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SAMMANFATTNING  

Psykisk ohälsa på grund av bristande arbetsförhållanden är ett ökande problem i dagens 

samhälle som även orsakar sjukskrivningar. Därför är det viktigt med en god arbetsmiljö som 

främjar arbetarnas hälsa då flertalet människor tillbringar mycket tid i sitt liv på arbetet. Det 

finns dock en brist i forskningen som studerar hälsa och arbetsförhållanden ur ett salutogent 

perspektiv. Syftet är att undersöka den självskattade hälsan bland arbetare samt undersöka 

om det finns några samband mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden ur ett 

salutogent perspektiv på en arbetsplats inom livsmedelsindustrin. Metoden utgår från en 

kvantitativ ansats där studiedesignen är en tvärsnittsstudie. Shapiro-Wilk test användes för 

att undersöka normalfördelning. Chi2-test har använts för att undersöka samband mellan 

självskattad hälsa och fyra olika områden i arbetsförhållanden; stödjande arbetsförhållanden, 

individuella inre upplevelser, självbestämmande samt tidsupplevelse. Resultatet visar att 

fördelningen av arbetarnas självskattade hälsa är normalfördelad, där flertalet av arbetarna 

skattat sin hälsa som relativt hög. Resultatet tyder även på signifikanta samband mellan 

självskattad hälsa och respektive frågeområde om arbetsförhållanden; stödjande 

arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande och tidsupplevelse. Av 

arbetarna som skattat sina arbetsförhållanden som högre, har majoriteten skattat sin 

självskattade hälsa som högre. Resultatet har diskuterats utefter känsla av sammanhang 

(KASAM) samt ansträngnings- belöningsmodellen som teoretiskt perspektiv.  

Nyckelord: arbetsmiljö, folkhälsa, hälsofrämjande, självskattad hälsa 

  



ABSTRACT  

Mental illness due to lack of working conditions is an increasing problem in today´s society 

that also causes sick leave. Therefore, it is important to have a good working environment 

that promotes the health among workers since people spend their majority of time at work. 

Previous research is lacking in terms of investigating health and working condition in a 

salutogenic perspective. The purpose of this study is to investigate the self-rated health 

among workers and to investigate the relationships between health and working conditions 

in a salutogenic perspective at a workplace in the food industry. The method is based on a 

quantitative approach in which the study design is a cross-sectional study. The Shapiro-Wilk 

test was used to investigate normal distribution. Chi2 test has been used to investigate the 

relationship between self-rated health and four different areas of working conditions; 

supportive working conditions, individual inner experiences, self-determination and time 

experience. The result shows that the distribution of workers' self-rated health is normal 

distributed, where most of the workers estimate their health as relatively high. The result also 

indicates significant relationships between self-rated health and the respective question area 

about working conditions; supportive working conditions, individual inner experiences, self-

determination and time experience. Of the workers who estimate their working conditions as 

higher, the majority have estimated their self-rated health as higher. The result has been 

discussed on the basis of sense of coherence (SOC) and the effort reward model as a 

theoretical perspective. 
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1 INTRODUKTION 

Arbetslivet har under de senaste årtiondena ändrats från att endast ha ett fokus på den 

fysiska arbetsmiljön till att även inkludera den psykosociala arbetsmiljön. Allt fler arbeten är 

idag mer emotionellt och psykologiskt krävande vilket leder till att den psykiska ohälsan ökar 

och allt fler blir sjukskrivna från sina arbeten. Psykisk ohälsa står för nästintill hälften av alla 

pågående sjukskrivningar. År 2013 uppskattade Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) att kostnader vid stressrelaterad sjukfrånvaro, i och med den psykiska 

ohälsan, kostar det svenska samhället över 70 miljarder per år. Därmed är den psykosociala 

arbetsmiljön en betydande faktor för arbetarnas hälsa, eftersom det är på arbetet majoriteten 

spenderar mestadels av din tid. Denna problematik är ett pågående folkhälsoproblem som 

bör belysas.  

Mitt intresse för detta ämne skapades efter att ha läst kursen ”arbetsliv och hälsa- människan 

i arbetslivet” på folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. Jag har under min 

högskoletid arbetat extra inom livsmedelsindustrin och har sedan denna kurs fått upp 

ögonen när det gäller hälsa och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Därför blev jag nyfiken 

av att se hur arbetarna på min arbetsplats mår och upplever sina arbetsförhållanden.  

2 BAKGRUND 

2.1 Definition av hälsa 

Hälsa är ett brett och komplext begrepp som innebär många olika betydelser. Hälsa kan ses 

som ett holistiskt begrepp som har olika dimensioner som alla påverkar hälsan. Det är inte 

alltid som den subjektiva erfarenheten av att känna sig sjuk stämmer överens med den 

objektiva sjukdomsdiagnosen en människa har. Relationen mellan sjukdom och ohälsa kan 

beskrivas som att en människa kan må dåligt och inte har någon sjukdomsdiagnos eller att en 

människa kan känna sig frisk och hälsosam samtidigt som hen har en sjukdomsdiagnos 

(Naidoo & Wills, 2009). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom 

eller handikapp” (WHO, 1998, s.1). Inom det hälsofrämjande arbetet betraktas hälsan som en 

resurs som tillåter människor att leda ett individuellt, socialt och ekonomiskt produktivt liv 

(WHO, 1998). En god hälsa är väsentligt både för social och ekonomisk utveckling samt att 

det är av stor vikt för alla människor, deras familjer samt samhällen. Människors liv 

förbättras och samhället stärks av att möjliggöra för människor att ta kontroll över sin egen 
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hälsa och även sina bestämningsfaktorer. God hälsa kan leda till ökad produktivitet, en 

effektivare arbetskraft, ett friskare åldrande samt att det medför mindre utgifter för 

sjukfrånvaro och sociala förmåner men också mindre förlorade skatteintäkter (WHO, 2013).  

År 2013 uppskattade OECD att kostnader vid stressrelaterad sjukfrånvaro, i och med den 

psykiska ohälsan, kostar det svenska samhället över 70 miljarder per år på grund av förlorad 

produktivitet samt kostnader för vård och omsorg. Sedan 2013 har kostnaderna ökat 

ytterligare (SOU 2018:24).  

Folkhälsomyndigheten använder indikatorn ”självskattat allmänt hälsotillstånd” för att mäta 

folkhälsan i Sverige och de olika bestämningsfaktorerna. Indikatorn visar hur människor 

uppfattar sin egen hälsa. År 2016 angav 73 procent av alla mellan 16-84 år i befolkningen att 

de har en bra eller mycket bra hälsa. Självskattad hälsa kan enligt forskning kunna förutsäga 

en individs framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt (Folkhälsomyndigheten, 2018).  Under 

de senaste decennierna har självskattad hälsa använts i en mängd olika hälsorelaterade 

studier.  Självskattad hälsa ur ett globalt perspektiv har skapat ett särskilt intresse i många 

olika studier. Studierna tyder på att självskattad hälsa är en kraftfull prediktor för framtida 

dödlighet (Undén & Elofsson, 2006; Idler & Benyamini, 1997). Vid uttalande av sin egen 

hälsa finns det mönster som indikerar på likheter att män och kvinnor tolkar och/eller 

värderar hälsorelaterade faktorer på samma sätt (Undén & Elofsson, 2006).  

2.2 Hälsofrämjande arbetsplatser  

År 1986 höll WHO i en konferens i Ottawa, the Ottawa charter. Det internationella 

styrdokumentet från konferensen lade grunden för dagens hälsofrämjande arbete som har 

fokus på att uppnå jämlikhet i hälsa. Syftet med hälsofrämjande arbete är att minska 

hälsoskillnaderna i aktuella hälsotillstånd samt säkerställa att alla människor får lika 

möjligheter och resurser för att åstadkomma sin fulla hälsopotential (WHO, 1986). I 

Luxemburg Deklarationen från 1997 definieras hälsofrämjande arbetsplatser som 

arbetsgivarnas, de anställdas och samhällets gemensamma ansträngningar för att förbättra 

hälsan och välbefinnande hos människor på arbetet. Det kan uppnås genom att kombinera 

följande; förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön, främja aktivt deltagande samt 

uppmuntra till personlig utveckling (ENWHP, 2007). För att lyckas måste det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen inkludera deltagande av arbetstagare, ledning och 

andra intressenter i genomförandet av de initiativ som avtalats gemensamt. Arbetsgivare och 

arbetstagare bör få hjälp på alla nivåer för att öka kontrollen och förbättra deras hälsa (WHO, 

u. å). Det beskrivs i Health 2020 att varje land bör sträva efter att minska arbetares 

exponering av ohälsosamt, osäkert arbete samt stärka insatser för att säkra hälsosamma 

arbetsplatser. Det handlar bland annat om att förbättra psykosociala förhållanden för att 

minska stressen genom åtgärder som jobbkontroll, säkerhet på jobbet, flexibla arbetstider, 

socialt stöd samt balans mellan belöning och ansträngning (WHO, 2013).  

Arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador. 

Arbetsplatsen utgör även ett fundament till förebyggande insatser som inte bara är direkt 

arbetsrelaterade utan även omfattar hälsorelaterade levnadsvanor samt livsvillkor. Det 
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medför att det skapas nya och bättre förutsättningar till att förstå och uppmärksamma 

betydelsefulla samband som är av vikt ut hälsosynpunkt som existerar mellan arbete, hem 

och fritid (Prop. 2007/08:110). Hälsa och produktivitet på arbetsplatsen har ett samband, en 

sund arbetsplats som har friska arbetstagare genererar ett bättre resultat (Hanson, 2004). 

Att ha ett arbete är värdefullt då arbetslivet ger människor möjligheten att skapa 

självförtroende och identitet, ett tillfälle att skapa sociala relationer och personlig utveckling, 

åstadkomma social status samt stimulera individens ekonomiska situation (SOU 2018:24). 

Puchalski & Korzeniowska (2013)  menar att ju större och rikare ett företag är, desto oftare 

utförs det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Väletablerade företag med en god 

ekonomi tenderar att mer ofta implementera hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen med 

fokus på arbetstagarnas hälsa jämfört med företag som har begränsade ekonomiska resurser. 

Vidare beskrivs att en ojämlik tillgång till hälsofrämjande arbete för arbetstagarna på olika 

företag kan resultera i en ökning av ojämlikhet i hälsa i den arbetsföra befolkningen.  

Hälsa i arbetslivet är en prioriterad och viktig del i dagens politik då det utgör målområde 

fyra i folkhälsopolitikens 11 målområden. De 11 målområdena ska tillsammans nå det 

övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet; att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Prop. 2007/08:110).  

