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Malin Granzell och Kajsa Vinblad 

 
 
Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns skillnader 
mellan kvinnors och mäns upplevelse av socialt stöd och 
arbetstillfredsställelse, samt om det finns ett samband mellan detta 
sociala stöd och individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Data 
samlades in från 127 anställda på sex företag i norra Sverige genom en 
enkätundersökning. Resultatet visade att det finns ett positivt samband 
mellan socialt stöd och arbetstillfredsställelse, emellertid påträffades 
inga skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda 
arbetstillfredsställelse. Några skillnader mellan könen gällande den 
upplevda tillgången till socialt stöd kunde inte heller påvisas, däremot 
upplevde de yngre deltagarna en högre tillgång till socialt stöd än de 
äldre. Dessutom visade studien att medarbetare upplevs som mer 
stödjande och förstående än chefer oavsett kön.  
 
Key words: social support, job satisfaction, gender, supervisor support, 
work-family conflict. 

 
 

Inledning 
 
De flesta människor i vårt samhälle tillbringar en stor del av sitt liv på sin arbetsplats. Därför är 
det inte förvånande att mycket forskning berör arbetslivet och dess olika komponenter. En 
betydande del av tidigare studier har fokuserat på huruvida individer trivs på sin arbetsplats, och 
därav har arbetstillfredsställelse blivit ett betydelsefullt begrepp inom forskningen. Ducharme och 
Martin (2000) påvisade i sin studie att arbetstillfredsställelse bidrar till en generellt bättre hälsa 
både på arbetsplatsen såväl som i privatlivet. Dessutom påverkas arbetsplatsen i sig, då forskning 
visat på att en högre arbetstillfredsställelse ökar produktiviteten och ger en högre kvalité på det 
slutförda resultatet (Osca, Urien, González-Camino, Martinez-Pérez & Martinez-Pérez, 2005).  
    En svensk undersökning genomförd av Arbetslivsinstitutet visade att 70-80 % av 
respondenterna var nöjda med sin arbetssituation överlag (Månsson, 2006). Forskare har försökt 
kartlägga de faktorer vilka främjar individers upplevelse av arbetstillfredsställelse, och ett flertal 
centrala områden har lyfts fram även om forskningen också visat inkonsekventa resultat. En av de 
centrala faktorerna som visat sig ha stor betydelse är socialt stöd på arbetsplatsen, både från 
chefer och från medarbetare (Ducharme & Martin, 2000). Många studier angående socialt stöd på 
arbetsplatsen skiljer emellertid inte på stöd från chefer och medarbetare, därav är det svårt att 
finna forskning som endast fokuserar på det unika stödet från medarbetare. Dock finns en 
betydande mängd studier som berör chefers stöd till sina anställda. Vidare finns inte någon 
omfattande forskning gällande eventuella skillnader mellan hur stödet påverkar kvinnor 
respektive män. Mestadels fokuserar den könsrelaterade forskningen inom ämnet på hur kvinnor 
och män påverkas av socialt stöd som ett skydd mot arbetsrelaterad stress (Bellmann, Forster, 
Still & Cooper, 2003). Stress är visserligen en viktig bidragande faktor till huruvida människor 
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trivs på sina arbeten eller inte, men inom begreppet arbetstillfredsställelse ryms även fler aspekter 
att ta hänsyn till. 
 

 
Arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelse omfattar de olika attityder vi människor har till vårt arbete. Kaufmann och 
Kaufmann (2005) definierar dessa attityder som relativt bestående tanke-, känslo- och 
beteendemönster i förhållande till olika sidor av arbetet. Samma författare menar att en individs 
attityd till sitt arbete består av tre komponenter, en affektiv, en kognitiv och en komponent för 
beteendeintentioner. Inom den affektiva komponenten finns arbetstagarens känslor för arbetet, 
om denne tycker om sitt arbete eller inte. Den kognitiva komponenten innehåller individens 
tankar kring arbetets betydelse och meningsfullhet, och beteendekomponenten innefattar de 
intentioner arbetstagaren har, till exempel om denne ska säga upp sig eller inte. Det är ofta den 
affektiva komponenten det talas om när det rör sig om arbetstillfredsställelse. Detta infinner sig 
när känslorna individen har för sitt arbete till största delen är positiva. Är känslorna däremot 
negativa betecknas detta som arbetsmissnöje. Sammanfattningsvis kan arbetstillfredsställelse 
beskrivas som något som hänvisar till en generell och allomfattande bedömning av en individs 
totala arbetssituation (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Samma författare beskriver två 
övergripande faktorer vilka bidrar till arbetstillfredsställelse: organisationsfaktorer och 
individfaktorer. Till organisationsfaktorerna hör bland annat den totala arbetssituationen och 
arbetskaraktäristika. Hackman (hämtat från Kaufmann & Kaufmann, 2005) delar upp dessa 
arbetskaraktäristika i en modell med fem komponenter: uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet, 
uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback. Ytterligare organisationsfaktorer omfattar ledning och 
handledning, fysiska arbetsbetingelser, lön, belöning och befordran samt social påverkan. Till 
individfaktorerna räknas värderingar och personlighet (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
    Arbetslivsinstitutets undersökning visade att majoriteten av respondenterna var nöjda med sin 
arbetssituation överlag, även om de var missnöjda med specifika aspekter av arbetssituationen, 
såsom arbetsbelastningen och komplicerade moment i vissa arbetsuppgifter (Månsson, 2006). De 
individer som var missnöjda uttryckte främst negativa åsikter angående ledarskapet, den fysiska 
arbetsmiljön samt den upplevda kontrollen över sin egen arbetstakt. Därtill upplevde de 
missnöjda att deras egna förväntningar på yrkesrollen inte stämde överens med verkligheten. 
Enligt Månsson (2006) kunde ingen signifikant könsskillnad påvisas, fördelningen mellan nöjda 
och missnöjda var densamma oavsett kön. Samma författare diskuterar även eventuella 
förklaringar till denna höga frekvens av nöjda arbetstagare, och menar att det kan bero på att 
människor som haft samma arbete länge anpassar sitt övriga liv så att de är nöjda med privatlivet. 
Därmed är det också större chans att de trivs med sitt arbete. Månsson (2006) spekulerar vidare 
att upplevelsen av att vara nöjd kan komma av osäkerheten med att byta arbete, att vara kvar på 
sitt gamla arbete övervinner osäkerheten och besväret med att söka ett annat arbete och börja om 
på nytt. Det kan också vara så att de missnöjda inte tror sig vara kapabla att få ett annat arbete, 
eller att människor lägger olika betydelser i begreppet nöjd.  
    Att känna sig tillfredsställd med belöningar som är kopplade till arbetet och att vara nöjd med 
sina arbetskollegor och chefer är en av de mest generella målsättningarna som människor strävar 
efter i livet som helhet (Flap & Völker, 2001). Att tvärtom vara stressad av sin arbetssituation och 
känna missnöje får konsekvenser för både den psykosociala och fysiska hälsan, på arbetet såväl 
som i privatlivet (Ducharme & Martin, 2000). Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) byter 
missnöjda arbetstagare oftare jobb och har högre arbetsfrånvaro än de tillfredsställda. Det har 
även visat sig finnas en koppling mellan negativa upplevelser på arbetsplatsen och individers 
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upplevelse av generell livskvalité. Exempelvis påvisade Evans, Pellizzari, Culbert och Metzen 
(1993) i sin studie att individer som upplevde en låg grad av arbetstillfredsställelse uppvisade en 
lägre grad av livskvalité än de som trivdes med sitt arbete. Arbetsrelaterade faktorer har vidare 
visat sig vara den näst största orsaken till om människor har en god hälsa eller inte, näst efter 
ålder. Detta gäller för både kvinnor och män (Karasek, Gardell & Lindell, 1987). Henne och 
Locke (1985) poängterar att individen själv påverkar hälsoeffekterna av arbetsmissnöje, beroende 
på hur denne responderar på missnöjeskänslorna. Författarna beskriver bland annat i sin studie 
olika psykologiska effekter vilka kan uppstå till följd av missnöje med sin arbetssituation. En av 
dessa är att individen ändrar sin uppfattning angående arbetssituationen, genom att försöka se på 
situationen från ett annat perspektiv. Ett annat alternativ är att ändra sina egna värderingar för en 
bättre överensstämmelse med företagskulturens. Enligt Henne och Locke (1985) kan ett 
ytterligare alternativ vara att psykologiska försvarsmekanismer träder in. Författarna menar att 
detta kan observeras i högre grad hos individer med en sämre psykisk hälsa. Exempel på 
försvarsmekanismer som kan uppkomma är undvikande, förnekande eller att koppla bort sina 
känslor. Det sista alternativet som nämns i samma studie är att tolerera sitt missnöje. Möjligen 
innehar individen andra källor till tillfredsställelse än arbetet som väger upp mot arbetsmissnöjet, 
eller så ser de missnöjet som en tillfällig fas som kommer att passera (Henne & Locke, 1985).  
    Trots att arbetstillfredsställelse har stor inverkan på människors hälsa, är forskningen som rör 
arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje relativt osäker. Det finns inga klara svar på vad som 
bidrar till arbetstillfredsställelse och dess konsekvenser. Undersökningar har visat inkonsekventa 
resultat och detta har lett till att intresset för att forska kring detta begrepp har ökat eftersom 
arbetet är oerhört viktigt, både för hela samhället och för den enskilda individens liv (Flap & 
Völker, 2001).  
 

