioekonomisk status. Schaufelberger och Rosengren (2006) 

menade att män med låg socioekonomisk status hade högre BMI och blodtryck än män med 
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hög socioekonomisk status, men att BMI och blodtryck inte var en confounder som påverkade 

sambandet mellan socioekonomisk status och hjärtfel. Vidare visade resultat att risken att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar inte hade något samband med BMI, kolesterolvärde, 

rökning, kaffedrickande, diabetes etc.  

 

Metoddiskussion 

Arbetsrelaterad stress är idag ett stort och växande problem (Währborg, 2002) och det har 

visat sig att det är många olika faktorer som orsakar stress (Statistiska Centralbyrån, 2001) 

och därför är det ett relevant forskningsområde. Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress i relation till socioekonomisk status och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Utifrån studiens syfte och tidigare forskning inom ämnet valde författaren att 

göra en litteraturstudie.  

 

Eftersom arbetsrelaterad stress, socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar är breda 

ämnen behövde avgränsningar göras i artikelsökningen för att få tag i artiklar som berörde 

studiens syfte och frågeställningar. Sökningen genomfördes under cirka en månad i två 

databaser; PubMed och Psycinfo, två breda databaser som täcker områden som medicin, 

omvårdnad, folkhälsa och psykologi. Sökningen avgränsades till forskning publicerad de 

senaste 10 åren, från 1999-2009. Trots att avgränsningar gjordes resulterade sökresultaten i ett 

skiftande antal av artikelträffar. Detta kan ha berott på att dessa tre ”områden”, arbetsrelaterad 

stress, socioekonomisk status och hjärt- och kärlsjukdomar, kopplas samman med många 

olika synonymer vilket gör att ett brett område genomsöks trots att avgränsningar gjorts. 

Sökningen som gjordes utgick i stort från de tre frågeställningarna i studien vilket resulterade 

i olika antal träffar i artikelsökningen beroende på vilken frågeställning som skulle besvaras.  

Artiklarna som hittades i databaserna granskades individuellt för att se om de kunde 

sammankopplas till studiens syfte och frågeställningar. De artiklar som visade sig vara 

oväsentliga för studiens syfte sorterades bort. De valda artiklarna var alla skrivna på engelska, 

men författarnas härkomst var skiftande och hade en spridning runt om i hela världen, vilket 

styrker att detta är ett världsomfattande forskningsområde.  

 

Ett fåtal av de utvalda artiklarna var prospektiva studier vilket innebär att individer följs under 

tid för att ta reda på hur många som insjuknat i en viss sjukdom. De studier som var 

prospektiva studerade sambandet mellan arbetsrelaterad stress och insjuknandet i hjärt- och 
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kärlsjukdom. En nackdel med prospektiva studier är att de tar lång tid att genomföra, men i 

detta fall, behöver inte tidsaspekten vara en nackdel då det tar lång tid att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar. Många av studierna som sammanställts i denna litteraturstudie var 

retrospektiva studier, vilket innebär att det blickas bakåt i tiden för att ta reda på 

sjukdomsutvecklingen. Detta är en bra metod då resultaten kan sammanställas snabbt, men 

felkällor kan uppstå med denna form av studie då försökspersonerna måste komma ihåg saker 

som hänt flera år bakåt i tiden vilket kan ge en felmarginal i svaren. Dock är det viktigt att 

inte förringa betydelsen av någon av dessa två metoder då båda fyller en viktig funktion inom 

forskningen.   

 

Konklusion 

Det visade sig att personer med låg socioekonomisk status upplevde låg arbetskontroll, hög 

arbetsrelaterad stress och osäkerhet på arbetet medan personer med hög socioekonomisk 

status upplevde låg arbetsrelaterad stress och ett större socialt stöd på arbetet. Höga krav och 

låg kontroll på arbetet, lågt socialt stöd, hög arbetströtthet, övertidsarbete och aktiva och 

passiva arbeten och obalans mellan ansträngning och belöning kunde leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Personer med låg socioekonomisk status riskerade i större utsträckning att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än personer med hög socioekonomisk status. Även risken 

att dö av hjärt- och kärlsjukdomar var störst för personer med låg socioekonomisk status. 