2.3 Arbetsmiljö  

Flertalet människor tillbringar mycket tid i sitt liv på arbetet och därför har arbetsmiljön en 

stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande i det vuxna livet (Toivanen & Vinberg, 

2012). Arbetsmiljö är ett komplext begrepp som innefattar även psykosociala förhållanden 

och inte bara de yttre, fysiska förhållanden på arbetet. Därför kan en definition av 

arbetsmiljöbegreppet vara att det syftar på förhållandena som arbetare på en arbetsplats 

exponeras för (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetsmiljölagen började gälla år 1978 och har som 

syfte att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö”. Vidare beskrivs det att ”Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 

hans eget arbete” men också ”Arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 

belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall” (Arbetsmiljölagen AML, SFS 

1977:1160). Fram till 1970-talet handlade arbetsmiljöfrågorna i stor utsträckning om den 

fysiska arbetsmiljön. Utvecklingen inom arbetsmiljö har gått från ett tekniskt arbetarskydd 

till arbetslivsfrågor och även via belastningsproblematiken på 1980-talet, till 

arbetsorganisationens betydelse gällande besvär med negativ stress samt utbrändhet 

(Eriksson & Larsson, 2009).  

Exempel på fysiska arbetsmiljöfaktorer är vibrationer, buller, kemiska ämnen, termiskt 

klimat, luftföroreningar, obekväma arbetsställningar samt tunga lyft (Eriksson & Larsson, 

2009). Hälsan påverkas speciellt av att ha ett fysiskt tungt arbete och att samtidigt behöva 

arbeta i ett snabbt tempo under tidspress, vilket är vanligt förekommande inom till exempel 

bygg- och livsmedelsbranschen. Att ha ett fysiskt tungt arbete ökar risken för besvär samt 

sjukdomar i rörelseapparaten med exempelvis förslitningar samt värk, men även en ökad risk 
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för hjärt- kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Den fysiska arbetsmiljön och människor som 

fortfarande har fysiskt krävande arbeten glöms ibland bort i debatten om den psykosociala 

arbetsmiljön som får alltmer betydelse för arbetstagarnas hälsa, då det har skett en 

förändring i arbetets karaktär över tid (Toivanen & Vinberg, 2012).  

Psykosocial arbetsmiljö handlar om samverkan mellan en individ och den omgivande 

arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv (Gard, 2014). Det innebär arbetets alla sociala 

relationer (relationer till chefen och arbetskamrater), arbetets innehåll (arbetsuppgifter) 

samt organisering (självständigt arbete eller teamarbete) (Eriksson & Larsson, 2009). Det är 

viktigt att uppmärksamma psykosociala faktorer i arbetsmiljön för hälsans skull, då arbeten 

har blivit alltmer psykologiskt och emotionellt krävande. En individs arbetsförmåga handlar 

om balansen mellan arbetets totala krav samt individens egna resurser. Att kunna hantera 

sitt arbete, att ha rimlig kontroll på arbetssysslorna samt kunna vara delaktig i arbetet på 

arbetsplatsen är betydande psykosociala faktorer för en individs arbetsförmåga (Gard, 2014). 

Psykisk ohälsa står för nästintill hälften av alla pågående sjukskrivningar 

(Försäkringskassan, 2017).  

2.4 Arbetsförhållanden på arbetsplatsen  

Förebyggande arbete på arbetsplatsen samt bra arbetsförhållanden måste organiseras på 

arbetsplatsen. Dock har individen själv ett ansvar att vara med och möjliggöra goda 

arbetsförhållanden. Arbetsförhållanden kan inverka både på sjukdom och upplevelsen av 

hälsa liksom det omvända att en sjukdom eller dålig hälsa kan inverka på hur 

arbetsförhållanden upplevs (FORTE, 2015). I den här studien har arbetsförhållanden 

begränsats till att endast mäta stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, 

självbestämmande samt tidsupplevelse.  

2.4.1 Stödjande arbetsförhållanden  

Stödjande arbetsförhållanden kan ses som socialt stöd vilket innebär emotionellt stöd samt 

den hjälp och tillgång till information en individ får från sin omgivning. Ibland skiljs stödet 

som kommer från chefen respektive stödet från arbetskamrater åt i arbetslivet (FORTE, 

2015). Stein & Smith (2015) menar att det är många studier som studerat relationen mellan 

socialt stöd och hälsa och som visar på att socialt stöd kan skydda en individ från de patogena 

effekterna vid stressfulla situationer om de sociala resurserna matchar behovet som framstår 

i situationen (Stein & Smith, 2015). Stödjande arbetsförhållanden handlar om att 

medarbetarna uppmuntrar och stödjer varandra på arbetet, att det är en god stämning på 

arbetsplatsen, att det finns fungerande arbetsrutiner, att medarbetarna får feedback för sitt 

arbete, trivsel på arbetsplatsen, att arbetsgivaren satsar på medarbetarnas hälsa samt att det 

finns råd och praktisk hjälp att få när det behövs (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & 

Blomqvist, 2011).  
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2.4.2 Individuella inre upplevelser  

Individuella inre upplevelser handlar om hur meningsfullt arbetet känns för individen, om 

det finns utvecklingsmöjligheter på arbetet, om arbetet är varierande, om arbetarnas arbete 

motsvarar det arbete som de är utbildade för, om arbetarna går till arbetet med glädje samt 

om arbetet känns som en utmaning (Nilsson et al., 2011). Ett arbete där det råder bristande 

möjligheter till utveckling kan medföra understimulering, bristande glädje och hopplöshet 

vilket i sin tur kan leda till ohälsa (FORTE, 2015). Att ha ett meningsfullt arbete ökar 

medarbetarnas välbefinnande samt minskar risken för långtidssjukskrivning och omsättning 

av personal (Clausen & Borg, 2011).  

2.4.3 Självbestämmande 

Självbestämmande handlar om hur mycket utrymme arbetarna får för att själv bestämma när 

uppgifter ska utföras i arbetet, vad som ska utföras, hur arbetet ska utföras samt i vilket 

arbetstempo det ska utföras i (Nilsson et al., 2011). Att ha ett flexibelt arbete som ökar 

medarbetarnas kontroll och val till att själv få planera sitt arbete samt att få välja om man vill 

gå ner i tid eller förtidspensioneras är positivt för hälsan. Att ha tidsbegränsad anställning 

och ofrivillig deltidsanställning ger negativa hälsoeffekter (Joyce, Pabayo, Critchley & 

Bambra, 2010).  

2.4.4 Tidsupplevelse  

Tidsupplevelsen handlar om individen känner att arbetsuppgifterna hinns med utan 

tidspress (stress), om individen hinner avsluta en arbetsuppgift innan nästa måste påbörjas 

samt om individen behöver stanna kvar på arbetet efter arbetstid (Nilsson et al., 2011). 

Hälsan påverkas negativt av att ha ett fysiskt tungt arbete och att samtidigt behöva arbeta i 

ett snabbt tempo under tidspress, vilket är vanligt förekommande inom livsmedelsbranschen 

(Toivanen & Vinberg, 2012).  

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Aron Antonovsky var en forskare inom medicinsk sociologi som valde att studera hälsa 

istället för ohälsa. Han tyckte att det är viktigt att förstå det som leder till sjukdom, 

patogenes, men Antonovsky tyckte dessutom att det var intressant att förstå hur människor 

kan behålla eller stärka sin hälsa trots de påfrestningar och smärtsamma händelser 

människor möter under livets gång. Hälsan ses istället utifrån salutogenes, det salutogena 

perspektivet på hälsa. Båda dessa perspektiv utesluter inte varandra, utan båda två behövs 

och kompletterar varandra (Hanson, 2015). Eller som Antonovsky (2005) menar att det 

salutogena perspektivet inte delar in människor i klassifikationerna friska och sjuka, utan 

istället ser vart människor befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum från hälsa till 

ohälsa (Antonovsky, 2005). För att förstå och främja hälsan kan inte utgångspunkten vara i 

det som är sjukt samt varför det är sjukt. De faktorer som är av betydelse för att kunna stärka 

hälsan finns i samt påverkas av en människas hela sammanhang. Han började studera 
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kvinnors hälsa som hade suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Bland 

kvinnorna fanns det, trots denna hemska händelse, kvinnor som hade relativt god hälsa. 

Utifrån det Antonovsky fann i observationen och med det salutogena perspektivet som grund 

utvecklade Antonovsky en teori som kallas KASAM, vilket betyder känsla av sammanhang 

(Hanson, 2015).  

2.5.1 KASAM- känsla av sammanhang  

Begreppet KASAM står för känsla av sammanhang och innehåller tre olika komponenter 

vilka är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i KASAM 

och står för i vilken utsträckning som en människa upplever inre och yttre stimuli som 

relativt gripbara som till exempel information som är sammanhängande och tydlig snarare 

än oordnad, slumpmässig eller oförklarlig. En person som har en hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att de stimuli som hen kommer stöta på i framtiden är förutsägbara eller när det 

kommer oväntade stimuli i alla fall går att ordna och förklara.  Hanterbarhet handlar om i 

vilken grad resurser upplevs stå till sitt förfogande, som kan hjälpa en person möta de krav 

som ställs av de olika stimuli som en människa utsätts för. Det vill säga resurser som en 

människa har egen kontroll över eller som kontrolleras av andra behöriga i ens omgivning, 

som man kan räkna med och litar på. Vid en hög känsla av hanterbarhet kommer en 

människa inte känna sig som ett offer för de situationer hen utsätts för eller tycka att livet 

behandlar hen orättvist. Den sista komponenten meningsfullhet är begreppets 

motivationskomponent och handlar om i vilken grad en människa känner att livet har en 

känslomässig betydelse. Att åtminstone vissa av de problem samt krav som en människa 

ställs inför är värda energi och engagemang och antas som utmaningar istället för 

påfrestningar. Känsla av sammanhang är en betydande faktor till vidmakthållandet av ens 

position på kontinuumet hälsa-ohälsa samt rörelser mot kontinuumets friska pol 

(Antonovsky, 2005). En dansk tvärsnittsstudie med 2053 anställda från 52 arbetsplatser 

påvisade att känsla av sammanhang påverkar graden av stressymptom. Arbetare med en hög 

känsla av sammanhang upplever mindre stressymptom och en bättre psykosocial 

arbetsmiljö. Personer med högre känsla av sammanhang klarade av arbetsmiljöbelastningen 

bättre än de som har en lägre känsla av sammanhang (Albertsen, Nielsen & Borg, 2001). 

2.5.2 Ansträngnings- belöningsmodellen  

Ansträngnings-belöningsmodellen handlar om balansen mellan ansträngning och belöning. 

