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SAMMANFATTNING 

Hälsa påverkas av individens omgivande miljö och arbetsplatsen är en bidragande faktor. 

Från att arbetsmiljö tidigare främst innefattat den fysiska miljön finns nu ett ökat fokus på 

organisatorisk och social arbetsmiljö. En ökning i ohälsa bland anställda på grund av 

organisatoriska och sociala faktorer har skett det senaste årtiondet. Social arbetsmiljö 

handlar om det sociala samspelet och socialt stöd från chefer och arbetskamrater på 

arbetsplatsen. Ett sätt att minska ohälsa på arbetsplatserna är att öka kunskapen om faktorer 

som påverkar social arbetsmiljö. Syftet med undersökningen är att undersöka om social 

arbetsmiljö kan kopplas till självskattad hälsa. Undersökningen är baserad på kvantitativa 

data som samlats in genom enkäter. För dataanalys användes chi2-test och oddskvoter. 

Resultatet visade på ett statistiskt signifikant samband mellan social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa på arbetsplatsen. Personer som skattade sin hälsa som bra upplevde i 

större utsträckning sin sociala arbetsmiljö som bra än personer som skattade sin hälsa som 

dålig. Personer som upplevde sin sociala arbetsmiljö som dålig hade mer än tre gånger ökade 

odds att skatta sin hälsa som dålig än gruppen som upplevde sin sociala arbetsmiljö som bra. 

Resultatet har analyserats vidare utifrån teoretiska perspektiv om KASAM och krav-kontroll-

stödmodellen.  

Nyckelord: Arbetslivshälsa, Enkätstudie, Folkhälsa, KASAM, Krav-kontroll-stödmodellen, 

Självskattad hälsa.  

  



ABSTRACT 

Health is affected by the individual's surrounding environment and the workplace is a 

contributing factor. Previously the work environment has primarily included the physical 

environment, there is now an increased focus on the organizational and social work 

environment. Illness due to organizational and social factors has increased among workers 

the last decades. Social work environment includes social interaction and social support from 

managers and work colleagues at the workplace. One way to reduce illness is to increase 

knowledge about factors that affect the social work environment. The purpose of this study is 

to investigate if the social work environment can be linked to self-assessed health. The study 

is based on quantitative data collected by a cross-sectional survey. The material was analyzed 

by chi2 test and odds ratio. The result showed a statistically significant relationship between 

the social work environment and self-assessed health at the workplace. People who estimated 

their health as well perceived to a greater extent that their social work environment as good 

than people who estimated their health as poorer. People who experienced poorer social work 

environment had 3.3 times the higher risk to estimate their health as poor as the group who 

experienced their social work environment as well. The result has been discussed based on 

the concept of Sense of Coherence (SOC) and the demand-control-support model as a 

theoretical perspective. 

Keywords: Demand-control-support model, Public Health, Questionnaire survey, Self-

Estimated Health, Sense of Coherence (SOC), Work related Health. 
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1 INTRODUKTION 

Förutsättningar för att må bra på arbetet har förändrats. Dagens arbetsplatser kan inte längre 

endast rikta fokus på den fysiska arbetsmiljön som en risk för skada och ohälsa. Ohälsa på 

grund av organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön har ökat under de senaste 

decennierna. Individer spenderar stora delar av sitt liv på arbetet och många timmar i en 

miljö som påverkar hälsa. Ur ett folkhälsoperspektiv är arbetslivshälsa viktigt både för 

individen, gruppen, organisationen och samhället. Ohälsa hos individen påverkar 

arbetsgruppen i form av bland annat ökad arbetsbelastning men också organisationen och 

samhället ekonomiskt.  

Författarens intresse för arbetslivshälsa har utvecklats över tid. Erfarenheter från olika 

arbetsplatser med olika förutsättningar visade hur organisatoriska och sociala förhållanden 

kan påverka hälsa och inställning till arbetet. En nyfikenhet för processer som skapar eller 

motverkar hälsa och trivsel på arbetet väcktes. Ett ökat fokus och intresse för organisatoriska 

och sociala faktorer har skett både hos arbetsgivare och i samhället. Organisatorisk 

arbetsmiljö innefattar bland annat villkor och förutsättningar för ledning, kommunikation, 

delaktighet, krav och ansvar på arbetsplatsen.  

Social arbetsmiljö är det sociala samspelet som sker på arbetsplatser, vilket exempelvis 

innefattar upplevelsen av socialt stöd från chefer och arbetskamrater. I undersökning lyfts 

den sociala arbetsmiljöns inverkan på hälsa ut och urskiljs från den organisatoriska. 

Organisatoriska och sociala faktorer är nära sammanflätade och utreds ofta tillsammans. 

Förhoppningen är att resultaten kan ge en ökad kunskap och förståelse för sociala faktorers 

inverkan på arbetslivshälsa.  

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

Världshälsoorganisationens [WHO] konstitution beskriver hälsa som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast avsaknad av sjukdom” 

(s. 1). Att uppnå högsta möjliga hälsa ses som en mänsklig rättighet som gäller alla oavsett 

ras, religion, politisk tro, ekonomiskt eller socialt tillstånd (WHO, 1948).  
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2.1.1 Folkhälsa 

Folkhälsa är ett begrepp som genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

syftar till att öka hälsa, förbättra livskvalité samt förlänga livet hos hela befolkningen (WHO, 

1998). Befolkningen påverkas av dess miljö och att skapa stödjande miljöer kan öka hälsa hos 

befolkningen. Det kan vara både fysiska och sociala miljöer som våra hem, bostadsområden, 

arbeten och där vi umgås som bidrar till befolkningens hälsa (WHO, 1991). Arbete och fritid 

bör vara en källa till hälsa och inte ohälsa. Samhällen bör organiseras för att bidra till ett 

hälsosamt samhälle (WHO, 1986). 

Världshälsoorganisationen arbetar globalt med att stärka folkhälsa. År 2015 antog FN:s 

generalförsamling en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 

miljömässig utveckling. Agendan kallas Agenda 2030 och är en handlingsplan för att stärka 

människor, planeten och välståndet. Agendan består av 17 globala mål och 169 delmål inom 

olika områden. Flera av målen är kopplade till att öka hälsa hos befolkningen men främst 

Mål 3 som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 

åldrar (WHO, 2015). Genom en nationell delegation har Sveriges regering beslutat att Sverige 

ska prioritera genomförandet av Agenda 2030. Kommuner, landsting, statliga myndigheter 

och forskarsamhället i Sverige ska stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomföranden 

av målen (Finansdepartementet, 2016). Beslutet främjar arbetet med att stärka folkhälsa i 

Sverige och ger förutsättningar för samhället att arbeta hälsofrämjande.  

2.1.2 Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande kan definieras som en process som möjliggör för individer att öka kontrollen 

över och förbättra sin hälsa (WHO, 1986). Hälsofrämjande arbete ger förutsättningar för 

individen att skapa kontroll över faktorer för hälsa. Arbetet syftar till att stärka individens 

färdigheter och förmågor och individens deltagande är en viktig aspekt. Arbetet kan vara 

inriktat på att förändra förutsättningar för sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer 

och minska den negativa inverkan på individen. Det hälsofrämjande arbetet kan ske genom 

arbete utifrån hälsans bestämningsfaktorer (WHO, 1998).  

2.1.3 Hälsans bestämningsfaktorer  

Folkhälsa i ett land beror både på faktorer hos individen och dess omgivande miljön. Dessa 

faktorer samspelar och kan påverka individens hälsa både positivt och negativt. Faktorerna 

beskrivs ofta som hälsans bestämningsfaktorer och innefattar genetiska faktorer men 

framför allt levnadsvanor och levnadsvillkor. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av 

regeringen att varje år rapportera om folkhälsan i Sverige. Förutom en nulägesbeskrivning av 

hälsa rapporteras även om hälsans bestämningsfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

Hälsans bestämningsfaktorer kan beskrivas som en solfjäder (Figur 1) där det yttersta lagret 

påverkar underliggande lager och förhållanden ned till individens arv. Det yttersta lagret 

består av samhällfaktorer som miljö, samhällsekonomi, politik, religion och kultur som råder 

i samhället individen befinner sig i. Nästa lager är livsvillkor som individen innefattas av och 

består av bland annat arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, fysisk miljö, hälso- och sjukvård, 
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kultur och fritid samt utbildning. Vilket i sin tur påverkar faktorer för levnadsvanor som 

narkotika, tobak, alkohol, matvanor, sex och samlevnad, sömn och fysisk aktivitet. Nästa 

lager är det sociala sammanhang individen befinner sig i och påverkas bland annat av det 

sociala nätverket, inflytande, relationer och socialt stöd. Sista faktorerna för hälsans 

bestämningsfaktorer kan inte påverkas av den omgivande miljön, nämligen arv, kön och 

ålder (Dahlgren & Whitehead, 1991). Levnadsvanor påverkar risken för många av 

sjukdomarna som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige. Livsvillkoren, som till 

exempel arbete, påverkar i sin tur möjligheten till goda levnadsvanor 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a).  

 

Figur 1 : Modell över hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991).   

2.1.4 Arbetets roll för hälsa 

Att inneha ett arbete är en bestämningsfaktor för hälsa hos individen. Arbetsplatsen är av 

stor betydelse för hälsa där både negativa och positiva arbetsmiljöfaktorer påverkar utfallet. 

Arbetet är viktigt för att uppnå tillräckliga ekonomiska resurser för deltagande i dagens 

samhälle och att inneha nödvändiga materiella resurser för att uppnå välbefinnande. Ett 

arbete att gå till ger det psykosociala behov en individ behöver samt att ett arbete är en del av 

individens identitet, sociala roll och sociala status (Waddell & Burton, 2006). Att inte vara 

anställd medför ökad risk för försämrad hälsa, bland annat när det gäller ökad dödlighet, 

självmord, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk hälsa och ökad risk för missbruk. Ju längre tid 

av arbetslöshet, desto högre risk för negativa hälsoeffekter (Janlert, 2012). 
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2.2 Arbetsmiljö 

2.2.1 Faktorer för arbetsmiljö 

Det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljö. Det kan vara allt från buller, kemiska 

risker och ergonomi till stress, hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2017). Beroende på graden av 

olika arbetsmiljöfaktorer påverkas individens hälsa positivt eller negativt. 

Arbetsmiljöfaktorer som kännetecknar en tillfredställande arbetsmiljö kan vara både 

psykosociala och fysiska faktorer som är positiva och gynnsamma för individen. 

Arbetsmiljöverket (2012) menar att följande faktorer definierar en väl fungerande 

arbetsmiljö: positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, väl fungerande kommunikation, 

fungerande samarbete, positivt och socialt klimat, delaktighet, empowerment, rolltydlighet 

med tydliga förväntningar och mål, möjlighet till utveckling i arbetet, balanserad 

arbetsbelastning och arbetstempo, administrativt och personligt stöd i arbetet, 

tillfredställande fysisk arbetsmiljö samt goda relationer (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Bristfällighet i dessa faktorer kan därmed medföra ohälsa. En tillfredställande arbetsmiljö 

med faktorer som främjar individens fysiska och psykiska hälsa kan även stärka företagets 

konkurrenskraft och lönsamhet (Abrahamsson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, Miller, 

Söderlund, & Trollestad, 2003).  