 

Implikation 

Stress är idag ett stort och växande problem som kostar mycket pengar, både för samhället 

och för företag, och därför är det av stor vikt att utöka kunskapen kring detta område 

ytterligare för att kunna hitta lösningar på problemet. Det finns idag relativt mycket forskning 

kring huruvida hjärtat påverkas av arbetsrelaterad stress, men det är också viktigt utöka 

kunskapen kring sambandet mellan hjärt- och kärlsjukdomar och socioekonomisk status, och 

arbetsrelaterad stress och socioekonomisk status. Forskning finns, men den borde utökas 

ytterligare för att finna samband eller icke-samband mellan dessa olika variabler. Dock finns 

det en problematik när det gäller att studera ett subjektivt fenomen som stress då resultaten 

som visas oftast uppkommer från formulär där deltagarna själva uppskattar sin stressnivå. 

Dessutom spelar personligheten in när det gäller stress. Vissa personer hanterar stress bättre 

än andra trots att stressnivån kanske är den samma för båda och därför uppstår också en 
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problematik när fysiologiska tester görs i samband med olika stresstester, där resultaten 

kanske blir missvisande då testerna inte går att säkerhetsställa fullt ut.  

 

Men eftersom det är ett stort problem för både företag och samhälle idag är det viktigt att 

dessa studieresultat kommer ut till den stora massan. Låta chefer på företag ta del av 

resultaten för att på så sätt utöka resurserna till en förebyggande arbetsmiljö eller låta statliga 

organisationer inse att personer i de lägre socioekonomiska grupperna behöver mer stöd än 

personer i de högre socioekonomiska grupperna för att på så sätt kunna förebygga 

uppkomsten av ohälsa. För att detta problem skall kunna kontrolleras i framtiden krävs en 

ökad kunskap inom området. 
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socioeconomic 

status and 

work load or 

work strain or 

job strain 

Publicerade 

1999- 2009 

Journal Articles 
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335 st 5 st 

  Work strain or 

job strain or 

work load and 

CHD or 

coronary heart 

disease 

Publicerade 

1999- 2009 

Journal Articles 

Only 

590 st 3 st 

21/11 PubMed Work stress 

and job strain 

and 

cardiovascular 

disease 

Publicerade 

1999- 2009 

82 st 1 st 

  Job strain and 

psychological 

distress and 

social roles 

Publicerade 

1999- 2009 

8 st 1 st 

  Job strain and 

coronary heart 

disease and 

prospective 

Publicerade 

1999- 2009 

20 st 3 st 

23/11  Job strain and 

cardiovascular 

events 

Publicerade 

1999- 2009 

4 st 1 st 

  Work load 

AND social 

standing 

Publicerade 

1999- 2009 

7 st 1 st 

  Social status 

and CHD 

Publicerade 

1999- 2009 

153 st 5 st 

  Work strain 

and CHD 

Publicerade 
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20 st 2 st 

  Job strain and 

social status 

Publicerade 
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90 st 2 st 
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Disease Events 

Syftet med studien var att 

undersöka om arbetsrelaterad 

stress ökar risken för återfall 

av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Kvantitativ studie på 

972 kvinnor och män, 

35-59 år gamla, som 

återvänt till arbetet 

efter att ha drabbats av 

hjärtsjukdom.  

Resultatet visade att 

arbetsrelaterad 

stress ökade risken 

att drabbas av 

hjärtsjukdom igen. 

Hög 

2006 

Sverige 

André-Petersson, 

L. 

Engström, G. 

Hedblad, B. 
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Social support at 

work and the 

risk of 

myocardial 

infarction and 

stroke in women 
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James, G. D. 

Mills, P. S. 

Occupational 

Differences in 

Job Strain and 

Psychological 

stress: Female 

Nurses and 

School Teachers 

in Hawaii 

Syftet med studien var att 

undersöka om kvinnor med 

låg beslutsförmåga på arbetet 

har ett högre blodtryck och 

katekolamin avsöndring än 

kvinnor med högt 

beslutsfattande, och att se 

skillnader utifrån etnicitet och 

olika yrken. 