 
    Könsskillnader och arbetstillfredsställelse. I Arbetslivsinstitutets undersökning som Månsson 
(2006) presenterar, kunde inga könsskillnader påvisas gällande arbetstillfredsställelse. Dock har 
andra studier visat på motsatsen. I en av dessa undersökningar fann Sangmook (2005) en 
signifikant skillnad i mäns och kvinnors arbetstillfredsställelse, kvinnor var mer nöjda med sitt 
arbete än män. Författaren diskuterar vidare i sin studie den centrala paradoxen som består i att 
kvinnor är mer nöjda med sitt arbete trots att de ofta har en sämre lön och sämre möjligheter till 
befordran. Dessutom förknippas traditionella kvinnodominerade arbeten ofta med en lägre status 
än mansdominerade (Sangmook, 2005). Samma författare menar att det kan vara så att kvinnor 
och män värdesätter olika delar av arbetet då män eftersträvar yttre belöningar, såsom befordran, 
högre lön och status, medan kvinnor fokuserar på inre belöningar, exempelvis känslan av att 
åstadkomma ett meningsfullt arbete. Det föreligger ett starkare samband mellan inre belöningar 
och hög arbetstillfredsställelse än yttre belöningar och densamma, därav kvinnornas höga 
upplevelse av arbetstillfredsställelse (Sangmook, 2005). Hodson (1989) beskriver samma paradox 
och menar att kvinnor jämför sig själva med andra kvinnor istället för med män och har då lägre 
förväntningar på arbetet och dess förmåner. Detta skulle i så fall kunna vara en orsak till varför 
de upplever en högre arbetstillfredsställelse än män trots generellt sämre arbetsförhållanden. En 
annan förklaring som Hodson (1989) föreslår är att män blivit socialiserade till att lättare våga 
uttrycka missnöje över sin situation än kvinnor, vilka enligt författaren uppfostras till att bli mer 
passiva än män. Vidare menar Hodson (1989) att kvinnor möjligen ser familjen som en alternativ 
källa till tillfredsställelse och därmed inte lägger lika stor vikt vid arbetsrelaterade problem som 
män.  
    Mason (2001) menar att kvinnor trivs på arbetsplatser där det finns möjlighet till interaktion 
med andra, och där samarbete och stöd är centrala delar av arbetet. Detta trots att uppgifterna i 
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dessa arbeten kan vara mindre kravfyllda och utmanande. Grunden till denna slutsats är enligt 
Mason (2001) att kvinnor är socialiserade till värderingar, attityder och beteenden som är 
inriktade mot ett samspelt och kollektivt synsätt, medan män blir socialiserade till ett mer 
individualistiskt tänkande och agerande. Eagly och Karau (hämtat från Mason, 2001) benämner 
dessa grundegenskaper som ”communal” och ”agentic”, och menar att kvinnor innehar ett 
communal-orienterat uttryckssätt och män ett agentic sådant. Med communal menas att individen 
bryr sig om andra, är osjälvisk och har en önskan om att vara nära andra människor. Viktiga 
begrepp är exempelvis intimitet, uttrycksfullhet och solidaritet (Matud et al., 2003). Agentic 
definieras enligt Eagly och Karau (hämtat från Mason, 2001) som att vara självständig, 
självutvecklande, att ha en vilja att prestera optimalt och att ha ett behov av att leda.  
 

 

Socialt stöd 

 
Människan är i grunden en social varelse, att leva i grupp är elementärt för alla. Av gruppen får vi 
bekräftelse, vår identitet utvecklas och vi växer som människor tillsammans med andra 
(Mathiasson, 1994). Större delen av våra liv ingår vi i grupper av olika slag. Enligt Nilsson 
(1993) är detta så självklart och naturligt för oss att vi sällan märker att vi ständigt påverkar och 
påverkas av dessa grupper. Ju bättre grupperna fungerar, desto bättre mår vi. Relationerna till 
andra är viktiga för människors hälsa och gör att individer kan hantera kriser och stress på ett 
bättre sätt. Det sociala stöd som individen erhåller i dessa relationer är den viktigaste formen av 
stöd för alla människor (Nilsson, 1993). Med socialt stöd menas enligt Lennerlöf (1981) att en 
människa har regelbundna kontakter med en eller flera andra personer som denne har en positiv 
inställning till, och vilka upplevs vara kapabla och villiga att hjälpa individen när denne råkar i 
svårigheter. Det sociala stödet kan erhållas från olika källor i individens omgivning såsom de 
människor individen arbetar tillsammans med och från familjen.  
 
 
    Socialt stöd från familjen och konflikten mellan arbete och familjeliv. Socialt stöd från 
hemmiljön har visat sig påverka individens upplevelse av arbetstillfredsställelse positivt, men 
denna påverkan ser olika ut för kvinnor och män. Exempelvis menar Roxburgh (1999) att mäns 
arbetstillfredsställelse inte berörs i lika stor omfattning av familjesituationen som kvinnors samt 
att arbetstillfredsställelsen påverkas mer negativt för de kvinnor som upplever en stor 
arbetsbelastning i hemmet.  
    Många forskare har fokuserat på konflikten gällande arbete kontra familjeliv, det vill säga att 
kombinera yrkesrollen med de olika familjeroller en individ kan inneha, exempelvis medarbetare, 
chef, mamma eller fru. Greenhaus och Beutell (1985) beskriver flera faktorer som kan bidra till 
denna konflikt. En av dessa faktorer är att tiden som det tar att uppfylla kraven i en roll leder till 
svårigheter att hinna med kraven som följer en annan roll. Ytterligare en faktor är att den 
ansträngning som det krävs för att klara av en roll, leder till att individen inte orkar med 
resterande rollers uppgifter och krav. Författarna menar även att specifika beteenden som krävs i 
en roll, kan göra det svårt att möta kraven från en annan roll (Greenhaus & Beutell, 1985). 
    Ett flertal studier har visat att kvinnor upplever en större konflikt mellan arbete och familjeliv 
än män (Aycan & Eskin, 2005; Hopkins, 2002), men att både män och kvinnor tolererar en större 
inblandning från arbetet i familjelivet än från familjelivet i arbetet (Aycan & Eskin, 2005). I 
samma studie påvisade dessutom författarna att stöd från en partner hade ett starkt samband med 
psykiskt välmående, dock var stöd från arbetsorganisationen en viktigare källa till stöd för män 
än för kvinnor. Crouter (hämtat från Rogers & May, 2003) påvisade i sin undersökning att 
familjelivet bidrog i större utsträckning till en konflikt mellan arbete och familjeliv för kvinnor, 
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medan män upplevde att arbetet var en viktigare orsak till en sådan konflikt. Vidare beskriver 
MacEwen och Barling (hämtat från Rogers & May, 2003) att denna konflikt leder till ökad ångest 
och depression för både män och kvinnor. Då kvinnor upplever att arbetsrelaterade krav kommer 
i konflikt med familjelivet, känner de en ökad ångest och depressivitet i en högre utsträckning än 
män, medan män erfar dessa symtom i högre utsträckning då familjelivet påverkar arbetet.  
    Beträffande stöd från familjen visade Lapierre och Allen (2006) att instrumentellt stöd var mer 
effektivt än emotionellt stöd när det gäller att förhindra känslan av att en konflikt mellan arbete 
och familjeliv uppstår. Med instrumentellt stöd menas enligt författarna att avlasta den arbetande 
familjemedlemmen från ansvarsuppgifter i hemmet. Detta leder till att denne får mer tid till att 
engagera sig i arbetsrelaterade aktiviteter. Emotionellt stöd avser här att resterande 
familjemedlemmar tar sig tid att lyssna till den arbetande individens problem på arbetsplatsen och 
uppmuntrar denne. Konsekvensen av det emotionella stödet blir en lugnande effekt i hemmet och 
risken för att ta med sig familjerelaterade problem till arbetsplatsen minskar (Lapierre & Allen, 
2006). Samma författare förklarar det starkare sambandet mellan instrumentellt stöd och 
förhindrandet av konflikten med att en familjemedlem som tillhandahåller emotionellt stöd också 
tenderar att erbjuda instrumentellt stöd. Därav kan det vara svårt att urskilja det unika bidraget 
från det emotionella stödet.  
    När arbetslivet kommer i konflikt med familjelivet, kan detta leda till en rad olika 
konsekvenser, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Thompson och Prottas (2005) menar att 
dessa konflikter kan leda till ökad personalomsättning, minskat engagemang och en minskad 
arbetstillfredsställelse hos de anställda. När det gäller privatlivet kan det vidare leda till lägre livs- 
och familjetillfredsställelse, och högre skilsmässorisk. För den enskilda individen kan konflikten 
innebära en försämrad psykisk och fysisk hälsa, och en ökad nivå av upplevd stress (Thompson 
& Prottas, 2005).   
 