2.2.2 Arbetsmiljöns utveckling 

Historiskt sett har folkhälsoarbetet i Sverige under lång tid haft fokus på att förebygga 

olyckor, död och ohälsa i arbetslivet. Skyddet för den anställdes hälsa har skett dels genom 

lagstiftning och statlig kontroll men också genom frivilliga avtal och överenskommelser 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hälsas betydelse i arbetslivet fick ökat fokus i Sverige 

efter höga sjukskrivningstal under slutet av 1990-talet. Fokus inom arbetsmiljöarbete har 

gått från fysisk arbetsmiljö till att även inkludera psykosociala faktorer som påverkar 

arbetsförhållanden (Folkhälsomyndigheten, 2005). Psykosocial är ett begrepp som syftar till 

hur individen upplever och reagerar på sin omgivning. I begreppet står individen i fokus. 

Individens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön påverkas av organisatoriska och 

sociala förhållanden på arbetsplatsen. Dessa förhållanden har arbetsplatserna möjlighet att 

påverka (Arbetsmiljöverket, 2015a). Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö är nära 

sammanlänkade (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

Dagens arbetsmiljöarbete bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter som Systematiskt 

arbetsmiljöarbete [SAM]. SAM innefattar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö 

på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016a). Föreskrifterna anger att arbetsgivaren måste 

undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet för att förebygga ohälsa och olyckor. 

Målet att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och gäller all verksamhet (Prevent, 2017). 

Det har under det senaste decennierna skett ett ökat intresse för den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöns betydelse. Vilket beror på ett ökat behov av vägledning kring frågor om 

arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling som fått ökad uppmärksamhet i 

arbetslivet. Arbetsmiljöverket har till följd skapat den nya föreskriften AFS 2015:4: 
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Organisatorisk och social arbetsmiljö. Till föreskriften släpptes även en vägledning i hur 

arbetsplatser kan arbeta med organisatoriska och sociala förhållanden i sin verksamhet 

(Arbetsmiljöverket, 2016a). Organisatorisk arbetsmiljö innefattar villkor och förutsättningar 

för ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav i arbetet 

samt fördelning av arbetsuppgifter, resurser och ansvar på arbetsplatsen. Den sociala 

arbetsmiljön innefattar arbetsförhållanden som det sociala samspelet på arbetet och 

upplevelsen av socialt stöd från chefer och arbetskamrater (AFS 2015:4).  

Det ökade fokuset på organisatoriska och sociala faktorer har skett då psykosociala besvär 

har ökat i jämförelse med fysiska besvär till följd av arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön är 

även ett av regeringens tre prioriterade områden inom arbetsmiljöpolitiken 

(Arbetsmiljöverket, 2015b). Fysiska besvär till följd av arbetet har under lång tid förekommit 

i högre utsträckning än psykiska besvär. Mellan år 1998 till 2003 ökade både fysiska och 

psykiska besvär till följd av arbetet, därefter skedde en nedgång fram till 2010. Efter 2010 

sker en förändring i trenderna då fysiska besvär efter en liten ökning fram till 2014 ihållande 

haft en minskande trend. Vilket är en skillnad mot psykiska besvär som sedan 2010 endast 

ökat och är sedan 2016 ett lika förekommande problem som fysiska besvär till följd av 

arbetet. Från 1998 har fysiska besvär hos kvinnor minskat från strax under 15% till 9% 2006, 

hos män har siffran minskat från 10% till 7 %. Psykiska besvär har under samma period ökat 

från runt 7 % till 15% hos kvinnor och 5% till 8 % hos män (Arbetsmiljöverket, 2016b).  

Negativa psykosociala förhållanden leder till psykisk ohälsa hos individen men är även 

förknippade med fysiska sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdom och besvär från 

rörelseorganen (Arbetsmiljöverket, 2012). Den psykiska ohälsan ökar sjukskrivningar och 

ohälsa hos befolkningen. Oavsett om ohälsan uppkommer på grund av arbetsplatsen eller 

inte är det en uppgift arbetsplatserna måste hantera. Ett arbete med tillfredställande 

organisatoriska och sociala arbetsförhållanden minskar inte bara ohälsan utan skapar 

förutsättningar för att ta tillvara på kompetens hos arbetstagare som lider av psykisk ohälsa 

(Regeringskansliet, 2015). 

2.2.3 Social arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket beskriver social arbetsmiljö som ”...villkor och förutsättningar för arbetet 

som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor” 

(Arbetsmiljöverket, 2016c, ” Vad är en organisatorisk respektive social arbetsmiljö?”) . Hur 

individen samspelar och påverkas av individer som finns i den miljö hen befinner sig i kan 

beskrivas av den sociala arbetsmiljön. Arbetskamrater och chefer har därmed stor påverkan 

på förhållanden i den sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016a). Utifrån 

Arbetsmiljöverkets definition har tre faktorer som påverkar social arbetsmiljö valts ut till 

undersökningen, dessa är arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete. 

Arbetsklimat (work team climate) 

Arbetsklimat kan definieras som rådande attityder och mentalitet i en grupp eller en 

organisation. Arbetsklimatet består av gemensamma aktiviteter som fungerar som vägledare 

i vad som är lämpligt på arbetsplatsen och hur agerande ska ske (Folger, Poole, & Stutman, 
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1997). Ett positivt arbetsklimat ger mer engagerade medarbetare som med större sannolikhet 

är nöjda med sin arbetsplats (Glisson & James, 2002). Ett positivt arbetsklimat ger en lägre 

risk för ångest hos arbetarna (Revicki & May, 1989). Negativa effekter med ett 

otillfredställande arbetsklimat är att det kan ge högre risk för stress (Länsisalmi & Kivimäki, 

1999), högre sjukfrånvaro och större risk för psykiska besvär och besvär med 

rörelseapparaten hos arbetarna (Piirainen, Räsänen, & Kivimäki, 2003).  

Socialt stöd (social support) 

Ett tillfredställande socialt stöd har en positiv effekt på både psykisk och fysisk hälsa (Cohen 

& Wills, 1985) och kan definieras som resurser som tillhandahålls av personer i en individs 

omgivning (Cohen & Syme, 1985). Att individen känner omvårdnad, kärlek, uppskattning, 

värdesättning och tillhörighet i ett nätverk av individer med ömsesidiga skyldigheter skapar 

ett socialt stöd (Cobb, 1976). Att uppleva ett högt socialt stöd kan agera som en buffert mot 

negativa livshändelser och levnadsförhållanden (WHO, 1991). På arbetsplatsen kan socialt 

stöd från chefer och arbetskamrater skydda mot stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990) 

samt minska risken för frånvaro på grund av kortvarig psykisk ohälsa (Stansfeld, Rael, Head, 

Shipley, & Marmot, 1997).  

Grupparbete (teamwork) 

Grupparbete eller teamwork är när en grupp individer arbetar tillsammans i en samordnad 

insats mot ett gemensamt mål (Harris & Harris, 1996). Ett otillfredställande grupparbete är 

en arbetsrelaterad faktor som har stor negativ påverkan på sjukfrånvaro, större påverkan än 

låg arbetskontroll och överbelastning (Kivimäki, Sutinen, Elovainio, Vahtera, Räsänen, 

Töyry, Ferrie & Firth-Cozens, 2001). Ett försämrat grupparbete kan leda till utbrändhet hos 

den anställde (Lasalvia, Bonetto, Bertani, Bissoli, Cristofalo, Marrella, Ceccato, Cremonese, 

De Rossi, Lazzarotto, Marangon, Morandin, Zucchetto, Tansella, & Ruggeri, 2009). För att 

undvika dessa negativa tillstånd är det av betydelse att ett positivt grupparbete föreligger på 

arbetsplatsen.  

En väl fungerande social arbetsmiljö kan uppnås genom tillfredställande arbetsklimat, socialt 

stöd och grupparbete (Arbetsmiljöverket, 2012). En tillfredställande social arbetsmiljö kan 

även leda till en ökad känsla av sammanhang hos den anställda (Togari & Yamazaki, 2012), 

medan en försämrad arbetsmiljö kan utgöra ett hinder för arbetsprestation samt öka risken 

för att på lång sikt drabbas av depression (Waldenström, 2007). 

2.3 Styrdokument för hälsa och arbetsmiljö 

För att påverka och reglera utfallet i folkhälsa finns nationella mål och lagar som bland annat 

innefattar insatser för arbetslivet. Ett övergripande mål för folkhälsopolitiken i Sverige är "att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en bra hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (s. 

1). Målet fastställdes av regeringen och delgavs i propositionen Mål för folkhälsan år 2002. 

Målet har delats upp i 11 målområden för hälsa hos befolkningen och sträcker sig från 

delaktighet i samhället till livsstilsfaktorer hos individen. Det fjärde målområdet är Hälsa i 

arbetslivet (Prop. 2002/03:35). Den senaste propositionen för folkhälsa kom år 2006 och 



 

 7  

 

heter En förnyad folkhälsopolitik. Regeringen gjorde då en bedömning att 

arbetsmiljöpolitiken ska verka för att minska risker för skador och ohälsa i arbetslivet samt 

att arbetets positiva faktorer utvecklas. Vilket kan ske bland annat genom att skapa 

förutsättningar för en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och skador. För att uppnå 

målsättningen är arbetsmiljölagen och tillsyn av arbetsplatserna viktiga för att kontrollera att 

arbetsmiljöförhållandena förblir goda (Prop. 2007/08:110).  

Arbetsmiljölagen antogs av Sveriges riksdag år 1977 (1977:1 160) och har som ändamål ”att 

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

(SFS 1994:579, s. 1). Lagen fungerar som ett ramverk för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras 

och utvecklas hela tiden. Lagen gäller all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en 

arbetsgivare (1977:1 160). Lagen utgör en ram för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

arbetsmiljö. Föreskrifterna, till exempel föreskriften om organisatorisk och social 

arbetsmiljö, anger mer i detalj arbetsgivarens krav och skyldigheter angående arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2016d). Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas arbetsmiljö. 

Arbetstagarna ska inneha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller 

sjuka. Det innebär att arbetsgivaren måste veta vilka risker det finns med arbetsmiljön där 

arbetet utförs (Arbetsmiljöverket, 2015a). Lagen medför att arbetsgivaren ansvarar för att 

arbetsmiljön inte skapar ohälsa hos den anställde.   

Insatser från arbetsgivaren 

Arbetsgivaren har ansvar men också vinning av att den anställde upplever en tillfredställande 

hälsa. Företagshälsovård ett verktyg för att uppnå positiv hälsa på företaget. 

Företagshälsovård ska ge stöd för det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser och 

för anpassning av arbetet till den anställde (SOU 2017:47). Företagshälsovård kan vara en 

intern enhet i företaget eller hyras in externt. Företagshälsovården ska vara en oberoende 

enhet som arbetar för att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) delger att arbetsgivaren ska se 

till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgängligt för den 

anställde. Tillgången till företagshälsovård har minskat i Sverige. Företagshälsovårdens 

tillgänglighet för den anställde är omvänt fördelad mot vad den bör vara då tillgången är 

högre hos grupper som behöver det minst. Tjänstemän och män är grupper av människor 

som i regel har högre hälsa än arbetare och kvinnor, ändå är tillgängligheten till 

företagshälsovård högre för dessa grupper (Albin, Gustavsson, Kjellberg, & Theorell, 2017). 

Arbetsgivare kan arbeta aktivt med friskvård för att påverka den anställdes hälsa. 