 

Kvantitativ studie på 

friska heltidsarbetande 

lärare och 

sjuksköterskor på 

Hawaii. 

Sjuksköterskor hade 

lägre förmåga att 

bestämma på arbetet 

jämfört med lärarna. 

Den psykologiska 

stressen var högre 

bland 

sjuksköterskorna. 
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Chronic Stress 

at work and the 

metabolic 

syndrome: 

prospective 

study 

Syftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och det 

metabola syndromet. 

Kvantitativ studie på 

anställda personer på 

20 olika statliga 
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arbetsrelaterad 
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gånger större risk att 

drabbas jämfört med 
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Pelfrene, E. 
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Mak, R. 

Moreau, M. 

De Smet, P. 
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De Backer, G. 

Perceived Job 

Stress and 

Incidence of 

Coronary 

Events: 3- Year 

Follow- up of 

the Belgian Job 

Stress Project 

Cohort 

Syftet med studien var att 

försöka fastställa samband 

mellan arbetsrelaterad stress 

och incidensen av hjärt- och 

kärlsjukdomar over en 3 års 

period. 

Kvantitativ studie på 

medelålders män i 

Belgien utan 

hjärtsjukdom vid 

baseline. 

Resultatet visade att 

arbetskrav, 

möjligheten att 

påverka sin 

arbetssituation och 

arbetsrelaterad 

stress inte kunde 

sammankopplas 

med utvecklingen 

av hjärtsjukdom.  

Hög 

2004 

USA 

Eaker, E. D. 

Sullivan L. M. 

Kelly- Hayes, M. 

D’Agostino, R. B. 

Sr 

Benjamin, E. J. 

Does Job Strain 

Increase the 

Risk for 

Coronary Heart 

Disease or 

Death in Men 

and Women? 

Syftet med studien var att 

undersöka om hög 

arbetsrelaterad stress kan 

kopplas samman med 

insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdom och total 

dödlighet under en 10- års 

period.  

Kvantitativ studie på 

frivilliga kvinnor och 

män mellan 18-77 år 

som sedan följdes 

under en 10-års 

period. 

Resultaten visade 

inget samband 

mellan 

arbetsrelaterad 

stress och ökad 

incidens av hjärt- 

och kärlsjukdom 

och dödlighet. 
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Effects of Job 

Strain on Blood 

Pressure: A 

Prospective 

Study of Male 

and Female 

White- Collar 

Workers. 

Syftet med studien var att 

undersöka om en ökad 

arbetsrelaterad stress visar en 

signifikant ökning av 

blodtrycket under en 7,5- års 

period. 

Kvantitativ studie på 

kvinnliga och manliga 

tjänstemän mellan 18 

och 65 år och som 

arbetade i 22 olika 

statliga organisationer 

i Quebec 

Resultatet visade ett 

signifikant samband 

mellan 

arbetsrelaterad 

stress och ökat 

blodtryck bland 

män. Män och 

kvinnor med lågt 

socialt stöd på 

arbetet löpte störst 

risk att drabbas av 

högt blodtryck. 

Hög 

2006 

Finland 

Hintsa, T. 

Kivimäki, M. 

Elovainio, M. 

Keskivaara, P. 

Hintsanen, M. 

Pulkki- Råback, 

L. 

Keltikangas- 

Järvinen, L. 

Parental 

socioeconomic 

position and 

parental life 

satisfaction as 

predictors of job 

strain in 

adulthood: 18- 

year follow-up 

of the 

Cardiovascular 

Risk in Young 

Finns Study. 

Syftet med studien var att 

undersöka om föräldrars 

socioekonomiska status och 

livstillfredsställelse kan 

förutspå arbetsrelaterad stress 

för deras barn i vuxen ålder.  

Kvantitativ studie på 

755 finska deltagare. 

Föräldrarna 

rapporterade sin 

socioekonomiska 

status och 

livstillfredsställelse 

när barnen var mellan 

6-21 år. när barnen 

blivit 24-39 år fick de 

själva fylla i 

frågeformulär 

angående 

arbetsrelaterad stress, 

arbetskontroll och 

arbetskrav. 