Om ansträngningen är högre än belöningen hos människor på till exempel en arbetsplats, 

leder det till en högre risk att drabbas av stress samt ohälsa. Ansträngning på arbetet är en 

del av en socialt organiserad utbytesprocess som samhället i stort bidrar med när det handlar 

om belöningar. Samhällsmässiga belöningar fördelas i tre olika system till arbetstagarna vilka 

är pengar, uppskattning samt statuskontroll (Siegrist, 1996). Modellen används ofta i 

undersökningar där arbetsplatsrelaterade problem studeras och där fokus läggs på belöning 

snarare än vid kontroll. Vid brist i ömsesidighet vid en hög ansträngning samt en låg kontroll 

leder det till emotionell spänning samt även belastning på hormonella och kardiovaskulära 

system (Andersson, 2009). Ansträngnings- belöningsmodellen innehåller även en 

personlighetsfaktor, ”overcommitment” det vill säga ”överdriven prestationsinriktning”. En 
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individ som har en hög ”överdriven prestationsinriktning” kännetecknas av att dem har en 

tendens att överprestera för att få uppskattning av omgivningen. Det kallas även för 

”prestationsbaserad självkänsla” som handlar om att personen ständigt måste stärka sin 

självkänsla och hålla den levande genom omgivningens beröm. I värsta fall kan det leda till 

att individen drabbas av utmattning på grund av att personen måste prestera mer och bättre 

hela tiden (Lundberg, 2012).   

2.6 Problemformulering  

Hälsofrämjande arbete handlar om att minska skillnaderna i nuvarande hälsotillstånd så att 

människor får möjlighet samt resurser till att uppnå sin fulla hälsopotential (WHO, 1986). En 

god hälsa kan även leda till ökad produktivitet och en effektivare arbetskraft (WHO, 2013). 

Vid åtgärder för att förbättra hälsan hos individer i arbetet har det visat sig att individuella 

insatser endast ger en kortvarig effekt. Om det istället kombineras alternativt ersätts med 

organisatoriska åtgärder kan det leda till en mer långvarig och bestående effekt (FORTE, 

2015). Det är därför av stor vikt att undersöka vilka positiva arbetsförhållanden som har 

betydelse för människors hälsa för att veta vilka faktorer som bör stärkas för att lyckas med 

arbetsplatsens hälsofrämjande arbete (Reineholm, 2013). De flesta studier i tidigare 

forskning har ofta en tendens att studera människors hälsa på arbetsplatsen utifrån det 

patogena perspektivet, det vill säga varför människor blir sjuka (FORTE, 2015).  Därför är det 

en nödvändighet att istället undersöka människors hälsa och arbetsförhållanden utifrån det 

salutogena perspektivet, vilket stärker behovet av denna studie. Det medför att fokus ägnas åt 

de faktorer som bidrar till en god hälsa för att sedan kunna stärka faktorerna så att hälsan 

kan förbättras och vidmakthållas.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka den självskattade hälsan bland arbetare samt undersöka 

om det finns några samband mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden ur ett 

salutogent perspektiv på en arbetsplats inom livsmedelsindustrin.   

 

 Hur ser fördelningen av den självskattade hälsan ut bland arbetarna?  

 Finns det samband mellan stödjande arbetsförhållanden och självskattad hälsa bland 

arbetarna?  

 Finns det samband mellan individuella inre upplevelser och självskattad hälsa bland 

arbetarna? 

 Finns det samband mellan självbestämmande och självskattad hälsa bland arbetarna? 

 Finns det samband mellan tidsupplevelser och självskattad hälsa bland arbetarna? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvantitativ ansats kan användas när det är en större mängd data som behöver samlas in 

för att sedan tillexempel studera olika samband eller mönster mellan olika faktorer (Bryman, 

2011). I studien har en kvantitativ ansats används eftersom det lämpade sig bäst till studiens 

syfte och frågeställningar. Det fanns ett behov av att samla in en stor mängd data för att 

undersöka om det finns något samband mellan arbetsförhållanden och självskattad hälsa 

bland arbetarna. Studien har utgått från en deduktiv ansats vilket enligt Patel & Davidson 

(2011) handlar om att forskaren arbetar utifrån allmänna principer och redan existerande 

teorier för att dra slutsatser om enskilda fenomen. Ur de existerande teorierna skapas 

hypoteser som därefter prövas empiriskt i det specifika fallet.  

4.2 Studiedesign och urval 

Studiedesignen till denna studie är en tvärsnittsstudie, vilket är en studiedesign som kan 

tillämpas då data ska samlas in från fler än ett fall vid en specifik tidpunkt. Det görs för att få 

kvantifierbar data för att undersöka samband mellan två eller flera variabler. Det går inte att 

utläsa några kausala samband mellan två variabler med en tvärsnittsdesign (Bryman, 2011). 

En tvärsnittsstudie har ingen uppföljningsperiod men kan ge en bild av vem som har störst 

risk för sjukdom eller ohälsa och ger ledtrådar om orsakerna till ohälsan. En tvärsnittsstudie 

är användbar vid uppskattning av prevalensdata och kan identifiera omfattningen av 

folkhälsoproblem, är relativt billigt och går snabbt att genomföra (Merrill, 2013).  

I studien utgår urvalet från ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att det är personer som 

råkar finnas tillgängliga vid det aktuella tillfället när de tillfrågades att delta i studien. Vid ett 

sådant urval är sannolikheten stor att nästintill alla enkäter kommer tillbaka och att 

svarsfrekvensen kommer bli hög på de utgivna enkäterna (Bryman, 2011). Urvalet i studien 

består av arbetare på en arbetsplats inom livsmedelsindustrin inom följande kategorier; 

produktion, logistik, kvalitet, teknik underhåll, teknik fastighet samt restaurang. Urvalet 

består av de arbetare som var närvarande på arbetet den dagen då undersökningen 

genomfördes. I urvalet uteslöts alla tjänstemän och övriga ur urvalet då deras arbetssituation 

ser annorlunda ut än ovanstående arbetares arbetssituation.  

I studien har författaren utgått från WHO:s definition av hälsa: ”ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande, och inte bara frånvaron av sjukdom eller 

handikapp” (WHO, 1998, s.1).  
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4.3 Datainsamling och enkätutformning  

I den här studien har två olika mätinstrument använts i enkäten vilka är Salutogenic Health 

Indicator Scale (SHIS) som mäter självskattad hälsa samt Work Experience Measurement 

Scale (WEMS) som mäter upplevda arbetsförhållanden, där båda mäter ur ett salutogent 

perspektiv. Båda mätinstrumenten utvecklades i ett forskningsprojekt under flera år av 

Bringsén, Andersson, Ejlertsson och Nilsson (Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2009; 

Nilsson, Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2010) (Bilaga A).  

Att använda sig av enkäter som datainsamlingsmetod är bra då en stor mängd kvantitativ 

data ska samlas in för att sedan undersöka eventuella samband och mönster. Till skillnad 

från strukturerade intervjuer är enkäter billigare samt går snabbare att administrera 

(Bryman, 2011). Med hänsyn till ovanstående har enkäter valts som datainsamlingsmetod till 

studien.  

Mätinstrumentet SHIS utvecklades ur det salutogena perspektivet och ur ett holistiskt 

perspektiv där hälsa mäts genom hälsoindikatorer. Instrumentet utvecklades på grund av att 

det fanns en brist på andra mätinstrument som mäter hälsa utifrån det salutogena 

perspektivet (Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2009).  

Mätinstrumentet WEMS presenterar en flerdimensionell bild av upplevda arbetsförhållanden 

och utvecklades ur det salutogena perspektivet, då de flesta instrument som har en koppling 

till arbete ofta är ur ett ohälsoperspektiv (Nilsson, Bringsén & Andersson, 2010).  

En av skaparna till mätinstrumenten SHIS och WEMS kontaktades via mail för att få 

tillstånd att använda dem i studien. Förfrågan godkändes och enkäten utformades med hjälp 

av egenutformade bakgrundsfrågor samt utifrån SHIS samt WEMS. SHIS användes i sin 

helhet medan WEMS korrigerades genom att frågeområdena om ledarskap samt 

förändringsarbete valdes bort, vilket har godkänts från skaparen.  

4.3.1 Beroende variabeln  

I studien användes SHIS för att mäta självskattad hälsa vilket är den beroende variabeln. 

Enligt Bryman (2011) beskrivs en beroende variabel som att den är orsaksbunden till en 

annan variabel, det vill säga till den oberoende variabeln.  

SHIS är i sig själv en kort salutogen hälsoindikatorskala med endast 12 frågor som täcker nio 

olika hälsorelaterade dimensioner (Bilaga A). Dessa 12 frågor gör att svarsfrekvensen ger ett 

minimumpoäng på 12 poäng och ett maximumpoäng på 72 poäng. Varje fråga besvaras på en 

sexgradig skala, från positivt till negativt, där 6= instämmer helt och 1= tar helt avstånd. Ju 

längre till vänster en markering på en fråga placeras desto mer positivt är svaret. Ju längre 

till höger en markering placeras desto mer negativt är svaret på frågan. Det finns även en 

allmän övergripande beskrivande text som deltagarna utgår ifrån i alla frågor i 

svarsformuläret som lyder ”Hur har du känt dig under de senaste 4 veckorna i följande 

avseenden”(Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2009).  



10 

4.3.2 Oberoende variabler  

WEMS innehåller 32 frågor om arbetstagarens upplevelser av arbetsförhållanden som är 

uppdelade under sex kategorier vilka är; stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap samt förändringsarbete. Varje 

fråga i WEMS har sex olika svarsalternativ (6= instämmer helt och 1= tar helt avstånd) 

(Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Blomqvist, 2011).  

Författaren i studien har valt att exkludera frågeområdena om ledarskap och 

förändringsarbete i WEMS. Det medför att WEMS innehåller totalt 20 frågor istället för 32 

frågor. Frågeområdet om stödjande arbetsförhållanden består av 7 frågor, svarsfrekvensen 

utgör ett minimum på 7 poäng och ett maximum på 42 poäng, individuella inre upplevelser 

består av 6 frågor med ett minimum på 6 poäng och ett maximum på 36 poäng, 

självbestämmande består av 4 frågor med ett minimum på 4 poäng och ett maximum på 24 

poäng och tidsupplevelse består av 3 frågor med ett minimum på 3 poäng och ett maximum 

på 18 poäng (Bilaga A).  

4.3.3 Bakgrundsvariabler 

I bakgrundsfrågorna har frågor ställts om kön, ålder, anställningsform, etnisk bakgrund, vad 

individen arbetar inom, hur länge individen har arbetat på arbetsplatsen, kännedom om 

hälsoprojektet ”Må gott” samt deltagande i aktiviteter och tävlingar.  

Vilket kön individen ansåg sig tillhöra hade svarsalternativen: kvinna, man eller annat. 

Frågan om ålder hade svarsalternativen: 18-25, 26-30, 31-40 samt 41 eller äldre. 