Arbetsgivare kan utföra skatteavdrag för motion, massage, kostråd och andra hälsoinsatser 

för den anställde. Vilket kan tilldelas anställda som friskvårdsbidrag men möjligheten finns 

även för företagen att genomföra gemensamma hälsosatsningar eller aktiviteter för att öka 

hälsa hos den anställde (Prevent, 2017). 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontrollmodellen utvecklades av Karasek och Theorell (1990) och kan användas som ett 

verktyg eller en teori för att förklara sambandet mellan hälsa, stress och psykosocial 

arbetsmiljö. Modellen utvecklades sedan för att även innehålla perspektivet socialt stöd. 

Modellens fokus ligger vid hur arbetsförhållanden i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön påverkar individens hälsa. Påverkan sker genom ett samspel mellan krav, 

kontroll och stöd (Figur 2). Krav i arbetet kan påverka hälsa både positivt och negativt. Höga 

krav tillsammans med hög kontroll och högt stöd kan vara utvecklande och positivt för 

individens hälsa. Höga krav tillsammans med låg kontroll och lågt stöd kan leda till 

stressrelaterade besvär och påverkar individens hälsa negativt. Bästa möjliga hälsotillstånd 

är när individen upplever kontroll över sin arbetssituation, har rimligt höga krav och känner 

ett starkt socialt stöd. Om krav och kontroll skulle upplevas som bristfälliga kan den 

psykosociala hälsan stärkas genom ett starkt socialt stöd på arbetsplatsen (Karasek & 

Theorell, 1990). Modellen används i undersökningen för att tydliggöra det samband som 

finns mellan arbetsmiljö och hälsa. Socialt stöd är en del i social arbetsmiljö och genom 

modellen kan det skapas en helhetsbild över hur socialt stöd kan samspela med andra 

faktorer och påverka hälsa.  

 

Figur 2: Bild på krav -kontroll-stödmodellen utformad av författaren. 

2.4.2 KASAM 

Känsla av sammanhang [KASAM] utvecklades av Aaron Antonovsky och är ett begrepp som 

fokuserar på det som bidrar till att individer kan bevara, utveckla och stärka sin hälsa 

(Antonovsky, 2005). KASAM anses vara en hälsofrämjande resurs som kan stödja individens 

utveckling mot en tillfredställande hälsa (Eriksson, Lindström, & Lilja, 2007). Tidigare 

forskning har visat att KASAM har en positiv effekt på psykisk hälsa (Hochwälder, 2013). 

Antonovsky studerade individer som genomgått svåra trauman och misärer. Han 
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intresserade sig för faktorer som bevarade hälsa hos dessa människor trots svåra 

förhållanden. Hos individer som utsattes för påfrestningar från den omgivande miljön fann 

Antonovsky tre centrala delar som bevarade individens hälsa. Dessa tre delar skapar kärnan i 

begreppet KASAM och är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005).  

Begriplighet står för i vilken utsträckning individen begriper, förstår och upplever sin tillvaro 

som strukturerad och förutsägbar. När händelser kan förklaras och struktureras är 

begripligheten hög till skillnad mot när händelser upplevs som osammanhängande och 

kaotisk är begripligheten är låg. När individen känner en begriplighet av sin tillvaro kan 

förutsättningar för hanterbarheten skapas (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet handlar om 

tillgången av resurser hos individen och i dess omgivning att hantera krav. Vid hög 

hanterbarhet känner individen en tilltro till den egna förmågan och ser inte sig själv som ett 

offer eller omgivningen som orättvis. Det är betydelsefullt för hanterbarheten att individen 

känner meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Den viktigaste delen av KASAM är 

meningsfullheten som är betydande för motivationen hos individen. En förståelse för 

sammanhanget kan ge ökat engagemang, energi och framgång. Vid en hög meningsfullhet 

kan individen klara av utmaningar på ett positivt sätt (Antonovsky, 2005). Modellen används 

i undersökningen för att förklara en del av sambandet mellan social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa hos anställda.  

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att en tillfredställande social arbetsmiljö är en resurs för hälsa och 

kan agera som en buffert mot ohälsa. Organisatorisk och social arbetsmiljö har fått ett större 

fokus på arbetsmarknaden bland annat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Gränsen 

mellan organisatoriska och sociala faktorer kan uppfattas otydlig och ofta mäts begreppen 

tillsammans. Att identifiera faktorer och förhållanden som påverkar den anställdes hälsa är 

viktigt för att lyckas med hälsofrämjande arbete. Sociala faktorer för arbetsmiljö som 

arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete kan påverka hälsa hos anställda både positivt och 

negativt. Det finns således ett värde för folkhälsoarbete att urskilja och undersöka betydelsen 

för den sociala arbetsmiljöns påverkan skilt från den organisatoriska arbetsmiljön. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka bakgrundsfaktorer, upplevd social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa hos anställda på ett säkerhetsföretag, samt att undersöka om det föreligger 

ett samband mellan faktorer för social arbetsmiljö och hälsa på företaget.  

Frågeställningar 
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• Hur förefaller fördelningen av bakgrundsfaktorerna hos anställda på arbetsplatsen? 

• Hur förefaller den upplevda sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

• Hur förefaller den självskattade hälsan på arbetsplatsen?  

• Föreligger det ett samband mellan faktorer för upplevd social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa på arbetsplatsen?  

 

4 METOD 

För att besvara syftets frågeställningar utgick undersökningen från ett deduktivt perspektiv 

med en kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats ansågs lämplig då undersökningen syftar till 

att kvantifiera material, något som stämmer överens med Brymans (2011) förklaring av vad 

en kvantitativ ansats är. Avsikten med undersökningen är att objektivt pröva de teorier om 

sambandet mellan social arbetsmiljö och hälsa som författaren hade innan undersökningen 

för att se om teorierna stämde i praktiken, vilket Bryman (2011) beskriver vara grunden i en 

deduktiv ansats. En kvalitativ ansats ansågs inte lämpad för undersökningen då dessa har 

fokus på att undersöka individens uppfattningar och tolkningar av sin verklighet samt där 

syftet inte är att kvantifiera och fastställa samband mellan data (Bryman, 2011).  

4.1 Studiedesign 

Studiedesignen för undersökningen valdes till en tvärsnittsstudie med enkäter som metod för 

att samla in material. Tvärsnittsstudie som studiedesign beskriver Bryman (2011) är lämplig 

att använda när syftet är att undersöka samband och när det tidsmässigt endast ges en 

möjlighet till insamling av materialet. Tvärsnittsstudier medför att allt material samlas in vid 

ett tillfälle. Merrill (2013) och Bryman (2011) beskriver att en nackdel med tvärsnittsstudier 

är att designen inte tar hänsyn till confounders, då studien endast kan finna samband mellan 

variabler som undersöks. Confounders är andra variabler än de som undersöks som kan 

samvariera med variablerna i studien och påverka utfallet.  

Bryman (2011) beskriver att enkätundersökningar är en lämplig insamlingsmetod vid 

tvärsnittsstudier. Enkäter ansågs vara en tids- och kostnadseffektiv metod som lämpade sig 

för undersökningens tidsperiod. Vilket är något Bryman (2011) tar upp som fördelar med att 

genomföra en enkätundersökning. En tvärsnittsstudie med enkäter som insamlingsmetod 

ansågs därav vara lämplig för att besvara undersökningens syfte. 
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4.2 Urval 

Inför undersökningen kontaktades en platschef vid ett säkerhetsföretag via mejl för en 

förfrågan om att använda arbetsplatsen som urval för insamlingen av material till ett 

examensarbete. Vid ett fysiskt möte godkändes att undersökningen skulle ske på två orter 

företaget hade verksamhet på samt att undersökningen skulle undersöka social arbetsmiljö 

och självskattad hälsa. Populationen i undersökningen består av anställda vid ett 

säkerhetsföretag i städerna Västerås och Sundsvall. Ett bekvämlighetsurval användes för att 

rekrytera studiedeltagarna på arbetsplatserna. Ett bekvämlighetsurval innebär att personer 

som för tillfället finns tillgängliga i forskarens närhet väljs ut till undersökningen. Ett 

bekvämlighetsval består således inte av ett slumpmässigt sannolikhetsurval som är 

representativt för större populationer. Ett bekvämlighetsurval ansågs lämpligt men tanke på 

tidsbegränsningen i undersökningen samt författarens tillgång till studiepopulationen.   

Arbetsplatsen består till stor del av kontorsarbete med stillasittande skärmarbete. 

Arbetsplatsen är uppdelat i avdelningarna kundsupport, produktion och stödfunktioner. 

Olika arbetsuppgifter eller titel på arbetet kan vara kundtjänst, operatörer och chefer. 

Anställningsformerna på arbetsplatsen är tillsvidareanställning, tidsbestämt anställning eller 

timanställning och arbetstiderna varierar beroende på avdelning och kan bestå av 

dagtidsarbete, skiftarbete utan nattarbete eller skiftarbete med nattarbete.  Totalt på 

företagets två orter finns 211 anställda. Vid avdelningen för produktion i Västerås finns 74 

anställda och för produktion i Sundsvall finns 41 anställda. Kundsupport finns endast i 

Västerås och där finns 78 anställda. I Västerås finns 18 anställda som ingår i stödfunktioner 

som finns uppdelade både på avdelningen för produktion och kundsupport. Urvalet i studien 

bestod av alla 211 anställda vid företaget.  

4.3 Avgränsning 

Undersökningen avgränsades till att endast undersöka den sociala arbetsmiljön på företaget. 

Organisatoriska och sociala faktorer mäts ofta tillsammans med mätinstrument som 

innefattar båda faktorerna. För att passa undersökningens tidsaspekt men även för att belysa 

den sociala delen enskilt valdes att endast fokusera på sociala faktorer i arbetslivet. Då 

undersökningens syfte är att undersöka sociala faktorer i arbetslivet i relation till hälsa 

ansågs alla anställda vid företaget vara lämpliga för undersökningen. Detta på grund av att 

alla anställda utsätts för en social miljö på arbetsplatsen som kan påverka utfallet i hälsa. 

Därav gjordes inga avgränsningar i urvalet i studien.  

4.4 Mätinstrument 

Enkäten 

En enkät utformades av författaren och bestod av en framsida med ett missivbrev (Bilaga A). 

I missivbrevet informerades det om undersökningens syfte och att enkäten var frivillig att 
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fylla i. Brevet informerade anställda om att enkäten skulle fyllas i anonymt och att enkäten 

var utformad för att inte kunna identifiera enskilda individer. Det tydliggjordes att materialet 

endast skulle användas till studiens syfte och endast författaren och handledaren till studien 

hade tillgång till materialet. Det informerades att vid inlämnande av en enkät godkände den 

anställde sitt deltagande i studien. Enkäten bestod av en inledande text om enkätens 

utformning samt att endast ett svarsalternativ fick väljas till varje fråga. I enkäten fick 

respondenten beroende på frågans utformning antingen kryssa i eller ringa in det 

svarsalternativ som stämde bäst överens med deras upplevelse. Slutna frågor användes 

genomgående i enkäten.  