 

 

Resultatet visade att 

låg socioekonomisk 

status och låg 

livstillfredsställelse 

hos föräldrarna 

ledde till en ökad 

arbetsrelaterad 

stress och låg 

arbetskontroll för 

deras barn i vuxen 

ålder.  

Hög 



Tabell 2. Artikelöversikt      Bilaga 2 

 

 

 

Pub. År 

Land 
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2008 

Holland 

Huisman, M. 

Van Lenthe, F. 

Avendano, M. 

Mackenbach, J. 

The contribution 

of job 

characteristics to 

socioeconomic 

inequalities in 

incidence of 

myocardial 

infarction. 

Studiens syfte var att 

undersöka om ett arbetes 

karaktär kunde påverka de 

socioekonomiska olikheterna 

gällande incidensen av 

hjärtinfarkt.  

Kvantitativ studie på 

arbetande personer i 

Holland som var 

mellan 25- 64 år 

gamla.  

Resultaten visade att 

låg utbildning var 

en starkare 

riskfaktor att 

drabbas av 

hjärtinfarkt jämfört 

med yrke.  

Hög 

2006 

USA 

Kittleson, M. M. 

Meoni, L. A. 

Wang, N-Y. 

Chu, A. Y. 

Ford, D. E. 

Klag, M. J 

Association of 

Childhood 

Socioeconomic 

Status With 

Subsequent 

Coronary Heart 

Disease in 

Physicians. 

Syftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan 

låg socioekonomisk status 

under barndomen med risken 

för hjärt- och kärlsjukdom 

och dödlighet. 

Kvantitativ studie på 

1131 manliga 

läkarstudenter 

Låg 

socioekonomisk 

status under 

barndomen men hög 

socioekonomisk 

status i vuxen ålder 

visade samband 

med en ökad risk att 

drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdom 

innan 50 års ålder.  

Hög 

2002 

Finland 

Kivimäki, M. 

Leino- Arjas, P. 

Luukkonen, R. 

Riihimäki, H. 

Vahtera, J. 

Kirjonen, J. 

Work stress and 

risk of 

cardiovascular 

mortality: 

prospective 

cohort study of 

industrial 

employees.  

Syftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och 

risken att dö av hjärt- och 

kärlsjukdom. 

Kvantitativ studie på 

812 industriarbetare 

utan hjärtproblem vid 

baseline. 

Hög arbetsrelaterad 

stress och obalans 

mellan ansträngning 

och belöning på 

arbetet ökar risken 

att dö av hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

Medel 
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2003 

England 

Kuper, H. 

Marmot. M. 

Job strain, job 

demands, 

decision 

latitude, and risk 

of coronary 

heart disease 

within the 

Whitehall II 

study 

Syftet med studien var att 

undersöka samband mellan 

arbetsrelaterad och risken 

att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Kvantitativ studie på 

6895 manliga och 

3413 kvinnliga 

tjänstemän i åldrarna 

35- 55 år.  

Resultatet visade att 

arbetsrelaterad stress, 

höga krav på arbetet, 

och låg förmåga att 

bestämma på arbetet 

ledde till en ökad risk 

att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

Hög 

2006 

Finland 

Lallukka, T. 

Martikainen, P. 

Reunanen, A. 

Roos, E. 

Sarlio- 

Lahteenkorva, S. 

Lahelma, E. 

Associations 

Between 

Working 

Conditions and 

Angina Pectoris 

Symptoms 

Among 

Employed 

Women 

Syftet med denna studie var 

att undersöka om 

psykosociala 

arbetsförhållanden visar 

några samband med 

kärlkrampssymtom hos 

kvinnor. 

Kvalitativ studie på 

40-60 år gamla 

kvinnor som var 

statligt anställda i 

Helsingfors. 

Övertidsarbete, låg 

arbetskontroll och låg 

fysisk stress på arbetet 

visade sig ha ett 

samband med 

kärlkramp.  