 
    Ledarskap och socialt stöd från chefer. Ledarskap är enligt Nilsson (1993) inte det samma som 
att utöva makt över andra. Ledarskap är istället att utöva inflytande med gruppen, med de andras 
samtycke. En ledare är en person som kan påverka andra människor att följa dennes instruktioner 
och åsikter utan att behöva tvinga dem, detta görs istället utifrån deras egen vilja. Nilsson (1993) 
påpekar vidare att ledarskap inte är någon speciell talang som vissa människor har och andra inte, 
utan menar istället att det är en förmåga och kompetens som utvecklas med tiden med hjälp av 
nya erfarenheter, ny kunskap och genom att man reflekterar över dessa. En av ledarens viktiga 
uppgifter är att se till att deltagarna i gruppen känner sig accepterade, samt att de får bekräftelse 
och uppmärksamhet. Ledaren ska uppmuntra, lösa upp spänningar inom gruppen, skapa laganda, 
lösa konflikter, och ge feedback. Allt detta tillsammans skapar en trygg och öppen stämning inom 
gruppen (Nilsson, 1993). Olsson (2001) menar att människor som befinner sig i en meningsfull 
situation får en engagerad och positiv syn på arbetet. I en sådan situation kommer medarbetarnas 
bästa sidor fram. Det är chefens ansvar att skapa en miljö som upplevs meningsfull och trygg av 
medarbetarna. För att varje situation ska upplevas på detta sätt krävs en helhetsbild ur vilken 
chefen prioriterar vad som behövs göras. En skicklig ledare ser till att alla delar fungerar optimalt 
(Olsson, 2001). 
    Att ha bra chefer och ledare på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar anställdas 
upplevelse av arbetstillfredsställelse. Schirmer och Lopez (2001) påvisade i sin studie att högre 
nivåer av stöd från chefer hade en positiv inverkan på hur anställda hanterade arbetsrelaterad 
stress, samt hur bra de trivdes med sitt arbete (Schirmer & Lopez, 2001). Låga nivåer av socialt 
stöd från chefer och ledning har vidare visat sig vara starkt kopplat till en ökad 
personalomsättning och högre arbetsfrånvaro. Anställda som känner att chefen värdesätter deras 
arbetsinsats och bryr sig om deras välmående säger i mindre utsträckning upp sig frivilligt än de 
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som inte upplever chefens stöd. Stödet leder också till att anställda känner större förpliktelse 
gentemot organisationen och visar ett större känslomässigt engagemang (Eisenberger, 
Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades, 2002). Tepper (2000) visade i sin studie att 
chefer som var burdusa, använde ett grovt språk och visade hänsynslöshet mot sina anställda 
bidrog i stor utsträckning till en högre personalomsättning samt negativa attityder hos de 
anställda gentemot sitt arbete, organisationen och livet i stort. Deltagarna i föregående studie 
upplevde förutom detta en större konflikt mellan arbete och familjeliv, och en större psykologisk 
stress (Tepper, 2000). Lapierre och Allen (2006) påpekar att chefer har en betydelsefull roll när 
det gäller att hjälpa anställda att undvika konflikter mellan arbete och familjeliv. Författarnas 
studie visade att chefer vilka agerar stödjande inför de anställdas familjesituation bidrog till att 
individerna i lägre utsträckning upplevde en konflikt mellan arbete och familjeliv (Lapierre & 
Allen, 2006).   
    Månsson (2006) poängterade i Arbetslivsinstitutets undersökning att den största uppmätta 
skillnaden mellan de som var nöjda med sitt arbete och de som kände sig missnöjda fanns i 
åsikterna kring ledarskapet. De som var nöjda var belåtna med ledarskapet, hade stort förtroende 
för sin chef och upplevde att de fick ett bra stöd av denne. De missnöjda upplevde raka motsatsen 
i alla tre avseenden. Ledarskapet tycks således ha en stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. 
Emellertid påpekade Månsson att det inte nödvändigtvis behöver vara så att ledarskapet är bra i 
och med att de nöjda upplever det positivt, utan detta kan istället ha sin förklaring i att den 
anställdes förväntningar och målen för organisationen stämmer väl överens. Om anställda känner 
arbetsglädje kan det också ge till resultat att det smittar av sig på både chefer och medarbetare, 
och därmed frambringas en god atmosfär och sammanhållning (Månsson, 2006). Buunk, Doosje, 
Jans och Hopstaken (1993) betonade ömsesidigheten av socialt stöd som en viktig orsak till 
huruvida anställda upplever arbetstillfredsställelse eller inte. Deras studie visade att anställda inte 
lika ofta upplevde ömsesidighet i relationen till sin chef som i relationen till sina medarbetare. 
Till följd av detta påvisades en tydlig skillnad i hur man upplevde socialt stöd från chefer 
respektive medarbetare. Detta förklaras i termer av status, då relationer till medarbetare ofta 
upplevs som mer jämlika än relationen man har till sin chef (Buunk et al., 1993).  
    Hopkins (2002) har studerat anställdas benägenhet att söka hjälp för familjerelaterade problem 
hos chefer och diskuterar huruvida chefens stöd och utförda åtgärder skiljer sig på grund av 
dennes kön. Resultatet av författarens studie visade att chefens kön påverkade den anställdes 
upplevelse av stöd och hjälpande åtgärder. Vidare påvisades att kvinnor hade större benägenhet 
än män att söka hjälp för sina problem, speciellt om deras chef var en kvinna. Kvinnor upplevde 
att kvinnliga chefer var mer stödjande inför deras problem än manliga chefer och båda könen 
ansåg att kvinnliga chefer var mer aktiva när det gäller att uppsöka och respondera på problem, 
samt att uppmuntra de anställda till att söka informell och formell hjälp. Den informella hjälpen 
omfattar stödjande samtal med chef, medarbetare och andra närstående i individens omgivning. 
Med formell hjälp avses här någon form av företagshälsovård exempelvis samtal med psykolog, 
kurator eller liknande (Hopkins, 2002). 
    
 
    Sambandet mellan socialt stöd på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning 
angående socialt stöd har främst berört förhållanden utanför arbetslivet. På senare år har dock 
intresset för sociala relationer och stöd på arbetsplatsen ökat, eftersom detta är av stor vikt då vi 
idag spenderar mycket av vår tid på våra arbetsplatser. Kaufmann och Kaufmann (2005) 
framställer socialt stöd som en viktig komponent i den sociala miljön inom organisationen, det 
mellanmänskliga samspelet. Socialt stöd hänvisar här till att bli uppskattad, accepterad och 
omsorgsfullt bemött (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
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    En stor del av kunskapen om socialt stöd på arbetsplatsen kommer från forskning kring 
arbetsrelaterad stress. Det har visat sig att både stress och socialt stöd verkar som betydelsefulla 
faktorer för hur människor trivs på sina arbeten (Ducharme & Martin, 2000), och ett flertal 
studier har visat att socialt stöd på arbetsplatsen från chefer och medarbetare fungerar som en 
skyddande funktion mot stress. Detta bidrar i sin tur till en ökad arbetstillfredsställelse 
(McCalister, Dolbier, Webster, Mallon & Steinhardt, 2006). Att ha betydelsefulla och fungerande 
sociala relationer på sin arbetsplats är således av stor betydelse för att människor ska trivas på sitt 
arbete (Flap & Völker, 2001), och det har även betydelse för människors hälsa (Ducharme & 
Martin, 2000). Vidare har socialt stöd till anställda visat sig öka arbetsprestationen, 
produktiviteten och engagemanget på arbetsplatsen (Osca et al., 2005).  
    Det har diskuterats på vilket sätt socialt stöd påverkar hälsa och upplevd stressnivå, och två 
huvudhypoteser har lyfts fram. House (1981) beskriver den första huvudhypotesen som (1) direkt 
effekt – hypotesen, vilken består av två delar. Den ena delen grundar sig på att socialt stöd direkt 
förbättrar hälsa och välmående på grund av att stödet tillfredsställer elementära mänskliga behov 
av säkerhet, social kontakt, uppskattning, tillhörighet och ömhet. Den andra delen baseras på att 
socialt stöd från människor på samma arbetsplats reducerar den upplevda nivån av arbetsrelaterad 
stress på ett flertal sätt. Exempelvis kan stödjande chefer och medarbetare minska arbetsrelaterad 
press, och upplevelsen av stöd kan tillfredsställa arbetsrelaterad motivation som att känna 
tillhörighet, sympati och respekt (House, 1981). Den andra huvudhypotesen benämns som (2) 
buffert – hypotesen, och den menar att socialt stöd fungerar som en buffert som skyddar 
människor från skadliga konsekvenser av stressfyllda händelser (Cohen & Wills, 1985). 
Forskningsresultaten är dock inte entydiga, det finns studier som stödjer båda hypoteserna 
(Cohen & Wills, 1985), men det finns även studier som visar att socialt stöd inte fungerar som en 
buffert mot de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress (Ducharme & Martin, 2000).  
    Förutom att socialt stöd inte fungerade som en buffert, påvisade även Ducharme och Martin 
(2000) i sin studie en skillnad på olika sorters socialt stöd på arbetet. Dessa hade olika inverkan 
på individernas upplevelse av arbetstillfredsställelse, även om skillnaden var marginell. De lyfte 
främst fram emotionellt stöd som bland annat innefattar empati, lyssnande, kärlek, omtanke och 
tillit (House, 1981). Detta stöd ger mottagaren en känsla av att vara accepterad och att människor 
bryr sig om denne. Den andra typen av socialt stöd är instrumentellt stöd, som till exempel kan 
vara hjälp med praktiskt arbete när det behövs, avlastning av arbetsuppgifter och liknande 
(Ducharme & Martin, 2000). Enligt House (1981) kan instrumentellt stöd också leda till en 
känsla av att någon bryr sig, där finns således en koppling till det emotionella stödet. Dessutom 
påpekar samma författare att en individs hälsa kan påverkas positivt av att man har en närstående 
som hjälper individen att leva mer hälsosamt vid stressfyllda situationer, exempelvis motionera 
tillsammans, äta tillsammans och påminna individen om hur viktigt det är att vila och återhämta 
sig (House, 1981). Ducharme och Martin (2000) påvisade i sin studie att instrumentellt stöd var 
minst lika betydelsefullt som emotionellt, båda bidrog signifikant till att förbättra individernas 
känslomässiga respons på arbetsrelaterade krav. Instrumentellt stöd hade rent utav en aningen 
starkare effekt på undersökningsdeltagarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Kombinationen 
av dem båda gav dock den bästa effekten på hur tillfredsställd man var med sitt arbete, oavsett 
upplevd nivå av arbetsrelaterad stress (Ducharme & Martin, 2000).  
    Emellertid har även studier gjorts som visade på motsatsen, att socialt stöd på arbetsplatsen kan 
ha negativa effekter på arbetstillfredsställelsen, så forskningen är inte heller här entydig i frågan. 
Dessa negativa effekter kan framför allt uppstå om arbetstagaren själv inte bett om att få stöd, 
utan får det ändå oavsett behov. Individens eget behov av stöd och känslan av att själv få välja är 
således av betydelse i sammanhanget (Deelstra et al., 2003). Att ta emot mer hjälp och stöd än 
vad man kan ge i gengäld kan ge upphov till negativa känslor, som påverkar 
arbetstillfredsställelsen negativt. Dessa negativa känslor kan bland annat bestå i att vara rädd för 
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att framstå som inkompetent, att individen känner sig oförmögen till ömsesidighet samt oro för 
att någonting förväntas av individen i utbyte som denne är ovillig att erbjuda. Här betonas 
ömsesidigheten som särskilt betydelsefull, om inte en känsla av ömsesidighet infinner sig så 
upplevs socialt stöd som någonting negativt (Buunk et al., 1993). Ducharme och Martin (2000) 
förklarar den osäkra forskningen kring socialt stöd med att många studier inte skiljer på stöd från 
kollegor och stöd från chefer. Detta kan vara problematiskt eftersom chefer både bidrar till stress 
och erbjuder lösningar för att hindra den arbetsrelaterade stressen. Dessutom interagerar 
arbetstagare möjligen inte lika mycket med sina chefer som med sina kollegor (Ducharme & 
Martin, 2000). I denna studie kommer både stöd från chefer, medarbetare och från privatlivet 
lyftas fram, både hur dessa samverkar tillsammans och hur de påverkar individen var för sig.  
     