Anställningsform ställdes utifrån svarsalternativen: tillsvidare/fast och tidsbegränsad 

(vikariat/visstid). Frågan om etnisk bakgrund besvarades genom svarsalternativen: Sverige, 

med minst en förälder född i Sverige och Sverige, båda föräldrar födda utanför Sverige 

samt utanför Sverige. Frågan om vad individen arbetar inom besvarades utifrån 

svarsalternativen: produktion, logistik, kvalitet, teknik underhåll, teknik fastighet samt 

restaurang. Hur länge individen har arbetat på arbetsplatsen besvarades utifrån 

svarsalternativen: 1 år eller mindre, 2-5år, 6-9år, 10år eller mer. Frågan om individen 

känner till hälsoprojektet ”Må gott” hade svarsalternativen: ja och nej. Sista bakgrundsfrågan 

om deltagande i aktiviteter och tävlingar angavs genom svarsalternativen: ja och nej (Bilaga 

A).  

4.4 Genomförande  

Personalavdelningen med personal inom HR kontaktades i fråga för genomförande av en 

kvantitativ enkätundersökning om självskattad hälsa och upplevda arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen. HR-personalen godkände förfrågan och chefer och linjeledare informerades 

om att studien skulle ske. Cheferna samt linjeledarna ombads att sprida information om 

studiens syfte till sina arbetare på linjerna, då det är svårt för författaren att nå varje individ 

eftersom alla arbetare inte är samlade samtidigt. Viss muntlig information gavs till arbetare 

som befann sig på arbetsplatsen de dagar författaren var där på besök då möte hölls med HR-
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personalen. Enkätundersökningen ägde rum den 6 mars mellan klockan 11-18 samma dag, 

för att både dag- och kvällspersonal skulle kunna delta i studien. Arbetarna tilldelades en 

enkät vid anslutning till matsalen under denna dag och lämnade sedan in den på vägen ut. 

För att beräkna eventuellt bortfall räknades antalet enkäter som delades ut för att sedan se 

hur många enkäter som lämnades in. Författaren närvarande fysiskt på arbetsplatsen under 

hela tidsspannet under enkätundersökningen och hade eget ansvar över utdelning och 

insamling av enkäterna.   

4.5 Svarsfrekvens och bortfall  

I studien delades 115 enkäter ut och 110 enkäter samlades in vilket medförde ett externt 

bortfall på 5 enkäter. Det innebär att svarsfrekvensen är 96 %. Av de 110 insamlade 

enkäterna resulterade det i ett internt bortfall på 20 enkäter (Tabell 1).  

Tabell 1: Internt bortfall per index 

 Internt bortfall 

SHIS 4 

Stödjande 

arbetsförhållanden 

10 

Individuella inre 

upplevelser 

4 

Självbestämmande 1 

Tidsupplevelse 4 

 

Svarsfrekvensen är den procentuella andelen av urvalet som besvarade alla frågor i 

undersökningen (Bryman, 2011). De som inte besvarade alla frågor kallas bortfall, som kan 

delas in i två olika typer av bortfall. Det ena är externt bortfall, de personer från urvalet som 

valde att inte delta i undersökningen överhuvudtaget. Det andra är internt bortfall, de 

enkäter som delvis är besvarade där personer lät bli att svara på en eller flera frågor. Det 

interna bortfallet redovisas per index (Patel & Davidson, 2011). Interna bortfall kan bero på 

att respondenten har en ovilja att besvara frågan men även att respondenten har missat att 

besvara eller inte har förstått frågan (Bryman, 2011). När en fråga inom ett index var 

obesvarad i enkäten exkluderades den personen från den frågan i indexet vid de statistiska 

analyserna som genomfördes i SPSS. Det gjordes eftersom ett index kräver att samtliga 

frågor måste vara besvarade.  
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4.6 Databearbetning och analys  

För att kunna genomföra bearbetningen och analyser av alla insamlade enkäter användes 

programmet IBM SPSS Statistics 24 (SPSS). När enkäterna var insamlade kodades alla 

enkäter med varsitt ID-nummer från 1-110. Sedan skapades en kodbok som fungerade som 

en mall, där alla frågor samt svarsalternativ kodades med nummer. Alla variabler och svar 

lades sedan in i dataprogrammet SPSS.  

Samtliga frågor i SHIS och de utvalda frågeområdena i WEMS användes för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. En deskriptiv analys av bakgrundsfrågorna om kön, ålder, 

anställningsform, etnisk bakgrund, arbetsområde och antal år i tjänst gjordes för att få en 

översiktsbild över deltagarna i denna studie. Författaren till studien valde att exkludera de 

två sista bakgrundsfrågorna ”Känner du till hälsoprojektet Må gott på din arbetsplats?” samt 

”Deltar du vanligtvis i aktiviteterna och tävlingarna som Må gott erbjuder?” i den deskriptiva 

analysen om urvalet till studien. De två frågorna ansågs inte vara relevanta för att beskriva 

urvalet.  

4.6.1 Indexskapande av SHIS 

Ett totalindex skapades för självskattad hälsa utifrån samtliga frågor A-L i frågeformuläret 

SHIS, det innebär att alla frågor läggs ihop till ett enda index. Minimumpoängen för SHIS är 

12 poäng och ett maximumpoäng på 72 poäng. Deltagarna i den här studien svarade med ett 

minimum på 19 poäng och ett maximum på 72 poäng. Ett histogram användes för att 

undersöka om totalindexet kan antas följa en normalfördelning. Normalfördelningen är i 

grunden inte en fördelning utan istället en hel familj av fördelningar (Björk, 2010). 

Normalfördelningen används endast för kontinuerliga variabler. Medelvärde samt 

standardavvikelse kan sedan beräknas ur en normalfördelad variabel. Normalfördelningen 

kan se olika ut och kan vara olika breda och olika höga. Normalfördelningen har den typiska 

klockformen där kurvan alltid är symmetrisk omkring medelvärdet. Medelvärdet samt 

standarsavvikelsen utmärker hur utseendet på normalfördelningskurvan ser ut. Ju större 

standardavvikelsen är, desto bredare kommer normalfördelningskurvan att vara. Motsatsen 

blir då att ju mindre standardavvikelsen är, desto spetsigare kommer 

normalfördelningskurvan att vara (Ejlertsson, 2012). Shapiro- Wilk test testar nollhypotesen 

att ett stickprov kommer från en normalfördelad population, vilket påvisar om en fördelning 

är normalfördelad eller inte (Shapiro & Wilk, 1965).  

4.6.2 Indexskapande utifrån respektive frågeområde i WEMS 

Fyra olika index skapades utifrån samtliga frågor i de fyra olika frågeområdena stödjande 

arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande samt tidsupplevelse i 

WEMS för att mäta upplevda arbetsförhållanden (Bilaga A).  

Minimumpoängen för stödjande arbetsförhållanden är 7 poäng och maximumpoängen är 42 

poäng. Deltagarna i den här studien hade ett minimumpoäng på 11 poäng och ett 

maximumpoäng på 42 poäng (Tabell 3). Författaren till studien valde att dikotomisera 

svarsalternativen för stödjande arbetsförhållanden utifrån medelvärdet, vilket avlästes till 30 
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poäng. Dikotomiseringen utgjorde två kategorier, lägre (dvs. 11-30 poäng) respektive högre 

(dvs. 31-42 poäng). En variabel som har två möjliga alternativ kallas enligt Ejlertsson (2012) 

för en dikotom variabel. Det innebär att de deltagare som rapporterat sina stödjande 

arbetsförhållanden mellan 11-30 poäng presenteras som lägre stödjande arbetsförhållanden, 

medan de som har rapporterat sina stödjande arbetsförhållanden mellan 31-42 poäng 

presenteras som att de har högre stödjande arbetsförhållanden.  

Minimumpoängen för individuella inre upplevelser är 6 poäng och har ett maximumpoäng 

på 36 poäng. Deltagarna i den här studien hade ett minimumpoäng på 7 poäng och ett 

maximumpoäng på 36 poäng (Tabell 3). Författaren till studien valde att dikotomisera 

svarsalternativen för individuella inre upplevelser utifrån medelvärdet, vilket avlästes till 23 

poäng. Dikotomiseringen utgjorde två kategorier, lägre (dvs. 7-23 poäng) respektive högre 

(dvs. 24-36 poäng). Det innebär att de deltagare som rapporterat sina individuella inre 

upplevelser mellan 7-23 poäng presenteras som att de har lägre individuella inre upplevelser, 

medan de som har rapporterat sina individuella inre upplevelser mellan 24-36 poäng 

presenteras som att de har högre individuella inre upplevelser.   

Minimumpoängen för självbestämmande är 4 poäng och maximumpoängen är 24 poäng. 

Deltagarna i den här studien hade ett minimumpoäng på 4 poäng och med ett 

maximumpoäng på 24 poäng (Tabell 3). Författaren till studien valde att dikotomisera 

svarsalternativen för självbestämmande utifrån medelvärdet, vilket avlästes till 14 poäng. 

Dikotomiseringen utgjorde två kategorier, lägre (dvs. 4-14 poäng) respektive högre (dvs. 15-

24 poäng). Det innebär att de deltagare som rapporterat sitt självbestämmande mellan 4-14 

poäng presenteras som att de har lägre självbestämmande, medan de som rapporterat sitt 

självbestämmande mellan 15-24 poäng presenteras som att de har högre självbestämmande.   

Minimumpoängen för tidsupplevelse är 3 poäng och har ett maximumpoäng på 18 poäng. 

Deltagarna i den här studien hade ett minimumpoäng på 5 poäng och med ett 

maximumpoäng på 18 poäng (Tabell 3). Författaren valde att dikotomisera svarsalternativen 

för tidsupplevelse utifrån medelvärdet, vilket avlästes till 12 poäng. Dikotomiseringen 

utgjorde två kategorier, lägre (dvs. 5-12 poäng) respektive högre (dvs. 13-18 poäng). Det 

innebär att de deltagare som rapporterat sin tidsupplevelse mellan 5-12 poäng presenteras 

som att de har en lägre tidsupplevelse, medan de som rapporterat sin tidsupplevelse mellan 

13-18 poäng presenteras som att de har en högre tidsupplevelse.  

För att besvara studiens första frågeställning användes totalindexet av SHIS i Shapiro-Wilk 

test för att testa om stickprovet är normalfördelat. Den andra frågeställningen besvarades 

genom fyra olika chi2-test för att studera skillnader/samband mellan totalindexet i SHIS och 

indexet i respektive frågeområde (stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande och tidsupplevelse) i WEMS. Chi2-testen användes för att se 

om det finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan två variabler (Bryman, 2011). Det 

finns villkor för att ett chi2-test ska vara giltigt, urvalet bör inte bestå av mindre än 30 

personer. Ett annat villkor är att ingen förväntad frekvens får vara alltför liten där gränsen är 

att högst en femtedel av klasserna får ha en förväntad frekvens som är lägre än 5 (Ejlertsson, 

2012). Det har inte varit någon svårighet i studien då alla grupper överskridit 30 deltagare. 