Hög 

2003 

USA 

Landbergis, P. A. 

Schnall, P. L. 

Pickering, T. G. 

Warren, K. 

Schwartz, J. E. 

Lower 

socioeconomic 

status among 

men in relation 

to the 

association 

between job 

strain and blood 

pressure 

Syftet med studien var att 

undersöka om sambandet 

mellan arbetsrelaterad stress 

och blodtryck påverkas av 

socioekonomisk status. 

Kvantitativ studie på 

283 arbetande män, 

30-60 år gamla. 

Resultatet visade att 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress 

och blodtryck är 

starkare bland män 

med låg 

socioekonomisk status 

jämfört med män med 

hög socioekonomisk 

status. 

Medel 
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Pub. År 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

USA 

Lee, S. 

Colditz, G. 

Berkman, L. 

Kawachi, I 

A prospective 

study of job 

strain and 

coronary heart 

disease in US 

women 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och 

incidensen av hjärt- och 

kärlsjukdomar bland 

medelålders och äldre 

kvinnliga sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie på 

35 038 

sjuksköterskor i 

åldrarna 46-71 år 

som var friska från 

hjärt- och 

kärlsjukdom, stroke 

och cancer. 

Resultatet visade att 

det inte fanns något 

samband mellan 

arbetsrelaterad stress 

och incidensen av 

hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

Hög 

2006 

Finland 

Manderbacka, K. 

Hetemaa, T. 

Keskimäki, I. 

Luukkainen, P. 

Koskinen, S. 

Reunanen, A. 

Are there 

socioeconomic 

differences in 

myocardial 

infarction event 

rates and fatality 

among patients 

with angina 

pectoris 

Syftet med denna studie var 

att undersöka om det fanns 

likheter gällande 

socioekonomisk status 

mellan de som drabbats av 

hjärt- och kärlsjukdom och 

de som drabbats av 

kärlkramp. 

Kvantitativ studie på 

kvinnliga och 

manliga patienter i 

Finland. 

De socioekonomiska 

skillnader som ligger 

till grund för att 

drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom 

existerar även bland 

patienter med 

kärlkramp.  

Hög 

2002 

England 

Matthews, S 

Power, C. 

Socio-economic 

gradients in 

psychological 

distress: a focus 

on women, 

social roles and 

work- home 

characteristics  

Syftet med studien var att 

undersöka om sociala 

skillnader i psykologisk 

stress bland kvinnor kan 

förklaras av faktorer i 

hemmet och på arbetet.  

Kvantitativ studie på 

barn födda 1958 

som följdes med 

jämna mellanrum till 

en ålder av 33.  

Resultatet visade att 

faktorer i hemmet 

och på arbetet hade 

ett samband med 

stress och social 

klass.  

Medel 



Tabell 2. Artikelöversikt      Bilaga 2 

 

 

 

Pub. År 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 
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1999 

Danmark 

Netterström, B. 

Nielsen, F. E. 

Kristensen, T. S. 

Bach, E. 

Möller, L. 

Relation between 

job strain and 

myocardial 

infarction: a case- 

control study 

Syftet med studien var att 

studera hur arbetsrelaterade 

och socioekonomiska 

faktorer påverkar 

sjukdomsutvecklingen av 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ studie på 

manliga patienter 

som drabbats av 

hjärtinfarkt. 

Män med låg 

socioekonomisk 

status och som 

upplevde höga krav 

och låg kontroll på 

arbetet hade störst 

risk att drabbas av 

hjärtinfarkt. 

Privatanställda löpte 

större risk att 

drabbas av 

hjärtinfarkt än 

statligt anställda. 

Hög 

2007 

Indien 

Reddy, S. K. 

Prabhakaran, D. 

Jeemon, P. 

Thankappan, K. R. 

Joshi, P. 

Chaturvedi, V. 

Ramakrishnan, L. 

Ahmed, F. 

Educational status 

and 

cardiovascular 

risk profile in 

Indians 

Syftet med studien var att 

undersöka om risken att 

drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar beror på 

utbildningsnivå. 