Frågorna i enkäten utformades för att mäta bakgrundsvariabler, social arbetsmiljö samt 

självskattad hälsa (Bilaga A). Ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder, anställningsform, 

arbetsuppgifter och arbetstider som har påverkan på hälsa (SOU 2017:47) användes i 

enkäten för en bild över bakgrundsfaktorer som påverkar anställda. Bakgrundsfrågorna 

kompletterades även med andra frågor som av författaren ansågs vara viktiga för företagets 

nytta av undersökningen. Delar av det validerade instrumentet General Nordic Questionnaire 

for Psychological and Social Factors at Work [QPSnordic] användes i enkäten för att mäta 

den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Instrumentet mäter hälsorelaterade faktorer i 

arbetslivet (Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren, & Gustavsson, 2009). För att mäta den 

självskattade hälsan på arbetsplatsen användes det validerade instrumentet Salutogenic 

Health Indicator Scale [SHIS]. Instrumentet är utvecklat för att mäta självskattad hälsa ur ett 

salutogent perspektiv (Bringsén, Andersson, & Ejlertsson, 2009).  

Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsfrågorna i enkäten skapades av författaren och består av frågor om kön, ålder, 

anställningsform, arbetsuppgifter, arbetstid, antal år vid arbetsplatsen samt arbetsplatsens 

ort. Respondenterna angav kön utifrån svarsalternativen kvinna, man eller annat. Ålder 

kunde besvaras i spannen 18-35 år, 36-50 år och 51-67 år. Anställningsformen besvarades 

utifrån svarsalternativen tillsvidare/fast anställning, vikariat/visstid eller timanställd 

(RAM, AW). RAM och AW står för två sorters timanställning som finns på företaget. Frågan 

om arbetsuppgifter kunde besvaras med tre benämningar på indelningar av företaget: 

kundsupport, produktion och stödfunktion. Arbetstider besvarades utifrån svarsalternativen 

dagtid, skiftarbete utan nattarbete och skiftarbete med nattarbete. I hur många år 

respondenterna arbetat på arbetsplatsen besvarades utifrån alternativen mindre än 1 år, 1-2 

år, 3-5 år och mer än 5 år. Arbetsorten angavs efter alternativen Västerås och Sundsvall. 

Bakgrundsvariablerna användes för att ge en deskriptiv bild av hur urvalet i undersökningen 

fördelade sig. 

Variabler 

I undersökningen är självskattad hälsa den beroende variabeln. Vilket innebär att variabeln 

är beroende av påverkan av den oberoende variabeln för att ändras (Patel & Davidson, 2011). 

SHIS har använts i undersökningen för att mäta den beroende variabeln. Instrumentet består 

av tolv skalor med positiva påståenden åt vänster och negativa påståenden åt höger i olika 

förutbestämda avseenden. Avseendena består till exempel av i vilken utsträckning 

respondenterna känt sig pigga eller trötta, lugna eller oroliga samt sovit bra eller sovit dåligt. 
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Ju mer positivt respondenten är i avseendet ju mer åt vänster kan respondenten välja att 

sätta ett kryss närmast det positiva påståendet. För varje avseende finns en skala med sex 

svarsalternativ där respondenten kan välja hur väl påståendet stämmer överens med deras 

verklighet (Bringsén et al., 2009). Innan användningen av mätinstrumentet i enkäten 

kontaktades en av utvecklarna av instrumentet för tillåtelse av användning av instrumentet i 

undersökningen. Ett godkännande gavs via epost och användes enligt instrumentets 

anvisningar i sin helhet.  

Den oberoende variabeln är den som anses påverka utfallet hos den beroende variabeln 

(Patel & Davisson, 2011). Delar av QPSnordic har använts för att mäta tre faktorer för social 

arbetsmiljö, dessa utgörs av arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete och är oberoende 

variabler i undersökningen. Faktorerna har valts ut av författaren. Originalversionen av 

mätverktyget QPSnordic består av 123 frågor om psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. Frågorna är indelade i 28 olika skalor som mäter olika faktorer för psykologiska 

och sociala förhållanden (Wännström et al., 2009). Av dessa 28 skalor ansågs av författaren 

fyra av dessa behandla den sociala arbetsmiljön, skalor som valdes bort var bland annat 

beslutskrav, kontroll av arbetstakt, stöd från vänner och familj och ojämlikhet. Skalorna 

som valdes till undersökningen var stöd från chef, stöd från arbetskamrater, socialt klimat 

och uppfattning av grupparbete. Skalorna som behandlade socialt stöd slogs ihop till en 

faktor för Socialt stöd. Resterande två skalor bildade enskilt faktorerna Arbetsklimat 

respektive Grupparbete. Faktorerna bestod tillsammans av elva frågor. Alla frågor utom en 

fråga om grupparbete användes på samma sätt som i originalversionen av instrumentet. 

Fråga 15 i enkäten valdes att omformuleras till ”Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp?” 

istället för originalfrågan ”Uppskattar du att ingå i gruppen?”. Detta för att förtydliga frågan 

då originalfrågan hade andra inledande frågor som tydliggjorde att frågan berörde den 

anställdes arbetsgrupp. Svarsalternativen i dessa elva frågor har som originalversionen av 

instrumentet en skala med fem steg. Respondenten avgör på skalan hur väl frågan eller 

påståendet stämmer in i deras verklighet. Den första faktorn arbetsklimat bestod av tre 

frågor, faktorn socialt stöd hade fem frågor och den sista faktorn grupparbete har tre frågor. 

4.5 Datainsamling 

Utdelning och distribution av enkäterna skedde på liknande sätt på båda arbetsplatserna. 

Chefer på plats fick information via mejl eller muntligt av författaren om enkäten samt hur 

utdelningen skulle gå till. Cheferna kunde därmed dela ut enkäterna till alla anställda på 

respektive avdelning som fanns tillgänglig under datainsamlingsperioden. Datainsamlingen 

pågick under 13 dagar på arbetsplatserna. Den relativt långa tiden för insamlandet av enkäter 

beror på att vissa avdelningar på arbetsplatsen har skiftarbete. Vilket i praktiken innebär att 

vissa medarbetare inte är på arbetsplatsen på flera dagar på grund av oregelbundna tider 

förlagda under hela dygnet. På avdelningen med skiftarbete användes en personallista för att 

kryssa av vilka anställda som tilldelats en enkät, med syftet att undvika att dela ut enkäter 

mer än en gång till varje anställd. Listan användes endast för att registrera vilka som 

tilldelats en enkät och inte för att registrera vilka som lämnat in enkäten. På övriga 

avdelningar med dagtidsarbete lämnades en enkät ut till alla tillgängliga anställda under 
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datainsamlingsperioden. Kontaktuppgifter till författaren fanns i missivbrevet om frågor om 

enkäten skulle uppstå.  

Till Sundsvall mejlades enkäten i PDF-format till en chef på plats. Chefen skötte utskrift, 

utdelning och insamling av enkäterna. Enkäterna skannades sedan in och mejlades till 

författaren. I Västerås lämnades utskrivna enkäter till cheferna på plats. Dessa enkäter 

lämnades efter ifyllandet av deltagarna i avsedd sluten kartong. Författaren samlade vid 

datainsamlingens slut in enkäterna från avdelningarna.   

4.6 Svarsfrekvens och bortfall 

Urvalet till studien bestod av alla 211 anställda vid företaget. Anställda som vid tillfället för 

datainsamlingen var föräldralediga, tjänstlediga, sjukfrånvarande samt anställda som av 

annan anledning inte fanns tillgängliga kan ingå i ett så kallat administrativt externt bortfall. 

Ett externt bortfall i en studie består av att personer inte vart tillgängliga under 

datainsamlingsperioden eller aktivt valt att inte delta i undersökningen (Patel & Davidson, 

2011). Författaren har inte tagit del av uppgifter om det exakta antalet personer som fanns 

tillgängliga under tidsperioden för undersökningen. Antalet personer som aktivt valt att inte 

medverka i undersökningen är okänt. Därmed kan det externa bortfallet inte beräknas och 

författaren har endast uppgifter om att 107 besvarade enkäter lämnades in.  

Ett internt bortfallet är det bortfall som sker inom enkäten på grund av icke ifyllda frågor 

eller när svaret anses vara oklart, som till exempel när flera svarsalternativ är ikryssade när 

respondenten ombetts att endast välja ett svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011). Internt 

bortfall förekom i sex enkäter och bestod i ett fall av ett en fråga inte fyllts i och i de andra 

fallen om att flera frågor i rad inte fyllts i, se tabell 1. Totalt var det 26 frågor som ej fylldes i 

av alla insamlade enkäter. Då det endast handlade om enstaka frågor som inte fyllts i valde 

författaren att använda alla insamlade enkäter i analysen av materialet.  

Tabell 1 : I tabellen redogörs det på v ilka frågor det fanns ett internt bortfall .  

Fråga Antal bortfall 

Fråga 8d 1 

Fråga 7-17 2 

Fråga 8-9 1 

Fråga 15-17 2 
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4.7 Bearbetning och analys 

IBM’s statistiska program Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] Statistics version 

22 användes för bearbetning av data och dataanalys av materialet. Variablerna och respektive 

analysmetod presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Variabler och analysmetoder.  

Frågeställning Ämne Frågor i enkäten Analysmetod 

1 Social arbetsmiljö Fråga 7-17 Deskriptiv analys presenterad i 

frekvenstabell och figur 

2 Självskattad hälsa Fråga 18 Deskriptiv analys presenterad i 

frekvenstabell och figur 

3 Social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa 

Fråga 7-18 Chi2 och Oddskvot 

 

Efter insamlandet märktes alla enkäter med ID-nummer från 1-107. En obesvarad enkät 

användes för att skapa en kodmall. Alla frågor och svarsalternativ kodades och märktes ut i 

kodmallen. Kodningen utformades så att ett högt värde i varje variabel motsvarade samma 

ståndpunkt i frågan. En variabel för varje fråga skapades i SPSS och svaren från enkäterna 

kunde föras in i programmet med hjälp av kodmallen. 

4.7.1 Omarbetning variabler 

För att besvara frågeställning 1 om social arbetsmiljö användes variablerna med frågorna 7-

17. Fråga 7-9 och 15 hade svarsalternativen och värdet (inom parantes): mycket lite eller inte 

alls (1), ganska lite (2), något (3), ganska mycket (4) samt väldigt mycket (5). Frågorna 10-

14 och 16-17 hade svarsalternativen och värdet: mycket sällan eller aldrig (1), ganska sällan 

(2), ibland (3), ganska ofta (4) samt ganska ofta eller alltid (5). Fråga 8 gavs en omvänd 

kodning då den till skillnad från fråga 7 och 9 var negativt ställd, detta för att ett högt värde 

ska representera samma sak i alla frågor. Kodningen för fråga 8 blev därmed: mycket lite 

eller inte alls (5), ganska lite (4), något (3), ganska mycket (2) samt väldigt mycket (1). 

Varje variabel för social arbetsmiljö dikotomiserades för att endast representera negativa 

eller positiva svar. Dikotoma variabler innebär att variabler endast har två värden (Bryman, 

2011). Eftersom det fanns fem svarsalternativ på frågorna genomförde författaren en 

gränsdragning för vilka svarsalternativ som skulle stå för det negativa respektive positiva 

svaret. Svarsalternativen mycket lite eller inte alls, ganska lite och något gavs värdet Lite och 

svarsalternativen ganska mycket och väldigt mycket gavs värdet Mycket. Svarsalternativen 

mycket sällan eller aldrig, ganska sällan och ibland gavs värdet Sällan och ganska ofta samt 

ganska ofta eller alltid gavs värdet Ofta. Fråga 7-9 och 15 gavs därmed värdena Lite 

respektive Mycket samt att fråga 10-14 och 16-17 gavs värdena Sällan respektive Ofta. 
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För att besvara frågeställning 2 om självskattad hälsa användes variablerna från SHIS. 