Det betyder att dem är tillräckligt stora för att kunna genomföra statistiska analyser samt att 



14 

alla chi2-test inte haft någon grupp som haft en förväntad frekvens som är lägre än 5. I 

studien benämns chi2 som ” x²” i resultattabellerna.  

Alla värden i chi2-testen studerades utifrån den statistiska signifikansnivån p <0,05 som 

innebär att det är 5 % chans att sambandet beror på slumpen, vilket innebär att författaren 

kan vara 95 % säker på att resultatet stämmer. För att utläsa signifikansnivån (p-värdet) har 

författaren avläst värdet på Fisher´s Exact Test. Antalet frihetsgrader förkortas df och i 

studiens alla chi2-test är frihetsgraden 1. Frihetsgrader används för att finna det kritiska 

området och antalet frihetsgrader anger antalet observationer som är ”fria att variera” när 

standardavvikelsen fastställs (Ejlertsson, 2012). Bryman (2011) beskriver medelvärde som en 

summering av alla värden i en fördelning som sedan divideras med antalet värden. 

Standardavvikelsen är ett mått på spridningen som är den genomsnittliga variationen 

omkring ett medelvärde (Bryman, 2011).  

4.7 Kvalitetskriterier 

De kvalitetskriterier som är viktiga att uppmärksamma i en kvantitativ metod är validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet. Validitet handlar om huruvida ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 2011), det vill säga att man undersöker det som 

avses att undersökas. I kvantitativa studier symboliserar validiteten att rätt företeelse 

undersöks, vilket kan stödjas med en bra teoriunderbyggnad, bra instrument samt att 

mätningen utförs noggrant (Patel & Davidson, 2011). Reliabiliteten handlar om studiens 

tillförlitlighet och hur pass pålitliga ett mått på ett begrepp är i en mätning. När reliabiliteten 

är hög ska resultatet i en mätning kunna ge samma resultat vid en ny mätning. 

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till en större 

population än till det urval som varit aktuell i den specifika studien. Vid ett 

bekvämlighetsurval, som i den här studien, måste hänsyn tas till att generaliserbarheten av 

resultaten till andra grupper av människor eller situationer begränsas (Bryman, 2011).  

Validiteten i den här studien kan förklaras genom att frågorna i enkäten mäter det som de 

syftade till att mäta. Båda mätinstrumenten SHIS och WEMS är vetenskapligt testade i 

samband med hälsopromotion i arbetslivet där resultaten visade på både hög validitet samt 

reliabilitet (Bringsén et al., 2009; Nilsson, 2010). I studien har mätinstrumenten SHIS och 

WEMS använts och därmed bör studiens validitet samt reliabilitet stärkas av det. Dock 

påverkas studiens generaliserbarhet på grund av begränsningar som urvalsmetoden medför, 

vilket har en negativ inverkan på kvalitén i studien.  

4.8 Etiska överväganden  

Vid genomförande av en kvantitativ studie gäller det att förhålla sig till fyra olika 

forskningsetiska principer för att skydda respondenterna som deltar i studien. De fyra 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2017). De forskningsetiska principerna har 
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sin grund i Declaration of Helsinki (WHO, 2001). I studien delades ett missivbrev ut till 

deltagarna där följande principer är inkluderade.  

Informationskravet- handlar om att forskaren som utför undersökningen ska informera 

deltagarna om studiens syfte, att de ska få veta att det är frivilligt att delta samt att de har rätt 

att närhelst avbryta sin medverkan om så önskas (Bryman, 2011). Informationskravet 

beaktades i studien då deltagarna fick ta del av ett skriftligt missivbrev (Bilaga B) där det 

framgick information om studiens genomförande, syfte, att det var frivilligt att delta samt att 

de närhelst kunde avbryta sin medverkan om så önskades.  

Samtyckeskravet- innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan i studien. Om någon deltagare skulle vara minderårig krävs ett samtycke från 

vårdnadshavare (Bryman, 2011). Samtyckeskravet beaktades genom att det i missivbrevet 

framkom att om deltagarna fyller i enkäten samtycker de till deltagande i studien samt 

genom att deltagandet i studien var frivilligt.  

Konfidentialitetskravet- innebär att alla uppgifter om personerna som ingår i studien ska 

behandlas konfidentiellt och med respekt. Uppgifterna måste förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (Bryman, 2011). I studien beaktades konfidentialitetskravet genom att alla 

insamlade uppgifter behandlades konfidentiellt. Både utdelning samt insamling av enkäterna 

hanterades konfidentiellt samt att enkäterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.  

Nyttjandekravet- handlar om att alla uppgifter som samlats in om personerna som deltagit i 

studien endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011), vilket är till denna 

studie. I studien beaktades nyttjandekravet genom att all insamlad information endast har 

använts till det aktuella ändamålet, det vill säga endast i denna studie.  

5 RESULTAT 

Totalt var det 110 arbetare som deltog i enkätundersökningen. Deltagarna är relativt 

jämnfördelade mellan könen då det består av 52 (47,3%) kvinnor och 58 (52,7%) män. Den 

största ålderskategorin är 18-25 år vilket är 38 (34,5%) av arbetarna, följt av ålderskategorin 

41 år eller äldre vilket är 36 (32,7%) av arbetarna. Mer än fyra femtedelar (83,6 %) av 

arbetarna har en tillsvidare/ fast anställning. Flertalet av arbetarna 60 (55 %) är födda i 

Sverige med minst en förälder född i Sverige. 81 (74,3%) av arbetarna arbetar inom 

produktion på arbetsplatsen. Två femtedelar (40,9 %) av arbetarna har arbetat på 

arbetsplatsen i 10 år eller mer (Tabell 2).  
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Tabell 2: Deskriptiv analys av bakgrundsinformation om arbetarna från enkätens bakgrundsfrågor. 

 Totala urval  

Antal (Procent) 

Kön n= 110 

Kvinna 52 (47,3 %) 

Man 58 (52,7 %) 

Ålder n= 110 

18-25 år 38 (34,5%) 

26-30 år 12 (10,9%) 

31-40 år 24 (21,8%) 

41 år eller äldre 36 (32,7%) 

Anställningsform n= 110 

Tillsvidare/Fast 92 (83,6%) 

Tidsbegränsad (Vikariat/Visstid)  18 (16,4%) 

Etnisk bakgrund  n= 109 

Sverige, med minst en förälder 

född i Sverige 

60 (55,0%) 

Sverige, båda föräldrar födda 

utanför Sverige 

13 (11,9%) 

Utanför Sverige 36 (33,0%) 

Arbetsområde  n= 109 

Produktion 81 (74,3%) 

 Logistik 8 (7,3%) 

Kvalitet 5 (4,6%) 

Teknik underhåll 8 (7,3%) 

Teknik fastighet 3 (2,8%) 

Restaurang 4 (3,7%) 

Antal år i tjänst n= 110 

1 år eller mindre 38 (34,5%)  

2-5 år 18 (16,4%) 

6-9 år  9 (8,2%) 

10 år eller mer 45 (40,9%) 

 

Nedan presenteras studiens resultat i syfte att besvara studiens två olika frågeställningar.  

5.1 Fördelning av självskattad hälsa 

Shapiro-Wilk testet visar att totalindexet för självskattad hälsa är normalfördelad eftersom 

signifikansnivån överskrider 0,05 (Medelvärde= 50,3; Median= 50,0; Standardavvikelse= 
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11,6; Min= 19; Max= 72). Fördelningen av arbetarnas självskattade hälsa ligger mellan 19-72 

poäng och resultatet tyder på att de flesta av arbetarna skattade sin hälsa som relativt hög då 

medelvärdet ligger på 50,32 (Figur 1). Flertalet av arbetarna befinner sig ungefär mellan 40-

60 poäng, men det förekommer även att arbetare skattat sin hälsa både lägre respektive 

högre.  

 

 

Figur 1: Fördelningen av arbetarnas självskattade hälsa (n= 106).  

5.2 Samband mellan arbetsförhållanden och självskattad hälsa 

Resultatet för sambandet mellan arbetsförhållanden och självskattad hälsa hos arbetarna 

redovisas utefter respektive frågeområde; stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande samt tidsupplevelser i relation till den självskattade hälsan.  

För en övergripande bild av arbetarnas medelvärde, standardavvikelse, minimumpoäng samt 

maximumpoäng i respektive frågeområde om arbetsförhållanden presenteras det i tabell 3.  

Tabell 3: Deltagarnas medelvärde, standardavvikelse, minimumpoäng och maximumpoäng i 
respektive frågeområde i WEMS. 

 Stödjande 

arbetsförhållanden 

Individuella inre 

upplevelser 

Självbestämmande Tidsupplevelse  

Medelvärde 30 23 14 12 

standardavvikelse 8 7 6 3 

Deltagarnas 

minimumpoäng 

11 7 4 5 
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Deltagarnas 

maximumpoäng 

42 36 24 18 

 

5.2.1 Sambandet mellan stödjande arbetsförhållanden och självskattad hälsa 

Resultatet påvisar att det finns ett signifikant samband mellan arbetarnas stödjande 

arbetsförhållanden samt deras självskattade hälsa (x²= 12,525, df= 1, p=0,000). Av de 

arbetare som skattat att de har högre stödjande arbetsförhållanden har majoriteten skattat 

sin hälsa som högre (Tabell 4).  

Tabell 2: Samband mellan stödjande arbetsförhållanden och självskattad hälsa. Antal utläses framför 
parentes och andel i procent inom parentes (n= 97). 

  Självskattad hälsa  

Lägre 

n (%) 

Självskattad hälsa  

Högre 

n (%) 

P-värde chi2-

värde 

Stödjande 

arbetsförhållanden  

Lägre 30 (75,0 %) 10 (25,0 %) P= 

0,000 

x²= 

12,525 

 Högre 22 (38,6 %) 35 (61,4 %)   

Total  52 (53,6%) 45 (46,4%)    

5.2.2 Sambandet mellan individuella inre upplevelser och självskattad hälsa 

Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan arbetarnas individuella inre 

upplevelser och deras självskattade hälsa (x²=5,326, df= 1, p= 0,029). Av de arbetare som 

skattat att de har högre individuella inre upplevelser har majoriteten skattat sin hälsa som 

högre (Tabell 5).  

Tabell 3: Samband mellan individuella inre upplevelser och självskattad hälsa. Antal utläses framför 
parentes och andel i procent inom parentes (n= 103). 

  

 

 

Självskattad hälsa  

Lägre 

n (%) 

Självskattad hälsa 

Högre 

n (%) 

P-värde Chi2-

värde 

Individuella inre 

upplevelser 

Lägre 31 (64,6 %) 17 (35,4 %) P= 0,029 x²= 5,326 

 Högre 23 (41,8 %) 32 (58,2 %)   

Total  54 (52,4%)  49 (47,6%)    
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5.2.3 Sambandet mellan självbestämmande och självskattad hälsa 

Resultatet i tabell 6 tyder på ett signifikant samband mellan arbetarnas självbestämmande 

och deras självskattade hälsa (x²= 22,800, df= 1, p= 0,000). Av de arbetare som skattat att 

de har högre självbestämmande har majoriteten skattat sin hälsa som högre (Tabell 6).  