 

  

Kvantitativ studie på 

industrianställda och 

deras 

familjemedlemmar. 

Resultatet tyder på 

en ökad sårbarhet 

gällande hjärt- och 

kärlsjukdomar 

beroende av lägre 

socioekonomisk 

status. 

Medel 

2003 

Sverige 

Rosengren, A. 

Wilhelmsen, L. 

Orth- Gomér, K. 

Coronary disease 

in relation to 

social support and 

social class in 

Swedish men- A 

15 year follow-up 

in the study of 

men born in 1933 

Syftet med studien var att 

undersöka betydelsen av 

socialt nätverk och risken 

att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Kvantitativ studie på 

741 män födda i 

Göteborg 1933 och 

bosatta i samma stad 

vid 50 års ålder. 

Resultatet visade att 

låg social integration 

och låg 

känslomässig 

tillgivenhet var två 

faktorer som ledde 

till dödlighet i hjärt- 

och kärlsjukdomar. 

Hög 
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Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

Schaufelberger, M. 

Rosengren, A. 

Heart failure in 

different 

occupational 

classes in 

Sweden 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

socioekonomisk 

status och risken 

att drabbas eller 

dö av hjärtfel. 

Kvantitativ studie 

på män mellan 47 

och 55 år som 

tidigare aldrig 

drabbats av stroke 

eller kärlkramp. 

Resultatet visade 

att låg 

socioekonomisk 

status var en 

riskfaktor för att 

utveckla hjärtfel 

hos män 

Hög 

2007 

Kina 

Sun, J. 

Wang, S. 

Zhang, J-Q. 

Li, W. 

Assessing the 

cumulative 

effects of stress: 

The association 

between job 

stress and 

allostatic load in 

a large sample 

of Chinese 

employees 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad 

stress och 

fysiologiska 

tillstånd. 

Kvantitativ studie 

på 1575 

sjukhusanställda i 

Kina.  

Resultatet visade 

att det fanns 

signifikanta 

samband mellan 

arbetsrelaterad 

stress och 

fysiologiska 

tillstånd. Hög 

arbetsrelaterad 

stress ledde till 

högre fysiologiska 

tillstånd och ju 

högre 

utbildningsnivå 

desto lägre 

fysiologiskt 

tillstånd.  

Medel 
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Pub. År 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Japan 

Uchiyama, S. 

Kurasawa, T. 

Sekizawa, T. 

Nakatsuka, H. 

Job Strain and 

Risk of 

Cardiovascular 

Events in Treated 

Hypertensive 

Japanese 

Workers: 

Hypertension 

Follow- Up Group 

Study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

japanska arbetare, 

som var 

behandlade för 

högt blodtryck, 

för att hitta 

samband mellan 

arbetsrelaterad 

stress eller långa 

arbetstider med 

risken att drabbas 

av hjärt- och 

kärlsjukdom. 

Kvantitativ studie 

på japanska 

arbetare utan 

hjärt- och 

kärlsjukdomar och 

cancer och som 

arbetade över fem 

timmar om dagen.  

Resultatet visade att 

det fanns samband 

mellan aktiva 

arbeten, hög 

arbetsrelaterad 

stress och ökad risk 

att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar 

bland arbetare med 

högt blodtryck. 

Fanns inget 

samband med långa 

arbetsdagar.  

Hög 

2007 

England 

Williams, E. D. 

Kooner, I. 

Steptoe, A. 

Kooner, J.S. 

Psychosocial 

factors related to 

cardiovascular 

disease risk in UK 

South Asian men: 

A preliminary 

study 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra 

exponeringen av 

psykosociala 

faktorer med 

risken att drabbas 

av hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Kvantitativ studie 

på friska 

invandrare från 

Sydasien och 

övriga Europa i 

åldrarna 35-75 år. 

Resultatet visade att 

psykosociala 

faktorer, såsom låg 

arbetskontroll och 

dålig ekonomi, 

ökade risken bland 

invandrarna från 

Sydasien att drabbas 

av hjärt- och 

kärlsjukdomar 

jämfört med 

invandrarna från 

övriga Europa. 

Hög 