Värdena sträckte sig från det mest positiva värdet 6 till det mest negativa värdet 1 i 12 olika 

avseenden. En dikotomisering av variablerna genomfördes där de tre mest positiva värdena 

representerade det positiva avseendet och de tre mest negativa värdena representerade det 

negativa avseendet (Figur 3).  

Figur 3: Exempel på hur dikotomisering av variablerna från SHIS skedde.  

 

För att få en samlad bild av den sociala arbetsmiljön och den självskattade hälsan utformades 

ett totalindex för respektive del. Ett index innebär att flera variabler används som 

indikationer till ett fenomen. För upplevd social arbetsmiljö användes frågorna för faktorerna 

arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete för att skapa ett index. De dikotomiserade 

variablerna för de tre faktorerna delades in i en negativ del med värdet 0 och en positiv del 

med värdet 1. Värdena Lite och Sällan fick värdet 0 och Mycket och Ofta fick värdet 1, se 

tabell 3. Vilket medförde att det lägsta värdet för den sociala arbetsmiljön kunde bli 0 och det 

högsta kunde bli 11 då indexet bestod av 11 variabler. Ett totalindex på 0-11 skapades därmed. 

Utefter medelvärdet valdes att värde 0-8 skulle stå för Upplever en dålig social arbetsmiljö 

och värde 9-12 Upplever en bra social arbetsmiljö.  

Tabell 3: Exempel på hur dikotoma variabler fick ett indexvärde.  

Fråga Dikotomt 

svarsalternativ 

Indexvärde 

7. Upplever arbetsklimatet uppmuntrande och stödjande Lite 0 

 Mycket 1 

10. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete 

från din närmaste chef? 

Sällan 0 

 Ofta 1 

 

För en samlad bild över den självskattade hälsan gavs det negativa avseendet efter 

dikotomiseringen det nya värdet 0 och det mer positiva avseendet fick värdet 1. Vilket gav ett 

totalindex på 0-12 då instrumentet bestod av 12 variabler. Utefter medelvärdet av indexet 

valdes att värdet 0-7 stod för Dålig självskattad hälsa och 8-12 för Bra självskattad hälsa. 
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4.7.2 Analys 

För att analysera frågeställning 3 användes ett chi2-test för att undersöka om det fanns ett 

statistiskt signifikant samband mellan variablerna för social arbetsmiljö och självskattad 

hälsa. Analysen kompletterades även med att beräkna oddskvoten, vilket påvisar 

sannolikheten för ett utfall hos en exponerad grupp jämfört med en annan grupp. 

Oddskvoten beräknades för att undersöka om den oberoende variabeln social arbetsmiljö 

påverkade oddsen för ett visst värde av den beroende variabeln självskattad hälsa. Därmed 

kunde studien undersöka om skillnader i självskattad hälsa fanns mellan den grupp som 

upplevde en bra social arbetsmiljö mot den grupp som upplevde en dålig social arbetsmiljö. 

För analyserna med chi2 och oddskvoter användes totalindexet för självskattad hälsa och 

totalindexet för social arbetsmiljö som redan skapats.  

Chi2 

Chi2 kan användas för att ta reda på om statistiskt signifikanta samband finns mellan 

variabler. Signifikansen består av ett p-värde av sambandet och kan visa om analyserna är 

statistiskt säkerställda eller om det kan bero på slumpen. P-värden under 0,05 anger att 

resultatet är signifikant med en säkerhet på 95%. Detta innebär att resultatet eller sambandet 

är säkerställt till 95% att det inte beror på slumpen. Chi2-test kan genomföras med två eller 

flera kategoriska variabler (Bryman, 2011). Villkor för att ett chi2-test ska utföras är att 

urvalet är över 30 individer. Alla celler i den tabell som bildas måste också ha ett förväntat 

antal över 5 (Ejletsson, 2012). Chi2 testerna i undersökningen genomfördes med hjälp av 

SPSS. Analysmetoden chi2 ansågs lämplig i undersökningen då den uppfyllde dessa villkor 

och kunde tydliggöra om ett statistiska skillnader fanns i sambandet mellan variablerna.  

Oddskvot 

Oddskvot är ett mått som påvisar sannolikheten för en exponerad grupp för ett utfall i en 

kategorisk variabel, ofta en variabel för hälsa. Oddskvot jämför oddsen för ohälsa bland 

exponerade individer delat på oddsen för ohälsa hos oexponerade individer. I 

undersökningen är exponerade individerna den grupp som upplever en dålig social 

arbetsmiljö. Om oddskvoten är lika med 1,0 finns inget samband mellan exponering och 

utfall i hälsa. Om kvoten är högre än 1,0 indikerar det att det finns ett samband mellan 

exponering och ohälsa (Merrill, 2013). Att genomföra ett test av oddskvoten ansågs lämplig i 

studien för att undersöka hur social arbetsmiljö påverkade oddsen för utfallet i självskattad 

hälsa.  

4.8 Kvalitetskriterier 

För att kvalitetssäkra undersökningen har begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i största mån eftersträvats under undersökningens gång. Validitet och 

reliabilitet har beaktats vid valet av att använda beprövade frågor för att mäta variablerna i 

undersökningen. Validitet innebär enligt Bryman (2011) att frågorna verkligen mäter det som 

är ämnat att mätas. Begreppet reliabilitet står för tillförlitligheten av att en ny undersökning 

kan ge samma resultat om undersökningen genomförs på samma sätt igen. Mätinstrumentet 
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SHIS har validerats i en tidigare studie och påvisat hög validitet och reliabilitet (Bringsén et 

al., 2009). Tidigare analyser av QPSnordic visade att instrumentet hade hög validitet och 

reliabilitet (Wännström et al., 2009). Då instrumenten användes i undersökning kan det 

antas att det stärker undersökningens validitet och reliabilitet. Generaliserbarhet handlar 

enligt Bryman (2011) om i vilken grad en undersökningens resultat kan gälla för andra 

liknande grupper och situationer än den urvalsgrupp som undersöktes. I undersökningen 

påverkar urvalets storlek studiens generaliserbarhet negativt då storleken inte är tillräcklig. 

Att generalisera resultaten till andra liknande grupper anses också svårt då undersökningens 

urval endast bestod av två liknande arbetsplatser, vilket medför att studiens resultat är svårt 

att generalisera till andra grupper.  

4.9 Etik 

Forskningsetik handlar i stor mån om att skydda forskningsdeltagare som direkt eller 

indirekt deltar i forskningen från skador och kränkningar. Etiskt utförande av forskning sker 

också genom att öppet redovisa hur forskningen gått till, att kvalitetssäkra forskningen och 

att forskningens resultat ger nytta i samhället. Helsingforsdeklarationen från år 1964 har en 

central roll i forskningsetik och anger ett antal forskningsetiska principer all forskning som 

utförs på människor bör beakta (Vetenskapsrådet, 2017).  

Undersökningen tog hänsyn till etiska principer vilka är; informationskravet som innebär 

information om studiens syfte skall delges till deltagarna i studien, nyttjandekravet om att 

insamlad information endast ska användas till den studie som uppges, 

konfidentialitetskravet som innebär att respondentens identitet ska skyddas samt slutligen 

samtyckeskravet som handlar om att deltagandet i studien ska vara frivilligt (WHO, 1964). 

Genom missivbrevet (Bilaga A) som följde med enkäten informerades respondenten om 

undersökningens syfte och att enkäterna endast skulle användas för studiens syfte. 

Undersökningen uppfyllde därmed informationskravet och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet och samtyckeskravet uppfylldes då det informerades i brevet att 

enkäten utformats för att inte urskilja enskilda individer, att deltagandet var anonymt samt 

frivilligt. All insamlad data hanterades med konfidentiellt och inga utomstående fick ta del av 

materialet.   

5 RESULTAT 

Resultaten presenteras utifrån undersökningens frågeställningar i samma ordning som i 

undersökningens syfte.  
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5.1 Demografisk data 

Totalt deltog 107 respondenter i undersökningen varav majoriteten var kvinnor (67%)(Figur 

4) och mellan 18 och 35 år (69%)(Figur 5). Det vanligast förekommande anställningsformen 

hos deltagarna i studien var en tillsvidare/fast anställning (79%)(Figur 6) och två av tre 

arbetade vid produktion (Figur 7). Ungefär hälften (54%) av deltagarna arbetade skiftarbete 

med nattarbete (Figur 8). Mer än hälften av anställda som besvarade enkäten har arbetat 

mindre än 2 år på arbetsplatsen (Figur 9). Majoriteten av deltagarna arbetade i Västerås 

(Figur 10).  

 

 

Figur 4: Könsfördelning i procent (n=107).  

 

Figur 5: Åldersfördelning i procent (n=107).  
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Figur 6: Fördelning efter anställningsform i procent (n=107).  

 

 

Figur 7 : Fördelning efter avdelning i procent (n=107).  
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Figur 8: Fördelning efter arbetstid i procent (n=107).  

 

 

Figur 9: Fördelning efter anställningstid i procent (n=107).  
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Figur 10: Fördelning efter anställningsort i procent (n=107).  

5.2 Social arbetsmiljö 

Den samlade bilden av den upplevda sociala arbetsmiljön är att majoriteten av anställda 

(66%) upplever en bra social arbetsmiljö (Figur 11).  

 

Figur 11 : Fördelning av  upplevelsen av social arbetsmiljö (n=102).  

En mer detaljerad bild över resultaten om social arbetsmiljö presenteras i tabell 4, som bland 

annat visar att 91% av anställda ofta upplever stöd av sina arbetskamrater och 82% ofta får 
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Tabell 4: Fördelning av svarsfrekvens efter faktorerna arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete.  

 Arbetsklimat    

Fråga    n= 

  Lite Mycket  

7 Uppmuntrande och stödjande 21 % 79 % 105 

8 Misstroget och misstänksamt 74 % 26 % 104 

9 Avslappnat och trivsamt 30 % 70 % 104 

     

 Socialt stöd    

  Sällan Ofta  

10 Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från din närmaste chef? 

18 % 82 % 105 

11 Om du behöver, är din närmaste chef då 

villig att lyssna på problem som rör ditt 

arbete? 

17 % 83 % 105 

12 Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmaste 

chef? 

30 % 70 % 105 

13 Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från dina 

arbetskamrater? 

9 % 91 % 105 

14 Om du behöver, är dina arbetskamrater 

då villiga att lyssna på problem som rör 

ditt arbete? 

11 % 89 % 105 

     

 Grupparbete    

  Lite Mycket  

15 Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp? 15 % 85 % 103 

  Sällan Ofta  
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16 Utförs arbetet i gruppen på ett flexibelt 

sätt? 

31 % 69 % 103 

17 Är er grupp bra på att lösa problem? 16 % 84  % 103 

 

5.3 Självskattad hälsa 

Av deltagarna i studien skattade 57% sin hälsa som bra (Figur 12).  

 

Figur 12: Fördelning av självskattad hälsa (n=106).  
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olika avseenden för hälsa fördelade sig.   
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Figur 13: Fördelning i procent över hur anställda känt sig under senaste fy ra veckorna (n=106-107). 
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5.4 Samband mellan social arbetsmiljö och självskattad hälsa 

Förekomsten av bra social arbetsmiljö är högre i den grupp som skattar sin hälsa som bra. 