Tabell 4: Samband mellan självbestämmande och självskattad hälsa. Antal utläses framför parentes 
och andel i procent inom parentes (n= 105). 

  Självskattad hälsa 

Lägre 

n (%)  

Självskattad hälsa 

Högre 

n (%)  

P-värde Chi2-värde  

Själv-

bestämmande 

Lägre 41 (75,9 %) 13 (24,1 %) P=0,000 x²= 22,800 

 Högre 15 (29,4 %) 36 (70,6 %)   

Total  56 (53,3%)  49 (46,7%)   

5.2.4 Sambandet mellan tidsupplevelser och självskattad hälsa  

Resultatet i Tabell 7 tyder på att det finns ett signifikant samband mellan arbetarnas 

tidsupplevelser och deras självskattade hälsa (x²= 5,085, df= 1, p=0,029). Av de arbetare som 

skattat att de har högre tidsupplevelser har majoriteten skattat sin hälsa som högre (Tabell 

7).  

Tabell 5: Samband mellan tidsupplevelser och självskattad hälsa. Antal utläses framför parentes och 
andel i procent inom parentes (n= 103). 

  Självskattad hälsa 

Lägre 

n (%)  

Självskattad hälsa 

Högre 

n (%)  

P- värde Chi2- värde  

Tidsupplevelser Lägre 29 (67,4 %)  14 (32,6 %) P= 0,029 x²= 5,085 

 Högre 27 (45,0 %) 33 (55,0 %)    

Total   56 (54,4%) 47 (45,6%)    
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

Författaren till studien hade motivet att studera förekomsten och skillnader och därmed 

lämpade sig en kvantitativ studie bäst. Om författaren istället skulle använt sig av en 

kvalitativ studie skulle inte förekomsten och skillnader mätas. Syftet och frågeställningarna 

skulle därmed behöva omformuleras för att mäta individers upplevelser, vilket inte var 

författarens syfte i denna studie.  

Studiedesignen tvärsnittsstudie valdes på grund av tidsbegränsningen, vilket innebar att all 

data samlades in vid ett enda tillfälle. En nackdel som finns med en tvärsnittsstudie är att det 

inte går att tyda kausala samband. Det är svårt att veta vad som är orsak och verkan när ett 

samband upptäcks. Relationen mellan variablerna är inte heller giltiga över tid vid en 

tvärsnittsstudie eftersom informationen till variablerna samlades in vid ett och samma 

tillfälle (Bryman, 2011). Det är viktigt att beakta att det endast går att påvisa att det finns ett 

eventuellt samband mellan två variabler och därmed inte vilken variabel som är orsak 

respektive verkan till sambandet. Merill (2013) menar att en tvärsnittsstudie inte har någon 

uppföljningsperiod samt att denna metod saknar möjligheten att kontrollera giltigheten på 

svaren i studien genom att utföra ett ytterligare mättillfälle.  

6.1.1 Urvalsdiskussion  

Det finns både för- och nackdelar med användandet av ett bekvämlighetsurval. En fördel är 

enligt Bryman (2011) att svarsfrekvensen tenderar att bli mycket hög till skillnad från andra 

urvalsmetoder. Studiens bekvämlighetsurval medförde troligtvis att studien fick en så hög 

svarsfrekvens på 96 %. En nackdel med ett bekvämlighetsurval är att resultaten inte går att 

generalisera eftersom det är oklart vilken population urvalet är representativt för och därmed 

troligtvis inte representerar hela befolkningen (Bryman, 2011). Trots denna nackdel i 

bekvämlighetsurvalets generaliserbarhet till en större population, kan den höga 

svarsfrekvensen ses som en styrka och att studiens resultat kan komma att utgöra en grund 

för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. I och med att urvalet endast bestod av 

arbetare som var närvarande under dagen som datainsamlingen genomfördes, medför det att 

arbetarna som var frånvarande av olika skäl, till exempel både kort- och långtidssjukskrivna, 

inte hade möjligheten att delta i studien. Studiens resultat kan ha påverkats av det, då kort- 

och långtidssjukskrivna individers hälsotillstånd hade varit intressant att beakta i studien. En 

nackdel med studien är när arbetsplatsen eventuellt använder studiens resultat som en grund 

för det hälsofrämjande arbetet då denna aspekt måste tas hänsyn till.  Det kan ses som ett 

mörkertal då arbetarna med sämst hälsa inte ingår i studien. Ifall de sjukskrivna personerna 

hade vart med i studien skulle den här nackdelen kunna avlägsnas, men då skulle studien 

kräva mer tid och resurser då enkäterna hade behövts skickas hem till de sjukskrivna 

personerna. På grund av tidsaspekten till studien uteslöts därför de sjukskrivna personerna 

ur studien.  
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Författaren ansåg inte att någon annan urvalsmetod än ett bekvämlighetsurval var lämplig 

för den aktuella studien på grund av tidsbegränsningen. Det relativt få antal arbetare som 

arbetar på arbetsplatsen under en arbetsdag gör dessutom att urvalet automatiskt blir relativt 

litet. Därmed begränsas valet av urvalsmetod ytterligare. Om mer resurser så som tid hade 

funnits till förfogande hade författaren kunnat utföra en större studie. Då hade en annan 

urvalsmetod som till exempel ett sannolikhetsurval varit lämplig då det bidrar till ett mer 

representativt och generaliserbart resultat jämtemot resten av befolkningen.  

6.1.2 Datainsamling och enkätutformning, genomförande samt bortfall  

I studien har endast slutna frågor använts, vilket resulterar i att det inte går att få fördjupade 

svar av deltagarna på frågorna i enkäten. Det kan ses som en svaghet med studien eftersom 

det kan finnas eventuella andra faktorer som påverkar arbetarnas självskattade hälsa samt 

arbetsförhållanden, som inte har något utrymme enkäten. En kvantitativ metod lämpar sig 

bättre när sambandet mellan den självskattade hälsan och arbetsförhållanden ska 

undersökas, vilket inte kan åstadkommas med en kvalitativ studie. Varför författaren valde 

att exkludera frågeområdena om ledarskap och förändringsarbete i WEMS var på grund av 

att enkäten inte skulle innehålla allt för många frågor. Risken att respondenterna inte orkar 

fylla i enkäten ökar troligtvis ju fler frågor enkäten innehåller.  

Att mätinstrumentet SHIS är kort utformat ökar möjligheten att inkludera SHIS i enkäter 

med olika hälsorelaterade fokus. WEMS ger möjligheten att mäta trender i upplevda 

arbetsförhållanden över tid och har en avsikt att stimulera förmågan hos organisationer och 

anställda att själva vidta olika åtgärder för att förbättra sina upplevda arbetsförhållanden 

(Nilsson, Bringsén & Andersson, 2010). I den här studien genomförs ingen mätning över tid, 

därför kan inga trender mätas. Vid en framtida mätning med WEMS ges möjligheten till att 

mäta trender över tid.  

Skaparna till mätinstrumenten SHIS och WEMS har även utvecklat ett dialogverktyg till 

instrumenten, då kan svaren i frågeformulären komma till större användning efter en 

undersökning. Resultaten kan därmed diskuteras, engagemang och meningsfullhet skapas till 

att utveckla arbetsplatsens hälsofrämjande arbete (Nilsson, Andersson, Ejlertsson & 

Blomqvist, 2011).  

Det som kan ses som styrkor med genomförandet av studien är att författaren befann sig 

fysiskt på arbetsplatsen vilket kan ha bidragit till den höga svarsfrekvensen. En ytterligare 

förklaring till viljan att besvara enkäten hos arbetarna och den höga svarsfrekvensen kan vara 

att en del av arbetarna kände igen författaren, eftersom författaren extrajobbar på den 

aktuella arbetsplatsen. Det kan dock ses som en nackdel och kan därmed antas ha påverkat 

resultatet negativt. Att arbetarna fyllde i enkäten under arbetspasset kan ses som en styrka 

och en tänkbar förklaring till det höga deltagandet. Författaren trodde dock att det skulle 

vara en svaghet att arbetarna skulle fylla i enkäten under deras rast, då det fanns en risk att 

de inte väljer att fylla i enkäten då det är på arbetarnas lediga tid. Att arbetarna fyllde i 

enkäten under rasten sågs inte som någon svaghet då svarsfrekvensen blev hög. Enkäten 

består av många olika små rutor som dessutom är tätt inpå varandra på en sexgradig skala, 
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som deltagaren ska sätta ett kryss i. Det kan förklara en del av det interna bortfallet då det är 

lätt att missa att besvara en fråga bland alla rutor.  

6.1.3 Databearbetning och analys  

Studiens första frågeställning som berör fördelningen av arbetarnas självskattade hälsa 

analyserades med hjälp av ett histogram samt genom Shapiro-Wilk testet för att se om 

stickprovet är normalfördelat (Figur 1).  

Vid utdelningen av enkäterna bestod samtliga svarsalternativ i SHIS och WEMS av en 

sexgradig skala, alltså av ordinalvariabler. Bryman (2011) beskriver det som att variablernas 

kategorier kan rangordnas men att avståndet mellan kategorierna inte är likadana överallt. 

Det är för att få en bredare bild samt få reda på olika nivåer av självskattad hälsa och 

arbetsförhållanden. För att underlätta analysarbete och resultatredovisning användes index. 

När analysen genomfördes valde författaren att dikotomisera svarsalternativen i WEMS 

utefter medelvärdet till två kategorier, lägre respektive högre. Det innebär att resultatet 

skiljer sig en aning om dikotomiseringen sker utefter medelvärdet till skillnad från att bara 

dela upp den sexgradiga skalan i två kategorier. Författaren ansåg att det blir en mer rättvis 

verklighetsbild av fördelningen av arbetarnas situation om svarsalternativen dikotomiseras 

utefter medelvärdet. Dock medför dikotomiseringen utefter medelvärdet att indelningen i de 

två kategorierna riskerar att bli snedfördelad beroende på hur högt medelvärdet är. 

Dikotomiseringen medförde att variablerna istället blev nominala variabler, vilket Bryman 

(2011) beskriver som att variablernas kategorier inte kan rangordnas. Varför detta gjordes 

var för att författaren till studien inte hade något intresse av att veta olika nivåer av 

arbetsförhållanden, utan var endast intresserad av att veta om arbetarna rapporterat sina 

arbetsförhållanden som lägre respektive högre.  