 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns några skillnader när det gäller hur kvinnor 
respektive män upplever att de har tillgång till socialt stöd på arbetsplatsen, och om det finns ett 
samband mellan detta sociala stöd och individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Detta är 
av stor vikt eftersom forskning visat på att socialt stöd och arbetstillfredsställelse är 
betydelsefulla orsaker till människors välmående. Tidigare forskning har dock visat på varierande 
resultat gällande det sociala stödets samband med arbetstillfredsställelse (Ducharme & Martin, 
2000; Deelstra et al., 2003). Denna undersökning syftar till att komplettera tidigare forskning, 
genom att lyfta fram det sociala stödets påverkan på arbetstillfredsställelse ur ett könsperspektiv 
samt att påvisa huruvida upplevelsen av socialt stöd påverkas av stödgivarens kön. Detta 
eftersom forskning visat på att stöd kan upplevas olika beroende på om stödgivaren är en man 
eller en kvinna (Hopkins, 2002). Vidare har forskning visat på att en upplevd konflikt mellan 
arbete och privatliv bidrar till en minskad arbetstillfredsställelse (Thompson & Prottas, 2005), 
därför avsågs även att studera upplevelsen av denna konflikt ur ett könsperspektiv.  
    Dessa frågeställningar och hypoteser undersöktes genom en enkät som mäter upplevelsen av 
socialt stöd, upplevd konflikt och arbetstillfredsställelse, samt genom ett experiment vilket bestod 
av fyra olika fiktiva berättelser med efterföljande frågor. Följande forskningsfrågor och hypoteser 
undersöktes: 
     
    Arbetstillfredsställelse och socialt stöd. (a) föreligger det ett samband mellan individers 
upplevda tillgång till socialt stöd och upplevd arbetstillfredsställelse? (b) finns det några 
skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda tillgång till socialt stöd? (c) finns det några 
skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda arbetstillfredsställelse? (d) finns det några 
skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur stor betydelse upplevelse av tillgång till 
socialt stöd på arbetsplatsen från chefer har för upplevelse av arbetstillfredsställelse? (e) finns det 
några skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hur stor betydelse upplevelse av tillgång 
till socialt stöd på arbetsplatsen från medarbetare har för upplevelse av arbetstillfredsställelse? 
 
    Upplevd konflikt mellan arbete och privatliv. (f) finns det några skillnader mellan män och 
kvinnors upplevda konflikt mellan arbete och privatliv?   
     
    Hur stödgivarens kön och befattning påverkar upplevelsen av socialt stöd. Studiens första 
hypotes är att kvinnor upplevs mer stödjande och förstående än män när anställda mår dåligt 
oavsett befattning. Den andra hypotesen är att medarbetare upplevs mer stödjande och förstående 
än chefer när anställda mår dåligt oavsett kön. Studiens tredje hypotes är att kvinnliga chefer 



 9 
 
 
 

upplevs mer stödjande och förstående än manliga chefer när anställda mår dåligt. Att kvinnliga 
medarbetare upplevs mer stödjande och förstående än manliga medarbetare när anställda mår 
dåligt är studiens fjärde och sista hypotes.  

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 

Undersökningen genomfördes på sex medelstora arbetsplatser i norra Sverige. Företagen har i 
viss omfattning olika inriktningar på sina verksamheter. Gemensamt är att den största delen av 
arbetsuppgifterna sköts via kontorsbaserat arbete, såsom administration och kundservice via 
telefon. Valen av företag baserades på ett strategiskt urval för att eftersträva så likvärdiga 
arbetsmiljöer som möjligt. I valet av stad användes ett tillgänglighetsurval. Målet var att cirka 
200 deltagare skulle medverka. Av den anledningen delades ett större antal enkäter ut, 394 
stycken, för att täcka upp för det förväntade bortfallet. Sammanlagt deltog 127 anställda i 
undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 32 %. Med anställda avsågs arbetstagare som har 
en tillsvidareanställning, de som har en visstidsanställning samt de som har ett vikariat. Vikarier 
var av intresse att ha med i undersökningen då de möjligen kan se organisationen från ett 
utifrånperspektiv, jämfört med den ordinarie personalen. Gemensamt var att de anställda måste 
ha jobbat på arbetsplatsen i minst sex månader. Detta för att den anställde ska ha hunnit skaffa sig 
en tydlig uppfattning om arbetssituationen och det sociala klimatet på arbetsplatsen. Då syftet var 
att studera om det finns skillnader mellan kvinnor och män användes ett strategiskt urval, och för 
att kunna jämföra på ett meningsfullt sätt eftersträvades en så jämn könsfördelning som möjligt. 
Därav delades enkäten ut till företag med relativt jämn könsfördelning bland sina anställda. Dock 
övervägde antalet kvinnor som valde att medverka i enkätundersökningen, 79 kvinnor deltog och 
för män var antalet 48. Individerna som var med i undersökningen var mellan 21 och 63 år gamla, 
med ett medelvärde på 40,65 år (SD = 13,05). Deltagarna hade möjlighet att medverka i 
undersökningen på arbetstid, därför utgick ingen ersättning till de anställda. 
    Interna bortfall förekom i det insamlade datamaterialet, men då dessa endast kunde betraktas 
som slumpmässiga och omfattade högst två frågor på varje enkät, användes funktionen ”mode” i 
SPSS till att fylla i variabelns typvärde där det påträffades bortfall. Totalt fylldes 13 bortfall i på 
detta sätt.  
 
 
Material 
 
Studien var av kvantitativt slag och mätinstrumentet som användes var en enkät som mäter 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse vars frågor baseras på Lindström et al. (2000) General 

Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic). Ur denna 
valdes relevanta områden för studien ut. Frågorna som valdes översattes från engelska till 
svenska av författarna efter bästa förmåga med hjälp av engelska lexikon. Enkäten innehöll 
inledningsvis frågor om personlig bakgrund rörande bland annat arbetsplats, anställningstid och 
anställningsform. Därefter berördes ett flertal centrala områden för arbetstillfredsställelse enligt 
Lindström et al. (2000). Tyngdpunkten låg i denna undersökning på området sociala 
interaktioner, med ett antal fler frågor inom detta område jämfört med de övriga. Inom varje 
område presenterades ett antal frågor som besvarades enligt en skala från 1 (Väldigt sällan eller 
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aldrig) till 5 (Väldigt ofta eller alltid). I ett av frågeområdena användes andra svarsalternativ. 
Följande frågeområden användes:  
    Upplevda krav. Här användes frågor som till exempel: ”Kräver ditt arbete att du förvärvar nya 
förmågor och kunskaper?” och ”Är ditt arbete utmanande på ett positivt sätt?”. 
    Rollförväntningar. Exempel på frågor här var: ”Innehåller ditt arbete uppgifter som inte 
överensstämmer med dina personliga värderingar?” och ”Har du tydligt definierade mål i ditt 
arbete?”. 
    Upplevd kontroll. Frågor som behandlades i denna del av enkäten var: ”Kan du påverka din 
arbetsmängd som du blivit tilldelad? och ”Kan du vara med och påverka beslut som är viktiga för 
ditt arbete?”.  
    Förutsägbarhet på arbetsplatsen. Här användes endast en fråga: ”Känner du att du har någon 
på din arbetsplats eller en organisation som ser till dina intressen?”.  
    Skicklighet i arbetet. Exempel på frågor inom detta område var: ”Är du nöjd med arbetet du 
utför?” och ”Är du nöjd med din förmåga att kunna lösa problem i arbetet?”. 
    Ledarskap. Frågor som användes här var exempelvis: ”Behandlar din chef medarbetarna 
rättvist och likvärdigt?” och ” Uppmuntrar din chef dig till att säga ifrån när ni har olika 
åsikter?”.  
    Organisationskultur. Här hanterades frågeställningar som: ”I vilken utsträckning är ledningen 
för din organisation intresserade av hälsa och välmående hos personalen?” och ”Har du 
uppmärksammat några ojämlikheter i hur män och kvinnor behandlas på din arbetsplats?”.  
    Interaktion mellan arbete och privatliv. Här användes frågor som till exempel: ”Kommer 
kraven på ditt arbete i konflikt med ditt privatliv?” och ”Kommer kraven från din familj/partner i 
konflikt med ditt arbetsliv?”. 
    Motivation. Här ombads deltagarna att skatta på en skala från 1 (Oviktigt) till 5 (Absolut 
nödvändigt) hur viktiga ett flertal aspekter är i relation till personens drömarbete. Exempel på 
dessa var: ”Att utveckla min egen personlighet” och ”Att arbetet är säkert och ger en regelbunden 
inkomst”.  
    Teamwork. Frågan som användes här var: ”Tillhör du en permanent arbetsgrupp eller ett 
arbetslag?” Om deltagaren svarade ”ja” på denna fråga, innehöll detta område fortsättningsvis 
frågor som: ”Trivs du med att tillhöra denna arbetsgrupp?”.   
    Sociala interaktioner. Här mättes både emotionellt och instrumentellt stöd, och exempel på 
frågor inom detta område var: ”Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från 
din chef?” och ”Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från dina kollegor?”.  
     
    Hur stödgivarens kön och befattning påverkar upplevelsen av socialt stöd.  Enkäten 
kompletterades med en kort berättelse med efterföljande frågor där deltagarna fick skatta på en 
skala från 1 (Inte alls stödjande) till 5 (Mycket stödjande) samt 1 (Inte alls förstående) till 5 
(Mycket förstående). Frågorna som följde efter berättelsen var: ”Tycker du att din chef agerar 
stödjande gentemot dig?” och ”Tycker du att din medarbetare är förstående inför ditt problem?”.  
    Berättelsen skrevs i fyra olika versioner där kön och befattning ändrades för att undersöka 
huruvida kvinnor uppfattas som mer stödjande och förstående än män, samt om det skiljer sig 
mellan chefer och medarbetare. Deltagarna fick endast läsa en av de fyra versionerna för att 
undersökningsledarna skulle ha möjlighet att jämföra hur kön och befattning påverkar 
upplevelsen av socialt stöd och förståelse. En av versionerna som en grupp av deltagare fick ta 
del av var: ”Du har en arbetskamrat som du haft en konflikt med under en längre tid. 
Arbetskamraten har en tendens att alltid säga emot dig när du kommer med förslag om hur en 
arbetsuppgift ska utföras, och det slutar ofta med att ni blir ovänner. Du känner att din 
arbetskamrat gör allt för att motarbeta dig, och du mår dåligt över detta. Det har gått så långt att 
du gruvar dig för att gå till jobbet. Du tar därför kontakt med din chef, Lena för att ventilera 
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problemet. Lena lovar att uppmärksamma problemet vid nästa möte där arbetsuppgifterna 
fördelas, för att skaffa sig en egen uppfattning av hur stämningen i gruppen är och hur du och din 
arbetskamrat talar till varandra. Dessutom lovar hon att ta kontakt med arbetskamraten för att ta 
reda på om denne upplever situationen på ett liknande sätt”.  
    Av de olika frågeområden i enkäten som tillsammans mäter arbetstillfredsställelse, skapades 
index för olika variabler som var av särskilt intresse för att besvara de valda frågeställningarna 
och hypoteserna (se Appendix 1). Indexet som mäter arbetstillfredsställelse fick efter att ha tagit 
bort frågor som försämrade den interna konsistensen ett Cronbach´s alphavärde på 0.82. För att 
mäta den upplevda tillgången till socialt stöd skapades ett övergripande index för detta (α = 
0.87). För att kunna urskilja stöd från olika källor i individens omgivning, delades det sociala 
stödet ytterligare in i tre index: chefsstöd (α = 0.91), medarbetarstöd (α = 0.73) och privat stöd (α 
= 0.73). Då tidigare forskning har betonat en skillnad mellan emotionellt stöd och instrumentellt 
stöd (Ducharme & Martin, 2000; House, 1981; Lapierre & Allen, 2006), skapades även separata 
index för dessa olika former av stöd. Emotionellt stöd erhöll ett alphavärde på 0.74 och 
instrumentellt stöd 0.81. För att kunna studera individernas upplevda konflikt skapades ett index 
som erhöll ett alphavärde på 0.85. För experimentet skapades ett index (α = 0.93) av de frågor 
gällande det fiktiva stödet vilka mätte upplevelsen av stöd beroende på stödgivarens kön och 
befattning.  
 