Förekomsten av dålig social arbetsmiljö visade sig vara högre i den grupp som skattar sin 

hälsa som dålig. Sambandet är statistiskt signifikant (p=0,005, df=1, χ² =7,720)(Tabell 5). 

Tabell 5: Fördelningen av upplevd social arbetsmiljö och självskattad hälsa efter svarsfrekvens 

(n=101). 

  Upplevd social arbetsmiljö 

  Dålig Bra 

Självskattad hälsa Dålig 21 (62%) 22 (33%) 

Bra 13 (38%) 45 (67%) 

 

Oddskvoten påvisar att oddsen för att skatta sin hälsa som dålig är 3,3 gånger högre hos 

gruppen som upplever en dålig social arbetsmiljö jämfört med gruppen som upplever en bra 

social arbetsmiljö (OR=3,304; 95 % CI = 1,40 – 7,80)(Tabell 6).  

Tabell 6: Korstabell över fördelning av upplevd social arbetsmiljö och självskattad hälsa (n=101).  

  Självskattad hälsa 

  Dålig Bra 

Upplevd social arbetsmiljö Dålig 21 13 

Bra 22 45 

 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka bakgrundsfaktorer, social arbetsmiljö och självskattad hälsa, 

samt om ett samband föreligger mellan social arbetsmiljö och självskattad hälsa på ett 

säkerhetsföretag. Majoriteten av anställda upplevde den sociala arbetsmiljön som bra och 

skattade även sin hälsa som bra. Analyser visade ett statistiskt signifikant samband mellan 

social arbetsmiljö och självskattad hälsa. Gruppen som upplevde en dålig social arbetsmiljö 

hade 3,3 gånger så höga odds att skatta sin hälsa som dålig än gruppen som upplevde en bra 

social arbetsmiljö.  
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Social arbetsmiljö  

Det anses positivt att majoriteten av anställda på företaget upplever en bra social arbetsmiljö. 

En tillfredställande arbetsmiljö har flera fördelar för både individen och företaget. Dock visar 

resultatet från studien att ungefär en tredjedel av anställda upplever en dålig social 

arbetsmiljö. Detta är delen av resultatet företaget bör arbeta med. Att en sådan stor del av 

anställda vid företaget upplever situationen som negativ bör tas på allvar av företaget. Fokus 

bör ligga på att andelen anställda som upplever en otillräcklig social arbetsmiljö minskas. 

Möjligheten finns att utveckla arbetsmiljön för att fler anställda ska gå från den negativa 

upplevelsen av arbetsmiljön till att uppleva en tillfredställande arbetsmiljö. Ett ökat 

engagemang och fokus på dessa delar av arbetsmiljön på arbetsplatsen kan stärka den sociala 

miljön och hälsan för företagets anställda.  

Vid en stärkt social arbetsmiljö kan företaget ta del av positiva effekter som en väl fungerande 

social arbetsmiljö bidrar till och minska negativa effekter av en otillräcklig social arbetsmiljö. 

En tillfredställande arbetsmiljö på arbetsplatsen är bland annat positivt för individen som 

både ges möjligheten till att stärka och utveckla sin hälsa (Antonovsky, 2005) men minskar 

även risken för depression (Waldenström, 2007). Den sociala arbetsmiljön på individens 

arbetsplats kan därmed vara en bidragande faktor till att individen stärker sin hälsa. Den 

arbetsmiljö individen utsätts för på sin arbetsplats kan bidra till att individen upplever sin 

hälsa som positiv. Arbetsplatsen blir då en hälsofrämjande arena för individen.  

Att anställda upplever en bra social arbetsmiljö är något som gynnar hela företaget då det kan 

stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet (Abrahamsson et al., 2003). Vilket betyder 

att företag som inte prioriterar den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen, förutom att det 

missgynnar anställdas hälsa, även är negativt för företagets ekonomi och ställning på 

arbetsmarknaden. För att ytterligare öka den positiva upplevelsen av sociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen och ta del av dess positiva effekter på företaget, kan förslagsvis ökad kunskap 

om ämnet behövas. Företagets alla styrande och beslutsfattande organ, från ledning till 

mellanchefer, bör ha en god kunskap om faktorer som både positiv och negativ påverkar den 

sociala arbetsmiljön. En gemensam förståelse och kunskap om ämnet kan då genomsyra 

företaget och beslut som tas och förhoppningsvis ge utfall i en mer positiv syn på den sociala 

arbetsmiljön hos anställda på företaget. Kunskap om ämnet finns bland annat att hämta från 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och då främst genom 

dokumentet som fungerar som en vägledning av föreskriften. 

Det bör även beaktas vid arbete med studiens resultat att social arbetsmiljö är 

sammankopplat med organisatorisk arbetsmiljö. Vilket betyder att faktorer från båda fälten 

påverkar varandra och ibland kan vara svåra att separera från varandra. Innan insatser 

genomförs bör även den organisatoriska miljön undersökas. På så sätt kan en bredare bild av 

både den sociala och organisatoriska arbetsmiljön urskiljas, vilket skapar en grund för att 

säkerställa vilka insatser som kan tillföra någon nytta för företagets arbetsmiljö.  
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Socialt stöd 

I avseende om socialt stöd visar resultaten i undersökningen att 9% sällan känner socialt stöd 

från arbetskamrater och 18% sällan känner socialt stöd från närmaste chef. 

Arbetsmiljöverkets (2015b) generella statistik över arbetstagare i Sverige visar att 16% inte 

känner tillräckligt socialt stöd från arbetskamrater och 33% inte känner tillräckligt socialt 

stöd från chefer. Vilket påvisar att anställda på arbetsplatsen i undersökningen känner ett 

högre socialt stöd, både från arbetskamrater och chefer, än medelvärdet av andra 

arbetsplatser i Sverige. Socialt stöd är en del i den sociala arbetsmiljön anställda på företaget 

upplever positivt och väl fungerande i högre grad än på andra arbetsplatser. Känslan av att 

arbetsplatsen ger ett tillfredställande socialt stöd för individen är viktigt då socialt stöd både 

visat sig ha en positiv effekt på psykisk och fysisk hälsa (Cohen & Wills, 1985) men kan också 

agera som en buffert mot ohälsa (WHO, 1991). Det bör beaktas att deltagarna i 

undersökningen till största del var kvinnor (67%). Arbetsmiljöverkets resultat visade att det 

fanns könsskillnader i upplevelsen av socialt stöd, då kvinnor i högre grad högre grad 

upplevde ett högre socialt stöd än män. 

6.1.2 Självskattad hälsa 

Resultatet i undersökning visade att 57% av anställda på företaget skattade sin hälsa som bra. 

Vilket är ett lägre resultat än den generella självskattade hälsan i Sverige. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018b) skattar 73% av personer mellan 16–84 år sin hälsa som bra 

eller mycket bra. Nästintill hälften av anställda på företaget uppger sig ha känt sig trötta, 

utmattade, oroliga, spända, haft lite energi eller sovit dåligt senaste fyra veckorna. Alla dessa 

faktorer har en negativ inverkan på hälsa och kan vara tecken på stress 

(Stressforskningsinstitutet, 2010). Att den självskattade hälsan på arbetsplatsen är lägre än 

den generella siffran i Sverige kan ha flera orsaker och en hög stressnivå kan vara en. Hur 

anställda upplever den sociala arbetsmiljön påverkar även utfallet i hälsa, men också den 

organisatoriska och fysiska miljön på arbetsplatsen.  

Fysiska arbetsförhållanden som råder på arbetsplatsen kan påverka den självskattade hälsan 

hos anställda. Som nämnt tidigare innebär arbetet ett stillasittande skärmarbete. 

Stillasittande har en negativ inverkan på hälsa (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbete vid skärm 

har visat sig ha koppling till stress, bristande välbefinnande och lägre arbetsprestationer 

(Arbetsmiljöverket, 2016e). Företaget bör även arbeta med den fysiska miljön för att minska 

den negativa påverkan av arbetsförhållandena som råder på arbetsplatsen. Här skulle till 

exempel företagshälsovården och friskvård vara hälsofrämjande insatser.  

Vad som också bör beaktas i tolkningen av resultatet är att det finns många andra faktorer än 

arbetslivet som påverkar individers hälsa. Utifrån hälsans bestämningsfaktorer påvisas att 

arbete och arbetsmiljö endast är en liten del av det som påverkar individens hälsa. Arv, 

levnadsvanor, levnadsvillkor och samhället runt omkring individen är faktorer som kan 

påverka en individs hälsa. Även om andra faktorer kan påverka hälsa är arbetsplatsen en 

viktig arena för uppkomsten av en tillfredställande hälsa (Waddell & Burton, 2006). Därav 

bör det prioriteras att se till att arbetsplatsen är en källa till hälsa och inte ohälsa. 



 

 29  

 

Det finns skillnader i självskattad hälsa mellan könen då kvinnor (71%) skattar sin hälsa lägre 

än män (76%) (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Vilket kan ha påverkan på resultatet i 

undersökningen på företaget då majoriteten av deltagarna var kvinnor (67%). I tolkningen 

och jämförelsen till Folkhälsomyndighetens undersökning av självskattad hälsa bör även 

hänsyn tas till att urvalet i undersökningarna inte hade samma åldersspann och 

åldersfördelning. Både könsfördelningen och åldern på deltatagarna i studien kan ha 

påverkat resultatet samt att hälsa mättes med andra instrument än i studien.   

6.1.3 Samband mellan social arbetsmiljö och självskattad hälsa 

Av analysen av materialet i undersökningen framkom att ett samband föreligger mellan 

social arbetsmiljö och självskattad hälsa på arbetsplatsen. Anställda som upplevde en dålig 

social arbetsmiljö hade 3,3 gånger så höga odds att skatta sin hälsa som lägre än den grupp 

som upplevde en bra social arbetsmiljö. Sambandet visar att den sociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen påverkar hur anställda på företaget mår. Om anställda upplever arbetsmiljön 

tillfredställande är även oddsen för att de individerna upplever sig ha en bra hälsa högre. 

Detta medför att företaget kan påverka hur anställda vid arbetsplatsen mår genom insatser 

för att stärka arbetsmiljön. En god social arbetsmiljö är alltså ett tillvägagångsätt för ökad 

hälsa hos anställda på företaget. Genomförandet av mindre insatser som ska öka hälsa hos 

anställda som till exempel gratis frukt och bidrag för att vara med fysisk aktiv är främjande 

insatser som även de kan öka hälsa hos individen. Dock är insatserna smala och fokuserar 

endast på en liten del av hälsa. Att satsa på att stärka social arbetsmiljö skapar från grunden 

goda förutsättningar för en god hälsa hos anställda. Företaget skulle då arbeta med ett 

helhetsperspektiv på hälsa vilket är positivt, men även ett mer krävande och långsiktigt 

arbete än mindre insatser.   