Eftersom författaren valde att dikotomisera WEMS utefter medelvärdet påverkas resultatet 

av det. Beroende på hur högt medelvärdet är i respektive frågeområde om 

arbetsförhållanden, finns det en risk för feltolkningar med dikotomiseringen. Arbetare som 

egentligen rapporterat sina arbetsförhållanden som ”medel” riskerar att hamna i kategorin 

”lägre” i respektive frågeområde om arbetsförhållanden i studien. För en mer rättvis bild 

skulle en tredje kategori ”medel” finnas med när dikotomiseringen genomfördes av de fyra 

olika områdena i arbetsförhållanden; stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 

upplevelser, självbestämmande samt tidsupplevelse. Det skulle då minska feltolkning av 

arbetarnas arbetsförhållanden.  

Den andra frågeställningen som berör om det finns ett samband mellan arbetsförhållanden 

och självskattad hälsa bland arbetarna analyserades med hjälp av fyra olika chi2-test. En 

svaghet med den här analysformen är att det endast går att mäta om det finns ett statistiskt 

samband, men inte hur stort eller starkt sambandet är. Relativ frekvens har används i 

resultattabellerna vilket anger andel och procent (Ejlertsson, 2012). Läsaren får därmed en 

överblick och kan lättare tolka resultaten.  

En nackdel som kan förekomma med att föra in alla statistiska siffror från enkäten manuellt i 

SPSS, är att den mänskliga faktorn kan ha påverkat inmatningen av siffror då det finns en 
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risk att fel siffror kan ha matats in av misstag. Därför har alla inmatningar 

dubbelkontrollerats för att undvika att misstag skett.  

6.1.4 Kvalitetskriterier och etik  

Mätinstrumenten SHIS och WEMS är vetenskapligt testade vad gäller validitet och 

reliabilitet (Bringsén et al., 2009; Nilsson, 2013) vilket gör att kvalitén i studien stärks. 

Validiten och reliabiliteten är hög i studien då frågorna som förekommer i enkäten verkligen 

mäter det som är ämnat att mätas, att mätningarna i studien är tillförlitliga och kan ge 

samma resultat vid en ny mätning på arbetsplatsen. Dock orsakar bekvämlighetsurvalet i 

studien en begränsning i generaliserbarheten, vilket påverkar studiens kvalitet negativt. 

Ytterligare en aspekt som är av vikt med en studie är dess replikerbarhet. Bryman (2011) 

beskriver det som att studien måste kunna gå att upprepa, det vill säga vara replikerbar. För 

att kunna visa på författarens objektivitet i studien är det betydelsefullt att kunna replikera 

studien. Dessutom ska inga egna värderingar kunna ha påverkat studiens resultat på något 

vis. Replikerbarheten i studien betraktas som god då metoden till studien anses vara 

beskriven på ett utförligt sätt så att studien kan replikeras.  

De etiska principerna är betydelsefulla i forskningsprocessen och kan ses som en styrka i 

studien då ett hänsynstagande till de fyra olika forskningsetiska kraven har beaktats. Det 

innebär att personen som utför studien har ett ansvar gentemot de som deltar i studien, att 

deltagarna i största möjliga mån ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med 

deltagandet i studien. Forskaren ska även vara objektiv och stå fri från yttre påverkan samt 

manipulering (Vetenskapsrådet, 2017). Författaren till studien har under hela studiens gång 

utgått från ett etiskt förhållningssätt vilket betonar dennes kvalitet, integritet samt 

pålitlighet. Studien kan göra det möjligt att påvisa det som är mindre bra i dagsläget när det 

gäller arbetarnas hälsa, så att det hälsofrämjande arbetet kan utvecklas på arbetsplatsen och 

därmed gynna deltagarna i studien. Då mätinstrumenten är vetenskapligt testade och har 

hög validitet samt reliabilitet möjliggör det också till ett evidensbaserat hälsofrämjande 

arbete. Informationskravet beaktades genom att författaren befann sig fysiskt på 

arbetsplatsen för att informera deltagarna om studien samt att de fick ta del av missivbrevet. 

All data som har samlats in har behandlats med konfidentialitet och oåtkomligt för obehöriga 

vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet har beaktats genom att det 

har varit frivilligt för deltagarna att delta i studien. All insamlad data har använts till studiens 

ändamål, vilket endast är till den aktuella studien, vilket är i enlighet med nyttjandekravet. 

Dock kan författarens roll i att befinna sig fysiskt på arbetsplatsen under genomförandet av 

enkäterna spela en negativ roll. Eftersom författaren kan notera när varje person lämnar in 

sin enkät, kan det tänkas att arbetarna kan ha blivit påverkade. Det kan ha medfört att en del 

av arbetarna kanske inte riktigt har varit ärliga i sina svar och inte svarat sanningsenligt för 

att inte rapportera det som är negativt.   
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka den självskattade hälsan bland arbetare samt undersöka 

om det finns några samband mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden ur ett 

salutogent perspektiv på en arbetsplats inom livsmedelsindustrin.  

6.2.1 Självskattad hälsa 

Resultatet tyder på att totalindexet för självskattad hälsa är normalfördelad. Det kan tänkas 

att arbetarnas arbetsmiljö är relativt god eftersom de flesta skattade sin hälsa som högre. 

Dock kan det tänkas att en del av arbetarna tycker att det finns eventuella brister gällande 

arbetsmiljön eftersom det är omkring 20 personer som skattat en lägre hälsa än majoriteten. 

Därmed är det av vikt att rätt resurser läggs på att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen för 

att kunna bidra till en god hälsa och en friskare arbetskraft. Det kan dock antas att den 

självskattade hälsan inte endast baseras utifrån hur arbetsförhållandena ser ut på arbetet. 

Det kan även tänkas vara sammankopplat med faktorer i privatlivet som påverkar den 

självskattade hälsan.  

Arbetarna som skattat sin hälsa som lägre skulle kunna bero på att de har en låg KASAM 

samt har en hög grad av ansträngning. När arbetarna har en låg KASAM kan det 

kännetecknas av att de inte känner att de har någon begriplighet i sitt arbete. Hanterbarheten 

är dessutom låg och arbetarna har därmed inte tillräckligt med resurser för att klara de krav 

som de utsätts för. Även meningsfullheten är låg vilket leder till brist på motivation hos 

arbetarna. Det kan leda till en negativ inverkan på den självskattade hälsan. Till exempel kan 

det innebära att de känner sig mer trötta, sover dåligt, har lite energi, känner sig nedstämd, 

vilket är de negativa dimensionerna av svarsalternativen i SHIS. Majoriteten av arbetarna har 

skattat sin hälsa som högre vilket kan tolkas som att de har en hög KASAM. Att de känner 

begriplighet i sitt arbete, att de har tillräckligt med resurser för att hantera sin arbetssituation 

samt att arbetet känns meningsfullt. Det kan resultera i de positiva hälsoutfallen i SHIS som 

till exempel att arbetarna känner sig mer pigga, sover bra, har mycket energi och känner sig 

glada. Det kan kopplas till studien av Albertsen, Nielsen & Borg (2001) som tyder på att 

arbetare med en hög KASAM har en bättre psykosocial arbetsmiljö, känner av mindre 

stressymptom samt klarar av arbetsmiljöbelastningen på ett bättre sätt. Studien visar på att 

vikten av en hög KASAM är betydande för att kunna åstadkomma en god hälsa hos arbetarna.    

Att majoriteten av arbetarna skattade sin hälsa som högre kan tyda på att de har en låg 

ansträngning gentemot den belöningen de får för sitt arbete, att de känner att de har en bra 

balans mellan ansträngning och belöning. Det kan antas att arbetarna som skattat sin hälsa 

som lägre känner att de har en för hög ansträngning gentemot den belöning dem får för sitt 

arbete. Det kan leda till de negativa hälsoutfallen i SHIS, vilket påverkar den självskattade 

hälsan negativt. Studien av Siegrist (1996) kan kopplas till det här då studien visar att 

arbetarna har en högre risk att drabbas av stress och ohälsa om ansträngningen är högre än 

belöningen hos människor. Den självskattade hälsan hos arbetarna skulle kunna förbättras 

genom att öka arbetarnas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt öka 

belöningarna för att kunna minska ansträngningarna.  
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6.2.2 Arbetsförhållanden och självskattad hälsa 

Av resultatet kan det tydas att det finns ett signifikant samband mellan den självskattade 

hälsan och samtliga undersökta arbetsförhållanden, dvs. stödjande arbetsförhållanden, 

individuella inre upplevelser, självbestämmande samt tidsupplevelse av chi2-testen som 

genomfördes. Ur ett salutogent perspektiv visar studiens resultat att arbetsförhållandena på 

arbetet har en betydelse samt påverkan på arbetarnas hälsa. Det går dock inte att avläsa 

några kausala samband och därmed inte vad som är orsak och verkan i sambandet eftersom 

det är en tvärsnittsstudie. Därmed går det inte att avläsa vart sambandet ligger eller hur 

starkt sambandet är, utan endast att det finns ett samband.  

De arbetare som skattade stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, 

självbestämmande samt tidsupplevelse som högre, skattade även sin generella självskattade 

hälsa som högre. De signifikanta sambanden kan tyda på att arbetarnas hälsa och 

arbetsförhållanden hänger samman och påverkar varandra. Därför är det av stor vikt att 

åstadkomma goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen för att kunna uppnå en god hälsa hos 

medarbetarna.  

Att arbeta inom livsmedelsindustri där arbetet går ut på att producera produkter i en hög 

frekvens på löpande band kan ses som ett systematiskt arbetssätt som är kontrollerat, fysiskt, 

monotomt, förutbestämt och förhållandevis styrt arbete. Det kan leda till att det kanske inte 

finns så mycket handlingsutrymme att avvika från denna produktionsrytm som råder. Det 

gör att det inte finns särskilt mycket utrymme att arbetarna själva får bestämma när, var och 

hur arbetet ska utföras samt i vilket arbetstempo. Det kan därför antas att det kan vara en 

förklaring till sambandet mellan den självskattade hälsan samt arbetarnas självbestämmande 

som framkom i studien. Ett högt självbestämmande hos arbetare inom industri kan antas 

vara svårt att åstadkomma då det präglas av ovanstående industriarbetssätt.   

7 SLUTSATSER 

 Poängen från SHIS som skattar självrapporterad hälsa är normalfördelade och 

majoriteten av arbetarna hade höga poäng avseende självskattade hälsa.  

 Det finns signifikanta samband mellan arbetarnas stödjande arbetsförhållanden och 

självskattad hälsa.  

 Det finns signifikanta samband mellan arbetarnas individuella inre upplevelser och 

självskattad hälsa. 

 Det finns signifikanta samband mellan arbetarnas självbestämmande och självskattad 

hälsa.  