 
Procedur 
 

Undersökningsledarna tog inledningsvis kontakt med de tilltänkta företagen genom ett personligt 
telefonsamtal. Kontaktpersonen för varje företag fick en kortfattad redogörelse för 
undersökningens syfte och ungefärlig tidsåtgång för ifyllandet av enkäten. Därefter ombads dessa 
ta kontakt med sin ansvarige chef för ett godkännande av enkätundersökningen. Om de 
tillfrågade företagen ville delta i undersökningen bestämdes ett datum då enkäterna skulle delas 
ut. Dessutom fick kontaktpersonen tillsammans med sin chef välja om det passade bättre att 
använda en elektronisk enkät på företaget, eller om arbetsplatsen lämpade sig bättre för enkäter i 
pappersform. Därefter ombads kontaktpersonen för respektive företag att informera den berörda 
personalen om den planerade enkätundersökningen. I de fall där enkäter i pappersform föredrogs 
fick kontaktpersonen till uppgift att dela ut och samla in de ifyllda enkäterna. Kontaktpersonerna 
på de företag som ville använda sig av elektroniska enkäter fick till uppgift att vidarebefordra ett 
e-postmeddelande som skickats av undersökningsledarna innehållande en bifogad fil med 
enkäten. Ungefär en vecka hade deltagarna på sig att besvara enkäten.  
    En skriftlig introduktion delades ut till deltagarna i samband med mottagandet av enkäten. De 
deltagare som fick enkäten via e-post fick introduktionen i e-postmeddelandet innan de ombads 
att öppna den bifogade filen med enkäten. Den skriftliga introduktionen informerade om 
undersökningen och dess syfte. Där upplyste även undersökningsledarna enligt de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) om att deltagandet i undersökningen var 
frivilligt, konfidentiellt och när som helst kunde avbrytas. Dessutom informerades de anställda 
om att det insamlade materialet inte skulle användas till annat än forskningssyfte. Deltagarna fick 
därtill information om hur de kunde få kontakt med undersökningsledarna och handledaren för 
studien, vid eventuella frågor eller för att få ta del av resultatet av undersökningen. I enkäten 
instruerades även deltagarna om vikten av att den besvarades så uppriktigt som möjligt. På 
företagen där enkäterna delats ut i pappersform lades de ifyllda enkäterna i ett gemensamt kuvert 
som hämtades av undersökningsledarna på respektive arbetsplats. De deltagare som besvarat 
enkäten elektroniskt hade i slutet av sina enkäter en ruta med uppmaningen ”Skicka in”. Då 
deltagarna klickade i rutan skickades automatiskt den ifyllda enkäten till en e-postadress som 
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undersökningsledarna upprättat för enkätsvaren. När enkätsvaren skrevs ut till pappersform 
kunde ej författarna koppla de enskilda svaren till en specifik deltagare. Dessa utskrifter erhöll 
istället en unik kod, för att lättare kunna skilja på de olika fiktiva berättelser som varje deltagare 
tagit del av.  
    Varje deltagare som erhållit en elektronisk enkät, fick ett e-postmeddelande med en 
påminnelse två dagar innan svarstidens utgång. Påminnelsen innehöll förutom samma skriftliga 
introduktion och länk till enkäten en uppmaning till dem som ännu inte hade besvarat enkäten, att 
vänligen göra detta. De deltagare som fått en enkät i pappersform fick påminnelsen muntligen av 
kontaktpersonen på respektive företag. Även detta skedde två dagar innan svarstidens slut. 
    Sammanlagt skickades 394 enkäter till de olika företagen, men endast 127 anställda valde att 
medverka. Det ger ett bortfall på 267 personer, således 68 % av det totala antalet utdelade 
enkäter. Detta är högre än det förväntade bortfallet på cirka 50 %. Att jämföra det externa 
bortfallet gällande elektroniska enkäter respektive pappersenkäter är inte relevant i denna studie, 
då majoriteten av deltagarna mottog enkäten elektroniskt.  
 
 

Databearbetning 
 
För bearbetning av data användes statistikprogrammet SPSS 14.0 for Windows. Då deltagarnas 
ålder var snedfördelad delades bakgrundsfaktorn ålder endast in i två kategorier, 21 - 37 år samt 
38 - 63 år genom ”median split”. Detta för att kunna använda variabeln ålder i variansanalyser 
tillsammans med kön som oberoende variabler. Även variablerna socialt stöd, stöd från chefer 
och stöd från medarbetare kategoriserades in i högt och lågt stöd, för att kunna använda dem som 
oberoende variabler i variansanalyser. Då vissa av frågorna i enkäten var omvända, kodades 
dessa om så att låga värden ändrades till höga värden i en ny variabel som användes i analyserna.  
    Deskriptiv statistik innehållande medelvärden och standardavvikelser beräknades för de valda 
indexen, där deltagarna delades upp i kategorier baserade på kön och ålder. För att undersöka 
huruvida de olika variablerna korrelerar med varandra utfördes Pearsonkorrelationer. Därefter 
genomfördes ett antal variansanalyser för att kunna urskilja effekter av kön och ålder på de 
beroende variablerna; arbetstillfredsställelse, socialt stöd, chefsstöd, medarbetarstöd, privatstöd, 
fiktivt stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd och upplevd konflikt.  
 

 
Resultat 

 
Tabell 1 redovisar medelvärden och standardavvikelser för samtliga deltagare samt för män 
respektive kvinnor på de olika index som skapats i studien.  
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Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för variablerna i studien 

    Medelvärde  Standardavvikelse 
Index Totalt 

(n = 127) 
Män 

(n = 48) 
Kvinnor 
(n = 79) 

 Totalt Män Kvinnor 

Ålder 40.65 39.54 41.33  13.05 13.16 13.02 
Arbetstillfredsställelse 3.62 3.62 3.61  0.47 0.41 0.50 
Socialt stöd 3.79 3.76 3.80  0.67 0.71 0.65 
Chefsstöd 3.62     3.67     3.58  0.86 0.87 0.85 
Medarbetarstöd 4.17     4.07     4.22  0.78 0.88 0.71 
Privat stöd 3.99     3.80     4.10  0.89 0.90 0.87 
Emotionellt stöd 3.90     3.80     3.96  0.62 0.66 0.58 
Instrumentellt stöd 3.52     3.54     3.51  0.88 0.90 0.87 
Fiktivt stöd 3.49  3.42 3.54  0.98 0.91 1.03 
Upplevd konflikt 4.12     3.91     4.25  1.00 1.10 0.93 

 
 

Arbetstillfredsställelse 

 
För att undersöka hur starkt de olika frågeområdena i enkäten korrelerar med varandra, utfördes 
Pearsonkorrelationer mellan de olika variabler som ingår i indexet Arbetstillfredsställelse. Dessa 
redovisas i Tabell 2. 
 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan frågeområden i indexet Arbetstillfredsställelse 

Frågeområden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Krav          
2. Rollförvänt.ª .26**          
3. Kontroll .02 .16        
4. Förutsäg.ª .13 .33** .57**       
5. Skicklighet .17 .31** .21** .28**      
6. Ledarskap .05 .28** .12 .36** .38**     
7. Org.kulturª .06 .25** .17 .36** .34** .57**    
8. Teamwork .20** .30** .25** .41** .43** .40** .38**   
9. Social inter.ª -.11 .022 -.04 -.05 .15 .27** .44** .19*  
ª (2) Rollförväntningar, (4) Förutsägbarhet på arbetsplatsen, (7) Organisationskultur, (9) Sociala interaktioner. 

Not. * p < .05, ** p < .01 
 

För att undersöka om det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och de olika formerna 
av socialt stöd utfördes Pearsonkorrelationer. Tabell 3 visar att det finns ett signifikant positivt 
samband mellan arbetstillfredsställelse och socialt stöd, vilket innebär att ju högre grad av 
upplevd tillgång till socialt stöd, desto högre nivå av upplevd arbetstillfredsställelse. För att 
vidare kunna urskilja samband mellan stöd från olika källor i individens omgivning och 
arbetstillfredsställelse, korrelerades även dessa index med den beroende variabeln. Det visade sig 
att samtliga former av stöd har ett signifikant positivt samband med arbetstillfredsställelse. Inget 
signifikant samband kunde styrkas mellan upplevd konflikt och arbetstillfredsställelse. 
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Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan de olika variablerna och sambandet med arbetstillfredsställelse 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 

1. Arbetstillfredsställelse        
2. Socialt stöd .66**       
3. Chefsstöd .66** .93**      
4. Medarbetarstöd .39** .53** .34**     
5. Privat stöd  .22* .55** .25** .27**    
6. Emotionellt stöd .63** .84** .65** .59** .73**   
7. Instrumentellt stöd .65** .90** .92** .53** .25** .63**  
8. Upplevd konflikt  .14  -.01  -.02  .06  .004  .04 .01 
Not. * p < .05, ** p < .01 

 

För att kunna urskilja effekter av kön och ålder på arbetstillfredsställelse utfördes en 2x2 
variansanalys (ANOVA) med kön och ålder som oberoende variabler och arbetstillfredsställelse 
som beroende variabel. Analysen visade att ingen signifikant huvudeffekt av kön kunde urskiljas 
på den beroende variabeln arbetstillfredsställelse, F(1,123) = 0.008, p > .05. Vidare kunde ingen 
signifikant huvudeffekt av ålder påvisas, F(1,123) = 0.38, p > .05. Det fanns inte heller någon 
signifikant interaktionseffekt av kön och ålder, F(1,123) = 0.04,  p > .05.  
    Resultatet av en 2x2 variansanalys (ANOVA) med arbetstillfredsställelse som beroende 
variabel och kön och stöd från chefer som oberoende variabler visade att det inte fanns någon 
signifikant huvudeffekt av kön F(1,123) = 0.03, p > .05. Däremot kunde en huvudeffekt av 
chefsstöd påvisas, F(1,123) = 46.25, p < .001. En interaktionseffekt av kön och upplevd tillgång 
till socialt stöd från chefer gällande upplevelsen av arbetstillfredsställelse, F(1,123) = 0.09, p > 
.05 , kunde inte heller påvisas. Samma resultat påvisades när upplevd tillgång till socialt stöd från 
medarbetare undersöktes i samma typ av analys, inte heller här kunde en signifikant huvudeffekt 
av kön påvisas, F(1,123) = 0.02,  p > .05. En huvudeffekt av medarbetarstöd kunde dock påvisas, 
F(1,123) = 12.03, p < .001. En interaktionseffekt kunde ej konstateras gällande kön och upplevd 
tillgång till socialt stöd från medarbetare, F(1,123) = 0.44, p > .05.  
    