Ett sätt att öka den självskattade hälsan hos anställda kan därmed vara att aktivt arbeta med 

att stärka den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tidigare studier visar på bland annat 

hur faktorer för social arbetsmiljö kan ge en lägre risk för ångest (Revicki & May, 1989) och 

depression hos den anställde (Waldenström, 2007). Förekomsten av ångest och depression 

hos individerna påverkar den självskattade hälsan på företaget negativt. En väl fungerande 

social arbetsmiljö på företaget skulle minska risken för dessa negativa hälsotillstånd och öka 

hälsa på arbetsplatsen. En väl fungerande social arbetsmiljö minskar även risken för stress 

(Länsisalmi & Kivimäki 1999) och utbrändhet (Lasalvia et al., 2009). Genom en satsning på 

att öka den positiva upplevelsen av den sociala arbetsmiljön kan företaget minska dessa 

negativa faktorer för hälsan. Detta skulle förutom en mer tillfredställande och positiv hälsa 

hos individen också kunna resultera i vinning för företaget genom till exempel minskad 

sjukfrånvaro.  
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6.1.4 Teoretisk koppling 

Krav-kontroll-stödmodellen 

Resultaten från studien visat att ungefär hälften av anställda skattar sin hälsa som god. Krav-

kontroll-stödmodellen kan användas för att förklara kopplingen mellan hälsa, stress och 

sociala arbetsmiljöförhållanden. Ett högt socialt stöd är en skyddande faktor mot 

uppkomsten av stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Resultaten från 

undersökningen visar att andelen som upplever ett tillfredställande socialt stöd på 

arbetsplatsen är högre än snittet i Sverige. Det kan då antas att socialt stöd inte är bidragande 

faktor för ohälsa på arbetsplatsen då majoriteten av anställda upplever det sociala stödet som 

tillräckligt.  

En förklaring till att den självskattade hälsan hos anställda är låg kan vara att 

komponenterna krav och kontroll inte upplevs tillfredställande av anställda. En bidragande 

orsak till hälsoläget på arbetsplatsen skulle möjligen vara att arbetet ställer höga krav och 

anställda känner låg kontroll. Höga krav och låg kontroll över arbetssituationen kan skapa 

en stressreaktion hos anställda som yttrar sig i negativa hälsotillstånd. Resultaten från 

studien visar att flertalet av anställda upplever faktorer som är negativa för hälsa. Bland 

annat upplever närmare hälften av anställda på företaget ha känt sig trötta, utmattade, 

oroliga, spända, haft lite energi eller sovit dåligt senaste fyra veckorna. Dessa negativa 

faktorer kan ha sitt ursprung i att anställda inte känner tillräcklig kontroll över sin 

arbetssituation eller otillräcklig trygghet på arbetsplatsen. Kraven arbetsplatsen ställer på 

anställda kan också uppleves för höga och anställdas resurser otillräckliga. Därmed skulle 

krav och kontroll kunna vara två komponenter som påverkar anställdas hälsa på 

arbetsplatsen negativt.   

Socialt stöd minskar risken för ohälsa trots om höga krav och låg kontroll råder på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Vilket tyder på att arbetsplatsens sociala 

arbetsmiljö medför en skyddande faktor mot ohälsa i och med det höga sociala stödet. Det 

skulle vara av nytta för företaget att undersöka hur anställda upplever krav och kontroll på 

arbetsplatsen, vilket skulle ge information om förbättringsmöjligheter för företaget. Insatser 

för att förbättra upplevelsen av krav och kontroll skulle förhoppningsvis resultera i ökad 

hälsa på arbetsplatsen och att anställda skattar sin hälsa högre.  

KASAM 

En förklaring till att en väl fungerande social arbetsmiljö är positivt för individers hälsa kan 

vara kopplingen mellan social arbetsmiljö och KASAM. En tillfredställande social arbetsmiljö 

ökar KASAM som i sin tur ökar förutsättningarna för en bra hälsa (Togari & Yamazaki, 2012). 

Resultatet i undersökningen har visat att det finns ett samband mellan variablerna social 

arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen. En drivande faktor i detta samband kan vara KASAM 

som även kan vara en del i att sambandet existerar. KASAM består av begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans skapar en känsla av 

sammanhang. Anställdas positiva upplevelser av ett sammanhang på arbetsplatsen stärker 

KASAM. Den sociala miljö anställda befinner sig i påverkar därmed känslan av 

sammanhang som i sin tur kan stärka individers hälsa. Därmed är det av vikt att företaget 
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arbetar med att stärka begreppen i KASAM för att skapa förutsättningar för en god hälsa hos 

medarbetarna.  

Resultatet från studien visar att det finns möjligheter att ytterligare stärka den sociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen men främst att öka den självskattade hälsan hos individen. Då 

KASAM är en koppling mellan dessa två faktorer kan det vara av vikt att stärka känslan av 

sammanhang på arbetsplatsen och skapa förutsättningar till att stärka hälsa hos anställda. 

Att företaget har kunskap om KASAM’s komponenter och teori kan vara en fördel för 

företaget. Att vara medveten om dessa delar kan öka helhetssynen av social arbetsmiljö och 

dess koppling till hälsa hos anställda. Teorin kan vara ett sätt att lättare tydliggöra strukturer 

som kan påverka hälsa och därmed göra det hanterbart för företaget.  

En tillvaro på arbetsplatsen som är strukturerad och förutsägbar kan skapa en ökad 

begriplighet hos den anställde. Något som är negativt för begripligheten är om den anställde 

upplever situationen på arbetsplatsen som kaotisk och oförklarbar. Det är viktigt att den 

anställdes tillvaro på arbetsplatsen har en struktur som gör att individen kan känna ett lugn 

och en säkerhet i tillvaron på arbetsplatsen. Genom en tydlighet både mellan företaget, chefer 

och anställda kan goda förutsättningar för en hög begriplighet förekomma. Det kan handla 

om tydlighet i rutiner, om vilket klimat som ska råda på arbetsplatsen och en tydlig plan över 

den anställdes roll i företaget. För att upprätthålla en hög begriplighet hos den anställde kan 

väl fungerande kommunikation och tydlighet i företaget vara viktiga delar.    

För att upprätthålla en god hanterbarhet av den anställdes tillvaro är tillgången till resurser 

viktig. Resurser på arbetsplatsen kan handla om tillgången till socialt stöd från medarbetare 

och chefer. Något som undersökningen visat att arbetsplatsen har en hög nivå av. Resurser 

kan också vara andra faktorer som hjälper den anställde att klara av krav som ställs på 

arbetsplatsen. Till exempel att tillgång till hjälp finns om arbetsuppgifterna skulle vara för 

svåra att hantera. Förutom resurser i den anställdes omgivning kan det också handla om 

resurser inom individen som påverkar hanterbarheten. Det kan vara tillräcklig kunskap hos 

den anställde för att utföra ett tillfredställande arbete. En tilltro till den egna förmågan hos 

individen är också viktig för att den anställde ska känna hanterbarhet kring sin roll i 

företaget. För att hanterbarheten hos den anställde på företaget ska utvecklas kan förutom 

insatser för att fortsätta främja det sociala stödet också vara att öka resurserna inom 

individen. Det kan vara genom utbildning eller utveckling av individens kunskaper och 

kompetenser. Att satsa på kompetensutveckling kan därmed skapa förutsättningar för en 

stärkt hälsa på arbetsplatsen.   

När den anställde känner begriplighet över sin tillvaro på arbetsplatsen och hanterbarhet av 

sina arbetsuppgifter skapas förutsättningar för en ökad meningsfullhet. Att känna att arbetet 

är meningsfullt är av stor vikt för att den anställde ska vara motiverad och engagerad i 

arbetet. På så sätt skapas en mer positiv inställning hos den anställde. Den anställde kan 

tillföra mer energi och framgång för företaget. En hög meningsfullhet kan bidra till att 

anställda ser mer positivt på hinder eller problem i företaget och kan på ett mer positivt sätt 

klara av motgångar. En motiverad och engagerad medarbetare är således både positivt för 

företaget och företagets framgång, men kan också skapa goda förutsättningar för en god 

hälsa hos den anställde.  
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6.1.5 Relevans och framtidsperspektiv 

Undersökningens resultat har relevans för att urskilja faktorer som påverkar den anställdes 

hälsa på företaget. Då resultaten visar en relativt väl fungerande social arbetsmiljö och en 

självskattad hälsa som är lägre än snittet i Sverige finns betydelse för företaget att vidare 

undersöka vilka faktorer som kan påverka hälsa på företaget negativt. Insatser hos företaget 

kan både vara att stärka faktorer som ökar hälsa, som tillfredställande sociala förhållanden. 

En stärkt social arbetsmiljö kan resultera i förre negativa faktorer som påverkar anställdas 

hälsa. Men också att minska ohälsosamma faktorer i arbetsmiljön som höga krav, låg kontroll 

och fysiska faktorer som stillasittande. 

Att vidare undersöka kopplingen mellan social arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är 

relevant för folkhälsoarbete i Sverige. Att aktivt arbeta för att minska arbetsrelaterade 

psykiska besvär hos anställda kan vara en del i att minska den psykiska ohälsan som ökar i 

landet. Även om den psykiska ohälsan kan ha sitt ursprung i andra miljöer än arbetsplatsen 

är just arbetsplatsen en väl fungerande arena för att stärka och skapa hälsa för individen. För 

att genomföra insatser för att minska den arbetsrelaterade ohälsan behövs kunskap om 

faktorer som påverkar hälsa. Framtida forskning bör därmed fokusera på att identifiera 

faktorer som skapar och hämmar hälsa på arbetsplatsen. Tillsammans med den forskning 

som redan finns är det av stor vikt att dessa resultat omvandlas för att användas praktiskt. 

Resultaten från forskningen är viktig för skapa kunskap om var fokus på insatser bör läggas. 

Ett ännu större fokus bör läggas på hur resultat ska användas och på vilket sätt som ger bäst 

resultat i utfallet i hälsa. Därmed anses det vara av stor vikt att framtida forskning studerar 

insatser för att främja arbetslivshälsa. På så sätt kan samhället och arbetsgivare få stöd och 

hjälp i praktiska lösningar och verktyg som kan användas för att påverka hälsa på 

arbetsplatsen. Forskning är en del i att stärka hälsa men praktiska insatser med stöd i 

forskning är nästa del som behövs för att minska den psykiska ohälsan i Sverige.  

För att ta ett ännu större helhetsperspektiv om hälsa kan det vara relevant ur ett globalt 

perspektiv att kunskapen om faktorer som påverkar arbetslivshälsa samt effektiva insatser 

sprids till flera länder. Det är viktigt att välfärdsländer som kommit längre i utvecklingen 

uppmärksammar och försöker hitta lösningar för negativa hälsoproblem som uppkommer. 

Till exempel ökad psykisk ohälsa och välfärdssjukdomar. Utvecklingsländer kan komma att 

följa andra länder i samma negativa utveckling mot ohälsa. Ett sätt att försöka undvika 

negativa konsekvenser kan vara att försöka hitta lösningar som minskar hälsoproblem men 

också att öppet visa tillvägagångsättet för andra länder. Att öppet redovisa vad som 

fungerade tillfredställande och vad som fungerande mindre väl i ett land kan vara till hjälp 

för ett utvecklingsland att undvika samma misstag.  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Studiedesign 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes för att samla in material till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Kvantitativa studiers material ger en statisk bild av verkligheten, 

som är skild från individen som skapar verklighet (Bryman, 2011). Vilket ansågs lämpligt för 

att besvara undersökningens syfte. En kvalitativ ansats med intervjuer som design hade 

belyst andra bakomliggande faktorer till den sociala arbetsmiljön och hälsoläget på 

arbetsplatsen. Då hade eventuella följdfrågor gett fördjupad information och kunskap om 

den verklighet anställda upplever.  