 Det finns signifikanta samband mellan arbetarnas tidsupplevelse och självskattad 

hälsa.  
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7.1 Förslag för framtida forskning  

Studien kan tänkas bidra med en grund för fortsatta framtida studier inom ämnena 

självskattad hälsa och arbetsförhållanden. Förslag på framtida studier är att utföra bredare 

analyser som även inkluderar olika faktorer så som kön, ålder, anställningsform samt etnisk 

bakgrund när sambandet mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden studeras. En 

framtida studie skulle därmed kunna se eventuella skillnader mellan arbetare i ovanstående 

föreslagna grupper och därmed även kanske kan finna intressanta samband som kan påvisa 

skillnader eller ojämlikheter i hälsa. Ett annat förslag på framtida studier är att vidga 

perspektivet ytterligare och undersöka olika nivåer av arbetsförhållanden hos arbetarna. Att 

använda sig av flera kategorier än bara två kategorier, lägre respektive högre, skulle medföra 

att resultaten skulle få en större variation. Det skulle i sin tur resultera i en rättvisare 

verklighetsbild om hur arbetarnas arbetsförhållanden ser ut. Vid förfogande av ytterligare 

resurser som mer tid vid genomförandet av framtida studier skulle en mix av både en 

kvalitativ och kvantitativ studie kunna genomföras. Det skulle bidra till en helhetsbild samt 

en bredare förståelse över sambandet mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden, 

vilket en kombination av både enkäter och intervjuer kan bidra till. Studiens resultat påvisar 

att arbetares hälsa i arbetslivet kan främjas och förebyggas genom att förbättra 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsplatsen där studien genomfördes på kan även 

använda resultaten för den aktuella studien som en utgångspunkt vid det hälsofrämjande 

arbetet för att öka arbetarnas hälsa.  



27 

REFERENSLISTA  

Albertsen, K., Nielsen, M., & Borg, V. (2001). The Danish psychosocial work environment 

and symptoms of stress: The main, mediating and moderating role of sense of 

coherence. Work and Stress, 15(3), p.241-253. doi: 10.1080/02678370110066562 

 Andersson, S, I. (2009). Hälsa och psykologi (uppl. 1:2). Lund: Studentlitteratur.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2:a uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.  

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160  

Arbetsmiljöverket. (2012). Kunskapsöversikt- den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. 

Hämtad från 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den

-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-

7.pdf  

Björk, J. (2010). Praktisk statistik för medicin och hälsa (1:a uppl.). Stockholm: Liber. 

Bringsén, Å., Andersson, I., & Ejlertsson, G. (2009). Development and quality analysis of the 

Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). Scandinavian Journal of Public Health. 

37(1), 13-19. doi: 10.1177/1403494808098919        

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber.  

Clausen, T., & Borg, V. (2011). Job demands, job resources and meaning at work. Journal of 

Managerial Psychology, 26(8), p.665-681. 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

ENWHP (2007). Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European 

Union. Hämtad från http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-

dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf  

Eriksson, B., & Larsson, P. (2009). Våra arbetsmiljöer. I T. Berglund & S. Schedin (Red.), 

Arbetslivet (s. 135- 165). Lund: Studentlitteratur.  

Folkhälsomyndigheten. (2018). Självskattat allmänt hälsotillstånd. Hämtad 2018-04-08 från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/sjalvskattat-allmant-halsotillstand/   

FORTE. (2015). En kunskapsöversikt: psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro. Hämtad 

från https://forte.se/app/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv-

sammanfattning.pdf  

Försäkringskassan. (2017). Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående 

sjukskrivningar. Hämtad 2018-03-21 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf
http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/dateien/Luxembourg_Declaration.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/sjalvskattat-allmant-halsotillstand/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/sjalvskattat-allmant-halsotillstand/
https://forte.se/app/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv-sammanfattning.pdf
https://forte.se/app/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv-sammanfattning.pdf


28 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcixCoAgEIDhZ2lwjFMagjbfQlziyKMkP

Y8Ue_0cmn6-Hzw48Iw9nthiYUzD7j3yJtguZRar9FG4EbdK-

0NVCtfYSWkZqH8yhUAJORCPk2ezGm00yG2nD7-QCkQ!/ 

Gard, G. (2014). Hälsopromotion ur ett psykosocialt perspektiv. I E. Holmström & K. 

Ohlsson (Red.), Människan i arbetslivet (s. 57- 74). Lund: Studentlitteratur.  

Hanson, A. (2015). Salutogen kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta (uppl. 1:2). 

Salutogent ledarskap Sverige AB.  

Idler, E. L., & Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven 

community studies. Journal of health and social behavior, 38(1), 21-37.  

Joyce, K. A., Pabayo, R., Critchley, J., & Bambra, C. (2010). Flexible working conditions and 

their effects on employee health and wellbeing. Cochrane Database of Systematic 

Reviews (Online), 2, CD008009. 

Lundberg, U. (2012). Psykobiologiska processer, stress, och ojämlikhet I hälsa. I M. Rostila & 

S. Toivanen (Red.), Den orättvisa hälsan (s. 240- 264). Stockholm: Liber.  

Merrill, R. M. (2013). Introduction to epidemiology (6:the d.). Burlington: Jones & Bartlett 

Learning.  

Naidoo, J., & Wills, J. (2009). Foundations for health promotion (3:rd ed.). Edinburgh: 

Elviser.   

Nilsson, P., Bringsén, Å., Andersson, I., & Ejlertsson, G. (2010). Development and quality 

analysis of the Work Experience Measurement Scale (WEMS). Work, 35(2), 153-161. 

doi: 10. 3233/WOR-2010-0967 

Nilsson, P., Andersson, H., Ejlertsson, G., & Blomqvist, K. (2011). How to make a workplace 

health promotion questionnaire process applicable, meaningful and sustainable. 

Journal of Nursing Management, 19(7), 906-914. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2011.01257 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (uppl. 4:3). Lund: 

Studentlitteratur.  

Prop. 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik pdf. Hämtad från 

http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9

846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110  

Puchalski, K., & Korzeniowska, E. (2013). Health promotion- the rationale and the obstacles 

in workplaces with different employment and financial soundness. Medycyna Pracy, 

64(6), p.743-754.  

Reineholm, C. (2013). Psychosocial Work Conditions and Aspects of Health. 

(Doktorsavhandling, Linköpings universitet 1366). Linköping: Linköpings universitet. 

Hämtad från http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:636209/FULLTEXT01.pdf  

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcixCoAgEIDhZ2lwjFMagjbfQlziyKMkPY8Ue_0cmn6-Hzw48Iw9nthiYUzD7j3yJtguZRar9FG4EbdK-0NVCtfYSWkZqH8yhUAJORCPk2ezGm00yG2nD7-QCkQ!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcixCoAgEIDhZ2lwjFMagjbfQlziyKMkPY8Ue_0cmn6-Hzw48Iw9nthiYUzD7j3yJtguZRar9FG4EbdK-0NVCtfYSWkZqH8yhUAJORCPk2ezGm00yG2nD7-QCkQ!/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcixCoAgEIDhZ2lwjFMagjbfQlziyKMkPY8Ue_0cmn6-Hzw48Iw9nthiYUzD7j3yJtguZRar9FG4EbdK-0NVCtfYSWkZqH8yhUAJORCPk2ezGm00yG2nD7-QCkQ!/
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:636209/FULLTEXT01.pdf


29 

 

Shapiro, S., & Wilk, M. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete 

Samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611. 

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low- reward conditions. Journal of 

occupational health psychology, 1 (1), p.27-41. doi: 10.1037/1076-8998.1.1.27 

SOU 2018:24. Tid för utveckling- delbetänkande av utredningen för hållbart arbetsliv över 

tid. Hämtad från 

http://www.regeringen.se/495f60/contentassets/6ebb11fd75e74086bab2b25db351c1

7d/tid-for-utveckling-sou-201824  

Stein, E. R., & Smith, B. W. (2015). Social support attenuates the harmful effects of stress in 

healthy adult women. Social science & medicine, 146, p.129-136. doi: 

10.1016/j.socscimed.2015.10.038 

Toivanen, S., & Vinberg, S. (2012). Arbete och ojämlikhet I hälsa i vuxenlivet. I M. Rostila & 

S. Toivanen (Red.), Den orättvisa hälsan (s. 318-341). Stockholm: Liber.  

Undén, A. L., & Elofsson, S. (2006). Do different factors explain self-rated health in men and 

women?. Gender medicine, 3(4), 295-308. doi: 10.1016/S1550-8579(06)80218-4  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från 

file:///W:/H%C3%A4mtade%20Filer/God-forskningssed-2017.pdf  

WHO. (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion pdf. Hämtad från 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf

?ua=1  

WHO. (1998). Health Promotion Glossary. Hämtad från 

http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1  

WHO. (2013). Health 2020- A European policy framework and strategy for the 21st 

century. Hämtad från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131303/1/Health2020Long.pdf  

WHO. (2001). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Bulletin of the World Health 

Organization, 79(4), 373-374.  

WHO. (u.å). Workplace health promotion. Hämtad 2018-03-13 från 

http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html 

http://www.regeringen.se/495f60/contentassets/6ebb11fd75e74086bab2b25db351c17d/tid-for-utveckling-sou-201824
http://www.regeringen.se/495f60/contentassets/6ebb11fd75e74086bab2b25db351c17d/tid-for-utveckling-sou-201824
file:///W:/HÃ¤mtade%20Filer/God-forskningssed-2017.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131303/1/Health2020Long.pdf
http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html


 

1 

 

BILAGA A; ENKÄTEN  
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BILAGA B; MISSIVBREV 

Hej, jag heter Jennie Karlsson och studerar nu min sista termin på Folkhälsoprogrammet på 

Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och har valt att rikta in 

mig på hälsa och arbetsförhållanden. För att samla in data till min studie ska jag genomföra en 

enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka den självskattade hälsan bland 

arbetare samt undersöka om det finns några samband mellan självskattad hälsa och 

arbetsförhållanden ur ett salutogent perspektiv på en arbetsplats inom livsmedelsindustrin.   

 

Enkäten riktar sig till samtliga arbetare som arbetar på din arbetsplats. Genom deltaganade i 

undersökningen kan du tillföra kunskap om eventuella samband mellan hälsa och 

arbetsförhållanden.  

Det är frivilligt att delta i studien och ingen individ kommer kunna identifieras samt att 

uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt. Du har möjlighet att avbryta din medverkan 

närhelst du önskar. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i samt att en inlämnad enkät medger 

ditt samtycke till att delta i studien. Uppgifterna som du lämnar kommer endast användas till 

studiens ändamål och det är endast jag och min handledare som får tillgång till de besvarade 

enkäterna. När studien är avslutad kommer alla enkäterna kasseras. Examensarbetet förväntas 

vara klart i Maj 2018 och efter godkännande från examinatorn kommer min kandidatuppsats 

publiceras på databasen DIVA.  

Ditt deltagande är värdefullt för studiens kvalité.  

Vid eventuella frågor eller om du önskar ta del av resultatet går det bra att kontakta mig.  

Tack på förhand! 

Jennie Karlsson 

Mail: jkn15014@student.mdh.se 

Mobil: 0734200469
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