 

Socialt stöd 

 
Ingen huvudeffekt av kön, F(1,123) = 0.37, p > .05 på beroende variabeln socialt stöd kunde 
påvisas när en 2x2 variansanalys (ANOVA) utfördes med kön och ålder som oberoende 
variabler. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan mäns och 
kvinnors upplevda grad av socialt stöd. Däremot fanns en signifikant huvudeffekt av de två 
ålderskategorierna, F(1,123) = 10.10, p < .05. Tabell 4 visar att de yngre männen upplevde en 
högre tillgång till socialt stöd än de äldre männen, samt att de yngre kvinnorna upplevde en 
högre tillgång till socialt stöd än de äldre kvinnorna. Denna ålderseffekt var signifikant både för 
männen, F(1,46) = 4.52, p < .05 och kvinnorna,  F(1,77) = 5.67, p < .05 när de analyserades var 
för sig. Ingen signifikant interaktionseffekt kunde dock konstateras i denna analys, F(1,123) = 
0.13, p > .05.  
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Tabell 4 
Medelvärden och standardavvikelser för de två ålderskategorierna 

                Medelvärde          Standardavvikelse 
Socialt stöd        Män 

     (n = 48) 
    Kvinnor 
     (n = 79) 

       Män     Kvinnor 

Yngre än 38 år        3.95        3.98        0.47       0.65 
38 år och äldre        3.53        3.64        0.89       0.61 
 
Ytterligare variansanalyser utfördes vidare för att kunna skilja de olika formerna av socialt stöd i 
från varandra, dessa gjordes alla med kön och ålder som oberoende variabler och de olika stöden 
som beroende variabler. Av dessa analyser framkom att stöd från medarbetare var den enda 
variabeln som inte gav några signifikanta effekter av kön och ålder.  
    Gällande stöd från chefer kunde en signifikant huvudeffekt av ålder konstateras, F(1,123) = 
6.93, p < .05, dock var denna effekt endast signifikant för männen, F(1,46) = 5.01, p < .05, när 
könen analyserades separat. De yngre männen upplevde en högre grad av stöd från chefer (M = 
3.91, SD = 0.55), än de äldre männen (M = 3.37, SD = 1.10).  
    Angående det privata stödet påträffades signifikanta huvudeffekter av kön, F(1,123) = 4.78, p 
< .05, och ålder F(1,123) = 7.44, p < .01. Emellertid var ålderseffekten endast signifikant för 
kvinnorna, F(1,77) = 9.22, p < .01, när könen analyserades var för sig. De yngre kvinnorna 
upplevde en högre tillgång till privat stöd (M = 4,41, SD = 0.75) än de äldre kvinnorna (M = 
3.84, SD = 0.88). Gällande huvudeffekten av kön framgick det av en ytterligare analys att denna 
endast var signifikant bland de yngre deltagarna, F(1,62) = 6.20, p < .05, då de två 
ålderskategorierna analyserades separat. De yngre kvinnorna visade sig uppleva en högre grad av 
stöd från privatlivet (M = 4.41, SD = 0.75) än de yngre männen (M = 3.93, SD = 0.77).  
    En tendens till huvudeffekt av kön kunde påvisas gällande emotionellt stöd, F(1,123) = 3.09, p 
= 0.081, och i denna analys framkom även en signifikant effekt av de två ålderskategorierna, 
F(1,123) = 9.61, p < .01. Effekten var emellertid endast signifikant för kvinnorna, F(1,77) = 
9.59, p < .01, då könen analyserades var för sig. De yngre kvinnorna upplevde en högre grad av 
emotionellt stöd (M= 4.17, SD = 0.56) än de äldre (M= 3.78, SD = 0.55). Även i analysen med 
instrumentellt stöd som beroende variabel påvisades en signifikant huvudeffekt av de två 
ålderskategorierna, F(1,123) = 4.05, p < .05. Denna effekt kunde endast uppnås när kvinnorna 
och männen analyserades tillsammans som grupp, men inte var för sig.  
     
 
Hur stödgivarens kön och befattning påverkar upplevelsen av socialt stöd 
 
För att ta reda på huruvida upplevelsen av stöd och förståelse påverkas av stödgivarens kön och 
befattning, genomfördes en 2x2 variansanalys (ANOVA) med indexet fiktivt stöd som beroende 
variabel och den fiktiva personens kön och befattning i de manipulerade berättelserna som 
oberoende variabler. Analysen visade en signifikant huvudeffekt av befattning, F(1,123) = 7.16, 
p < .01, medarbetare upplevdes som mer stödjande och förstående än chefer. Detta redovisas i 
Tabell 5. När manliga och kvinnliga deltagare analyserades för sig kunde dock endast denna 
huvudeffekt ses hos kvinnorna, F(1,75) = 7.15, p < .01. Ingen signifikant huvudeffekt av 
stödgivarens kön kunde påvisas, F(1,123) = 0.08, p > .05, och inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt av stödgivarens kön och befattning, F(1,123) = 0.43, p > .05. När de manliga 
och kvinnliga deltagarna analyserades separat påträffades däremot en signifikant 
interaktionseffekt mellan kön och befattning för de manliga deltagarna, F(1,44) = 4.12, p < .05. 
Männen upplevde att manliga medarbetare (M = 3.67, SD = 0.69) var mer stödjande och 



 16 
 
 
 

förstående än manliga chefer (M = 2.91, SD = 1.02) men kvinnliga chefer (M = 3.65, SD = 0.90) 
uppfattades av män som mer stödjande och förstående än kvinnliga medarbetare (M = 3.38, SD = 

0.91).  
 
Tabell 5 
Medelvärden och standardavvikelser för de olika befattningarna 

                Medelvärde                           Standardavvikelse 
Fiktivt stöd    Totalt 

 (n=127) 
    Män 
  (n=48) 

Kvinnor 
 (n=79) 

 Totalt 
    

  Män Kvinnor 

Stöd från chef     3.27       3.31    3.25     0.97   1.01       0.96 
Stöd från medarbetare     3.73     3.52    3.86   0.95   0.80        1.02       
 
 
Upplevd konflikt mellan arbete och privatliv 
 
En 2x2 variansanalys (ANOVA) med konflikt som beroende variabel och kön och ålder som 
oberoende variabler, utfördes för att kunna urskilja om det finns någon signifikant skillnad 
mellan män och kvinnors upplevda konflikt. Resultatet visade att det fanns en tendens till en 
huvudeffekt av kön, F(1,123) = 2.98, p = 0.087, då kvinnorna (M = 4.25, SD = 0.93) upplevde en 
konflikt i lägre utsträckning än män (M = 3.91, SD = 1.10). En låg poäng på detta index visade 
således hög grad av upplevd konflikt, då frågorna är omkodade. Ålder gav ingen signifikant 
huvudeffekt, F(1,123) = 0.80, p > .05, dock konstaterades en signifikant interaktionseffekt av de 
båda oberoende variablerna, F(1,123) = 4.49, p < .05. Som det visas i Figur 1 upplevde de yngre 
kvinnorna en lägre grad av konflikt (M = 4.36, SD = 0.86) än de yngre männen (M = 3.67, SD = 
1.23), emellertid skiljer det sig inte mellan de äldre kvinnorna (M = 4.14, SD = 0.99) och de 
äldre männen (M = 4.21, SD = 0.83).  

 
 

Figur 1. Mäns och kvinnors upplevda grad av konflikt uppdelat i två ålderskategorier.  
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Diskussion 
 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om det finns några skillnader när det 
gäller hur kvinnor respektive män upplever att de har tillgång till socialt stöd på arbetsplatsen, 
och om det finns ett samband mellan detta sociala stöd och individens upplevelse av 
arbetstillfredsställelse. I denna studie påvisades att det finns ett positivt samband mellan upplevd 
tillgång till socialt stöd och arbetstillfredsställelse, ju högre nivå av socialt stöd som de anställda 
upplevde, desto högre nivå av upplevd arbetstillfredsställelse. Detta har även tidigare bekräftats i 
ett flertal studier (Ducharme & Martin, 2000; McCalister et al., 2006; Roxburgh, 1999). Detta 
samband kan bland annat ha sin förklaring i att stöd från andra gör att individer kan hantera 
kriser och stress på ett bättre sätt (Nilsson, 1993; McCalister et al., 2006), och att arbetet således 
upplevs som mindre stressfyllt och betungande. Stöd från chefer visade sig ha det starkaste 
sambandet med arbetstillfredsställelse, och därav kan det tänkas att stöd från chefer är den mest 
betydelsefulla av de komponenter som ingår i det sociala stödet avseende inverkan på 
arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning pekar vidare på att chefer har en avgörande roll för hur 
individer trivs på sitt arbete. Exempelvis hävdar Olsson (2001) att en ledares uppgift är att skapa 
en trygg och meningsfull miljö genom att ge bekräftelse, uppmärksamhet och uppmuntran, vilket 
då leder till att individer trivs, blir engagerade och får en positiv syn på sitt arbete. Emellertid 
visade denna studie att alla de olika komponenterna av socialt stöd hade ett signifikant positivt 
samband med arbetstillfredsställelse. En av studiens frågeställningar var att undersöka huruvida 
sambandet mellan upplevt stöd från chefer och upplevd arbetstillfredsställelse skiljer sig åt 
mellan män och kvinnor. Det visade sig att det inte finns några skillnader mellan könen när det 
gäller hur stor betydelse stöd från chefer har för den upplevda arbetstillfredsställelsen. Inte heller 
påträffades könsskillnader när stödet från chefer byttes ut mot stöd från medarbetare i samma typ 
av analys. Det faktum att det inte påträffades några könsskillnader med avseende på sambandet 
mellan stöd från chefer respektive medarbetare och arbetstillfredsställelse kan ha flera 
förklaringar. En av dessa kan vara att denna undersökning endast inriktar sig mot den upplevda 
tillgången till stöd, och inte på det upplevda behovet av stöd. Möjligen hade resultatet sett 
annorlunda ut om behovet av stöd hade studerats närmare. Därtill kan det vara så att det faktiskt 
förhåller sig så att män och kvinnor upplever tillgång till stöd från chefer och medarbetare på ett 
likartat sätt.  
    Den föreliggande studiens analyser visade vidare att det heller inte finns någon skillnad mellan 
män och kvinnor med avseende på arbetstillfredsställelse, och detta är i linje med 
Arbetslivsinstitutets undersökning (Månsson, 2006). Emellertid har det också genomförts studier 
med motsatta resultat (Sangmook, 2005). Denna avsaknad av könsskillnader kan bland annat ha 
sin förklaring i att antalet kvinnliga deltagare i denna undersökning var övervägande. En 
alternativ förklaring kan vara att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön för deltagarna är relativt 
lika, då företagen i studien till största del ägnar sig åt administrativt arbete. Kanske hade 
skillnader påträffats om studien hade riktat sig mot företag med mer varierande arbetsuppgifter.  
    Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män kunde påvisas gällande upplevd tillgång 
till socialt stöd som helhet, däremot kunde vissa effekter av kön urskiljas när fokus lades på 
särskilda aspekter av begreppet socialt stöd, såsom stöd från privatlivet och emotionellt stöd. 
Kvinnor upplevde stöd från individer i sitt privatliv i större utsträckning än män, och detta skulle 
möjligen kunna bero på att kvinnor antas ha fler nära relationer i sitt kontaktnät. Detta stöds av 
Mason (2001), som hävdar att kvinnor socialiseras till beteenden som är mer samspelta och 
kollektivt inriktade, medan män då skulle vara socialiserade till ett mer individualistiskt 
beteende. Därav skulle det kunna förhålla sig så att nära relationer inte är av lika stor vikt för 
män, och att de till följd av detta inte upplever en tillgång till stöd från sitt privatliv i samma 
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utsträckning som kvinnor. Ytterligare en förklaring kan vara att män anser att 
arbetsorganisationen är en viktigare källa till stöd än stöd från individer i privatlivet, något som 
påpekas av Aycan och Eskin (2005).  
    Att kvinnor upplever en högre grad av stöd från privatlivet kan vara en förklaring till att de 
även upplever tillgång till emotionellt stöd i större utsträckning än män, då House (1981) hävdar 
att detta stöd innefattar empati, lyssnande, kärlek, omtanke och tillit. Möjligen tillhandahåller 
människor i individens privata sfär dessa komponenter i högre utsträckning än människor på 
dennes arbetsplats. Det skulle således kunna förhålla sig så att dessa stöd kan vara svåra att skilja 
från varandra. Detta kan möjligen förklara varför kvinnor upplever en högre tillgång till dessa 
två former av stöd än män.  
    Även om inga könsskillnader kunde påvisas i de flesta av analyserna gällande det sociala 
stödet och dess komponenter, påträffades skillnader mellan de olika ålderskategorierna i ett 
flertal analyser. Dessa var socialt stöd som helhet, stöd från chefer, stöd från privatlivet, 
emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Den enda av komponenterna som inte visade en 
huvudeffekt av ålder var stöd från medarbetare. I samtliga fall då en ålderseffekt påträffades, 
förhöll det sig så att äldre kvinnor och män upplevde en lägre tillgång till stöd än sina yngre 
kollegor. Detta är ett intressant resultat, speciellt eftersom det inte kunde påvisas någon skillnad 
mellan äldre och yngre deltagares upplevda arbetstillfredsställelse, trots att socialt stöd visade sig 
ha ett samband med detta. De yngre och de äldre upplever således arbetstillfredsställelse i en 
liknande utsträckning, trots att de äldre upplever en lägre tillgång till socialt stöd och dess 
delkomponenter. Vad kan då detta bero på? En potentiell förklaring är att arbetslivet har 
förändrats, arbetstempot har troligtvis ökat, arbetsmarknaden globaliserats och det blir allt 
viktigare med en karriär för både män och kvinnor. De äldre har förmodligen arbetat så länge att 
de märkt av denna förändring. Möjligen fanns det mer tid till sociala relationer både på 
arbetsplatsen och i privatlivet tidigare, vilket kan ha gett ett större utrymme för stöd och 
avlastning. Har en individ varit delaktig i arbetsmarkanden under en längre tid, kan det naturligt 
resultera i en jämförelse mellan det upplevda stödet då och stödet individen upplever nu. Därav 
kan tillgången till socialt stöd upplevas mindre för de äldre arbetstagarna än för de yngre som 
inte har lika stor erfarenhet.  
    Med den manipulerade berättelsen ville författarna undersöka huruvida kvinnor och män 
uppfattas som lika eller olika stödjande och förstående, samt om det fanns skillnader mellan hur 
chefer och medarbetare uppfattas. Resultatet av den föreliggande studien visade på att det inte 
fanns någon huvudeffekt av kön på huruvida individer uppfattas som stödjande och förstående, 
och därav kunde inte studiens första hypotes bekräftas. Dock påträffades en huvudeffekt av 
befattning, då medarbetare upplevdes som mer stödjande och förstående än chefer trots att deras 
agerade var identiskt, vilket bekräftar studiens andra hypotes. Orsaken till detta utfall skulle 
kunna vara att arbetstagare förväntar sig att chefer ska tillhandahålla en högre nivå av stöd vid 
arbetsrelaterade problem än medarbetarna på arbetsplatsen. Emellertid kunde ingen 
interaktionseffekt påvisas gällande kön och befattning, således får studiens tredje och fjärde 
hypotes ej stöd av denna undersökning.  
    Den föreliggande studien visade på en tendens till att de manliga deltagarna upplevde en större 
konflikt än de kvinnliga. Om resultatet visat sig vara signifikant, hade detta gått emot tidigare 
forskning som till stor del påvisat att kvinnor upplever en högre konflikt mellan arbete och 
privatliv (Aycan & Eskin, 2005; Hopkins, 2002; Crouter, hämtat från Rogers & May, 2003; 
Roxburgh, 1999). Studien visade även att yngre män upplever en högre konflikt än yngre 
kvinnor, medan det inte skiljer sig åt mellan männen och kvinnorna i den äldre ålderskategorin. 
Varför denna undersökning inte gav samma resultat gällande könsskillnaderna som tidigare 
forskning går bara att spekulera i. En förklaring kan vara att den svenska kulturen möjligtvis 
skiljer sig från kulturerna i länderna som studierna med motsatt resultat genomförts i (USA och 
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Turkiet). Sverige har fått en mer jämn könsfördelning avseende heltidsarbetande arbetstagare än 
vad som var vanligt för ett antal decennier sedan, och denna könsfördelning är möjligen inte lika 
jämn i de länder som de tidigare nämnda studierna genomförts i. Denna utveckling kan då i 
Sverige ha lett till att män förväntas ta mer ansvar och vara mer delaktiga i hemmet och familjen 
i större utsträckning än förr. Möjligen upplever de därav en större konflikt mellan arbete och 
privatliv. Ytterligare en förklaring till varför denna studie erhöll en tendens till könsskillnad 
gällande denna konflikt kan vara den låga svarsfrekvensen. Det kan vara så att de få manliga 
deltagarna som valde att besvara enkäten hade ett visst intresse för relationer och socialt stöd, 
vilket då skulle kunna förklara att männen i fråga är mer benägna att värna om relationen till sin 
familj. Detta kan därför ha lett till att männen i den föreliggande studien upplevde en konflikt i 
större utsträckning än männen i studierna som visat på motsatt resultat.  
    I denna studie påträffades inga skillnader avseende den upplevda konflikten mellan de yngre 
och de äldre deltagarna. Dock skulle resultatet kunnat se annorlunda ut om ålderskategorierna 
varit fler till antalet, då spridningen inom de olika kategorierna inte hade varit lika stor. Den 
yngre ålderskategorin i denna studie sträcker sig från 21 till 37 år. Det kan tänkas att både 
arbetssituationen och privatlivet ser ut på helt olika sätt, beroende på om man är 21 eller 37 år. I 
dagens samhälle är det vanligt att man efter 30 års ålder har skaffat familj, och samtidigt är mitt 
uppe i sin karriär. Därav kan det möjligen vara så att de mellan 30 och 45 år upplever högre grad 
av konflikt mellan arbete och privatliv än de som inte befinner sig i den åldern. I den aktuella 
studien var variationen gällande deltagarnas ålder snedfördelad, då det var få deltagare i åldern 
30 till 45 år. Därför kan studien gått miste om en eventuell skillnad som skulle kunnat påträffas 
om fler deltagare i åldern 30 till 45 år hade valt att delta. En möjlig anledning till att denna 
ålderkategori var underrepresenterad är att dessa individer som tidigare nämnts ofta befinner sig i 
den mest intensiva perioden i sitt liv både gällande arbete och familj. Detta kan då ha lett till att 
de känner sig stressade och därmed inte ansåg sig ha tid eller energi till att delta i en 
enkätundersökning.  
 
 

Validitet och reliabilitet 

 
Som alltid skall resultatet i en undersökning ses i förhållande till dess begränsningar. Kritik som 
kan riktas mot den föreliggande studien kan bland annat vara att undersökningsledarna inte 
befann sig på plats när enkäten delades (skickades) ut. Därmed fanns de inte tillgängliga om 
deltagarna hade några omedelbara frågor. Detta kompenserades dock då eventuella frågor istället 
kunde besvaras via författarnas och handledarens e-post. En annan aspekt som bör beaktas är att 
de elektroniska enkäterna skickades ut via kontaktpersonens interna e-postadress på respektive 
företag. Det kan ha påverkat deltagarnas svar, då dessa möjligtvis kunde ha känt sig övervakade 
och osäkra på om just deras resultat skulle kunna påverka företaget negativt. Här finns således en 
risk för ”good-subject tendency”, det vill säga att individen svarar det denne tror att 
chefen/företaget vill höra.  
    Författarna kunde se deltagarnas e-postadresser då de skickade tillbaka sina enkätsvar, vilket 
gjorde att anonymiteten inte var total vid denna undersökning. Detta kan ha avskräckt vissa 
individer från att delta. Dock försäkrades det i missivbrevet att respondenternas enskilda 
enkätsvar inte skulle kunna kopplas tillbaka till dem i den slutgiltiga rapporten.  
    Generaliserbarheten i denna studie kan betraktas som bristfällig, på grund av det 
snedfördelade stickprovet, samt den låga svarsfrekvensen. Därtill var urvalet av deltagare ej 
slumpmässigt. Betydelsen av undersökningen begränsas vidare av att genomförandet skedde på 
en specifik grupp av arbetstagare, kanske skulle resultatet ha sett annorlunda ut om 
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undersökningen hade inriktat sig mot flera olika yrkesgrupper? Enkäten innehöll vidare en 
manipulerad berättelse med en specifik fiktiv situation, därav kan resultatet av denna möjligtvis 
inte generaliseras till andra situationer som kan uppkomma i arbetslivet.  
    Studiens höga bortfall kan troligtvis ha en rad förklaringar. Det kan hända att vissa individer 
valde att inte delta på grund av upplevd stress och tidsbrist. Det kan också vara så att individerna 
inte kände att undersökningen låg i deras intresse, och därför inte hade viljan att engagera sig i 
att svara på enkäten. Om de tillfrågade arbetstagarna blivit erbjudna någon form av ersättning, 
skulle detta måhända ha resulterat i en högre svarsfrekvens.  
    Gällande undersökningens reliabilitet finns en del aspekter att ha hänsyn till. Detta gäller då 
främst enkätens konstruktion. Ursprunget till denna enkät är QPS Nordic (Lindström et al, 2000), 
dock har denna ej använts i sin helhet. Studiens enkät kan istället endast betraktats ha inspirerats 
av QPS Nordic. Det måste dels tas i beaktning att frågorna i QPS Nordic översattes i den aktuella 
studiens enkät från engelska till svenska av uppsatsförfattarna efter bästa förmåga. Därtill valdes 
endast relevanta områden och frågor för studien ut, QPS Nordic består ursprungligen av 123 
frågor, den översatta enkäten innehåller endast 52 frågor. Ett fåtal av dessa är konstruerade av 
uppsatsförfattarna. För att uppnå en högre validitet och reliabilitet hade uppsatsförfattarna kunnat 
använda sig av den svenska översättningen av QPS Nordic, istället för att själva översätta den 
engelska versionen.  
     
  
Framtida forskning 
 
Det skulle vara av intresse att se om den föreliggande studiens resultat hade sett annorlunda ut 
om den hade genomförts på andra företag, exempelvis med mer varierande arbetsuppgifter eller 
företag som är mans - eller kvinnodominerade. Vidare hade det varit intressant att komplettera 
frågorna rörande den upplevda tillgången till socialt stöd med frågor angående arbetstagarnas 
behov av stöd, och deras benägenhet att söka detta. Då resultatet visade att stöd från chefer hade 
det starkaste sambandet med arbetstillfredsställelse, skulle detta stöd kunnat ha utforskats 
närmare. Till exempel kunde deltagarnas chefs kön varit av intresse att ha med i enkäten, då detta 
har visat sig ha betydelse för arbetstagarnas upplevelse av stöd (Hopkins, 2002). Därav hade en 
rikare kunskap gällande stöd från chefer kunnat erhållas. En annan aspekt att uppmärksamma i 
en liknande studie gällande en upplevd konflikt mellan arbete och privatliv, är om denna konflikt 
möjligtvis skulle kunna ha ett samband med civilstånd och antal barn. Kanske upplevs konflikten 
på olika sätt beroende på hur individens familjesituation ser ut, och hur mycket denne arbetar? 
    Av särskild betydelse i den föreliggande studiens resultat är att socialt stöd i alla dess former 
är av stor vikt för anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Detta gäller både stöd på 
arbetsplatsen och i privatlivet. Det är av stor vikt att uppmärksamma den betydelse som ett 
upplevt stöd har för hur människor trivs med sina arbeten, eftersom det visat sig att 
arbetstillfredsställelse har en inverkan på både den psykiska och fysiska hälsan, samt individers 
upplevelse av generell livskvalité (Evans et al., 1993; Karasek et al., 1987).  Det bör även 
uppmärksammas att chefer har en central roll i huruvida de anställda trivs, och därav kan det 
tyckas att det bör läggas mer resurser på att utbilda chefer i frågor gällande psykosocial 
arbetsmiljö. Detta skulle då kunna leda till en rad goda konsekvenser, inte bara för de enskilda 
individerna på företaget utan även för företaget i sig. Anställda som mår bra och trivs bidrar i 
större utsträckning till ett hälsosamt och lönsamt företag.       
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                                                                                                                                         Appendix 1 
Studiens index med bortplockade frågor   

 
  
Arbetstillfredsställelse (α = 0.82) 
 
Kräver ditt arbete svåra beslut? 
Är ditt arbete utmanande på ett positivt sätt? 
Upplever du att ditt arbete är meningsfullt? 
Kräver ditt arbete att du förvärvar nya förmågor och kunskaper? 
Har du tydligt definierade mål i ditt arbete? 
 Är du medveten om dina förpliktelser/ditt ansvar i ditt arbete? 
* Innehåller ditt arbete uppgifter som inte överensstämmer med dina personliga värderingar?  
* Kan du påverka din arbetsmängd som du blivit tilldelad? 
Kan du bestämma din egen arbetstakt? 
Kan du vara med och påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 
Känner du att du har någon på din arbetsplats eller en organisation som ser till dina intressen? 
Är du nöjd med arbetet du utför? 
Är du nöjd med din förmåga att kunna lösa problem? 
Är du nöjd med din förmåga att bevara goda relationer med dina medarbetare? 
Blir du tilldelad arbetsuppgifter utan tillräckliga resurser för att slutföra dem? (reversed) 
Tar din chef itu med problem direkt när de dyker upp? 
Litar du på ledningens förmåga att intressera sig för företaget/organisationens framtid? 
Har du uppmärksammat några olikheter i hur män och kvinnor behandlas på din arbetsplats? 
(reversed) 
Är ledningen för din organisation intresserade av hälsa och välmående hos personalen? 
Hur är det sociala klimatet på din arbetsplats? Dessa besvarades med hjälp av fem påståenden: 
- Tävlingsinriktat (reversed) 
- Uppmuntrande och stöttande 
- Opålitligt och misstänksamt (reversed) 
- Avslappnat och bekvämt 
- Stelt och regelbaserat (reversed) 
Trivs du med att tillhöra denna arbetsgrupp? 
Är din grupp bra på att lösa problem tillsammans? 
Har du uppmärksammat några störande konflikter mellan medarbetare? (reversed) 
 
 
Socialt stöd (α = 0.87) 
 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från dina medarbetare? 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från din chef? 
Om det behövs, är dina medarbetare villiga att lyssna på dina arbetsrelaterade problem? 
Om det behövs, är din chef villig att lyssna på dina arbetsrelaterade problem?  
Om det behövs, kan du då prata med dina vänner om dina arbetsrelaterade problem? 

                                                
* Borttagen ur indexet på grund av att den försämrade den interna konsistensen 
 



Om det behövs, kan du då prata med din partner eller någon annan närstående om dina 
arbetsrelaterade problem? 
Är dina arbetsprestationer uppskattade av din chef? 
Uppmuntrar din chef dig till att delta i viktiga beslut? 
Uppmuntrar din chef dig till att säga ifrån när ni har olika åsikter? 
Hjälper din chef dig att utveckla dina förmågor? 
Behandlar din chef medarbetarna rättvist och likvärdigt? 
Är relationen mellan dig och din chef ett stressmoment/orosmoment? (reversed) 
* Har du möjlighet till social kontakt med dina medarbetare medan du arbetar? 
Upplever du att din familj/dina vänner stöttar dig när du har det tufft på arbetet? 
 
 

Chefsstöd (α = 0.91)  
 
Uppmuntrar din chef dig till att delta i viktiga beslut? 
Uppmuntrar din chef dig till att säga ifrån när ni har olika åsikter? 
Hjälper din chef dig att utveckla dina förmågor? 
Behandlar din chef medarbetarna rättvist och likvärdigt? 
Är relationen mellan dig och din chef ett stressmoment/orosmoment? (reversed) 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från din chef? 
Om det behövs, är din chef villig att lyssna på dina arbetsrelaterade problem? 
Är dina arbetsprestationer uppskattade av din chef? 
 
 

Medarbetarstöd (α = 0.73) 
 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från dina medarbetare? 
Om det behövs, är dina medarbetare villiga att lyssna på dina arbetsrelaterade problem? 
* Har du möjlighet till social kontakt med dina medarbetare medan du arbetar? 
 
 

Privat stöd (α = 0.73) 
 
Om det behövs, kan du då prata med dina vänner om dina arbetsrelaterade problem? 
Om det behövs, kan du då prata med din partner eller någon annan närstående om dina 
arbetsrelaterade problem? 
Upplever du att din familj/dina vänner stöttar dig när du har det tufft på arbetet? 
 
 

Emotionellt stöd (α = 0.74) 
 
Upplever du att din familj/dina vänner stöttar dig när du har det tufft på arbetet? 
Om det behövs, är dina medarbetare villiga att lyssna på dina arbetsrelaterade problem? 
Om det behövs, är din chef villig att lyssna på dina arbetsrelaterade problem?  
Om det behövs, kan du då prata med dina vänner om dina arbetsrelaterade problem? 

                                                
* Borttagen ur indexet på grund av att den försämrade den interna konsistensen 
 



Hur är det sociala klimatet på din arbetsplats? Dessa besvarades med hjälp av fem påståenden, 
tre av dessa ingick i emotionellt stöd: 
- Uppmuntrande och stöttande 
- Opålitligt och misstänksamt (reversed) 
- Avslappnat och bekvämt 
 

 

Instrumentellt stöd (α = 0.81) 
 
Uppmuntrar din chef dig till att delta i viktiga beslut? 
Hjälper din chef dig att utveckla dina förmågor? 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från din chef? 
Om det behövs, kan du då få stöd och hjälp med ditt arbete från dina medarbetare? 
 
 

Fiktivt stöd (α = 0.93) 
 
Tycker du att din chef/medarbetare agerar stödjande gentemot dig? 
Tycker du att din chef/medarbetare är förstående inför ditt problem? 
 
 

Upplevd konflikt (α = 0.85) 
 
Kommer kraven på ditt arbete i konflikt med ditt privatliv? 
Kommer kraven från din familj/partner i konflikt med ditt arbetsliv? 