En nackdel med undersökningen är att tvärsnittsstudier inte tar hänsyn till confounders. 

Vilket innebär att andra variabler kan ha påverkan på utfallet vilket medför att kvalitén på 

undersökningen sänks. Confounders som kan ha påverkat utfallet i undersökningen är 

levnadsvanor som till exempel fysisk aktivitet och matvanor men också kön och ålder på 

deltagarna. För att väga upp för svagheten hade en multipel linjär regressionsanalys haft 

möjlighet att genomföras, då testas även andra variabler för att utesluta dem från sambandet 

(Bryman, 2011). En sådan analys utesluter att någon av bakgrundsvariablerna som 

undersöktes i studien hade påverkan på sambandet. En sådan analys kan endast genomföras 

om urvalet i studien inkluderat ett större antal respondenter. 

Tvärsnittsstudie som design för undersökningen hade fördelen att material kunde samlas in 

under en kortare tidsperiod. Vilket är något Merrill (2013) beskriver att en fördel med 

tvärsnittsstudier. En alternativ studiedesign är kohortstudie som hade haft möjligheten att 

uppfylla studiens syfte samt besvarat hur variablerna påverkat varandra under längre tid. En 

kohortstudie sker under flera tillfällen med samma urval vilket gör det möjligt att se 

tidsmässiga förhållanden mellan variablerna (Bryman, 2011). I studien hade inte en sådan 

undersökning kunna genomföras på grund av tidsaspekten för undersökningen. Att använda 

sig av en tvärsnittsstudie kunde i undersökningen tillgodose det som undersökningen syftade 

till och ansågs därmed vara en tillfredsställande design.  

6.2.2 Urval 

Vid enkätstudier finns en risk för stora bortfall (Bryman, 2011). I undersökningen användes 

ett bekvämlighetsurval för att identifiera deltagarna vilket minskar risken för detta. 

Bekvämlighetsurval tenderar att ha en högre svarsfrekvens än andra urvalsmetoder men 

nackdelen är att urvalet ofta är relativt homogent (Bryman, 2011). Urvalet i undersökningen 

utsätts till stor del för samma arbetsklimat och sociala arbetsmiljö. Därav kan resultaten i 

undersökningen inte generaliseras eller användas för annat än att förklara just det urvalet 

som undersökts. Resultaten av undersökningen är därmed inte oanvändbara utan kan ha 

nytta för företaget som undersökningen genomförts på eller företag med liknande 

förutsättningar.  
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För att undersökningens resultat ska vara generaliserbart för hela population hade ett 

sannolikhetsurval behövts användas. Sannolikhetsurval finns i flera olika former och innebär 

att ett stickprov väljs i en slumpmässig urvalsprocess. Är urvalet tillräckligt stort går det då 

att dra slutsatser från resultaten som är generaliserbara för den population där stickprovet 

dragits ifrån (Bryman, 2011). För att använda sannolikhetsurval är tillgång till ett 

tillfredställande urval samt tidsresurser avgörande, något som studien inte hade tillgång till.  

6.2.3 Mätinstrument 

Enkäten 

Enkäten valdes att utformas med endast slutna frågor. I en kvantitativ enkätundersökning 

rekommenderas inte att använda öppna frågor då möjligheten till att följa upp med 

fördjupande frågor inte finns (Bryman, 2011). Vilket medför en begränsning i 

undersökningen till att endast ha möjlighet att ta del av svar på frågor som ställts i enkäten. 

Det kan finnas andra frågor som kan ha en betydelse för anställdas arbetsmiljö eller hälsa. 

För en fördjupad kunskap om ytterligare faktorer av betydelse kan en kompletterande 

kvalitativ undersökning genomföras.  

Enkäten utformades för att vara enkel att fylla i och förstå vilket skapar grund för en lyckad 

enkätundersökning (Bryman, 2011). I enkäten eftersträvades tydlighet och med liknade sätt 

att svara på frågorna och delarna vilket underlättar ifyllandet av enkäten. Att endast slutna 

frågor användes i enkäten underlättade för den manuella kodningen och inmatningen av 

enkäterna. I efterhand hade en framsida på enkäten underlättat då alla deltagare inte visste 

vad ett missivbrev innebar, vilket var framsidan av enkäten.  

En framsida med en rubrik och underrubrik om vad enkäten handlade om hade med fördel 

ökat tydligheten av enkäten. Något som uppmärksammades vid inmatningen av enkäterna i 

SPSS var att enkäten bestod av två frågor med benämningen fråga 7. Misstaget uppkom på 

grund av att en extra fråga i bakgrundsfrågorna lades till i slutet av utformningen av enkäten 

och resten av enkäten inte uppdaterades. Författaren ansåg att misstaget inte påverkade 

resultatet.  

Bakgrundsvariabler 

I enkäten utformades sju frågor med bakgrundsfrågor till deltagarna. Frågorna syftade till att 

få en deskriptiv bild av urvalet i undersökningen. Möjligheten finns att vid vidare 

bearbetning analysera materialet med syftet att urskilja skillnader beroende på dessa 

bakgrundsvariabler. Förslagsvis om skillnader i upplevelser i social arbetsmiljö och 

självskattad hälsa kan finns mellan olika kön eller åldersgrupper i urvalet. Vilket kan ske 

genom chi2-test av samband mellan variablerna. En sådan analys skulle vara till nytta för 

företaget för att få ta del av skillnader i resultatet.  

Variabler 

För att undersöka den sociala arbetsmiljön på företaget användes delar av ett beprövat 

instrument som används för att undersöka arbetsmiljö. Att hitta ett instrument med ett 
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frågebatteri som endast undersökte den sociala aspekten i arbetsmiljö upplevdes svårt. Oftast 

mättes social och organisatorisk arbetsmiljö tillsammans i ett instrument utan distinktion om 

vilka frågor som mätte vilka faktorer. Därav valdes det av författaren att använda delar av 

mätinstrumentet QPSnordic utifrån instruktionerna om användning av instrumentet. Utifrån 

Arbetsmiljöverkets definition av social arbetsmiljö och författarens tolkningar valdes vissa 

delar av frågebatteriet ut till enkäten. Detta ansågs lämpligt i undersökningen, men då dessa 

frågor endast beprövats och analyserats i sin helhet i originalinstrumentet kan det påverka 

validiteten och reliabiliteten i undersökningens resultat. Det kan ses som en nackdel att det 

är författarens egna tolkningar av social arbetsmiljö som lett till valet att de tre faktorerna 

arbetsklimat, socialt stöd och grupparbete som ska representera begreppet social 

arbetsmiljö i undersökningen. Det föreligger en risk i att andra faktorer kan ha inverkan på 

social arbetsmiljö än endast faktorerna som valts ut i undersökningen. Därmed kan det vara 

problematiskt att hävda att det är just social arbetsmiljö som mätts i studien, även om 

faktorerna som används ingår i begreppet. 

QPSnordic är ett väl fungerande instrument för att undersöka psykologiska och sociala 

faktorer i arbetslivet och är fritt att använda. Fördelen jämfört med andra instrument är att 

både arbets-, organisations- och individnivå-faktorer inkluderas (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & ∅rhede, 2000). Analyser av instrumentet har 

visat att män i lägre grad än kvinnor väljer att fylla i instrumentet (Wännström et al., 2009). 

Vilket är något som kan anses vara en nackdel med instrumentet. När instrumentet inte 

använts i sin helhet bör det inte antas att dessa för- och nackdelar gäller i undersökningen. 

Andra studier som använd sig av delar av instrumentet har inte hittats av författaren.  

SHIS användes för att mäta självskattad hälsa på arbetsplatsen. Instrumentet ansågs 

lämpligt i undersökningen då den endast bestod av tolv skalor att ta ställning i och gav en 

översiktlig bild av hälsa. Instrumentet användes i sin helhet och efter instruktioner som 

författaren fick ta del av (Bilaga C). Då tidigare studier visat att instrumentet anses ha en hög 

validitet och reliabilitet antas det även gälla för den självskattade hälsan i studien. Det finns 

kritik till instrumentet då det mäter ett komplext område med så få skalor. Bringsén et al. 

(2009) menar dock att användningen av ett mindre antal skalor underlättar användningen av 

instrumentet och att det ökar användningsområdet för instrumentet. Risken finns att 

instrumentet är för enkelt utformat för att få en komplett bild av den självskattade hälsan hos 

individen. Bringsén et al. (2009) poängterar att instrumentets validitet och reliabilitet 

fortsatt bör undersökas vidare. 

6.2.4 Datainsamling 

Styrkor med genomförandet av datainsamlingen är att deltagarna hade möjlighet att ta 

kontakt med författaren om frågor skulle uppstå under ifyllandet av enkäten. 

Kontaktuppgifter lämnades i missivbrevet vilket gav författaren möjlighet till förtydligande 

om missuppfattningar av enkäten skulle uppstå. En nackdel med datainsamlingen är att 

informationen som lämnades till cheferna som distribuerade enkäterna inte ansågs 

tillräcklig, vilket har medfört att det inte gått att beräkna det externa bortfallet i 
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undersökningen. För att beräkna det externa bortfallet hade exakta siffor på hur många 

anställda som fanns tillgängliga under undersökningen erfordrats.  

6.2.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Enkätundersökningar tenderar att ha relativt hög svarsfrekvens (Bryman, 2011). 

Svarsfrekvensen i undersökningen har inte beräknats på grund av avsaknaden av information 

om det externa bortfallet. En ökad tydlighet vid datainsamlingen hade möjligtvis resulterat i 

en högre svarsfrekvens. Det interna bortfallet bestod i två fall av att respondenterna inte fyllt 

i hela sida fyra i enkäten, vilket är alla frågor om social arbetsmiljö. Bortfallet kan bero på att 

sida två i enkäten är tom och därmed kan respondenten bläddrat förbi sida fyra i tron om att 

även sida fyra bestod av en tom sida. En förbättring av enkäten skulle vara att inte trycka 

enkäten dubbelsidigt och på så sätt minska risken för att någon sida missas att fyllas i. Ett 

bortfall fanns även på fråga 15-17 i två fall. Dessa frågor berörde grupparbete och hur arbetet 

i arbetsgrupp fungerade. Bortfallen i dessa två fall kan bero på att respondenten inte ansåg 

sig arbeta i en arbetsgrupp. En förbättring skulle vara att använda sig av en första fråga om 

respondenten arbetade i en arbetsgrupp eller inte, för att sedan fortsätta fylla i frågorna om 

arbetsgruppen eller gå vidare till nästa fråga. Det skulle öka tydligheten och anställda som 

inte ansåg sig tillhöra en arbetsgrupp skulle kunna fylla i detta och låta bli att besvara 

frågorna om upplevelsen av att vara med i en arbetsgrupp. På så sätt hade bortfallet på grund 

av icke ifyllda frågor av den anledningen undvikits.  

6.2.6 Bearbetning och analys 

För att besvara undersökningens två första frågeställningar användes en deskriptiv analys 

där resultaten redovisades i tabeller och figurer. Variablerna dikotomiserades från ordinala 

skalor till dikotoma skalor. Skalorna valdes att i enkäten vara ordinala för att respondenterna 

lättare skulle kunna fylla i det alternativ som ansågs stämma bäst överens med deras 

upplevelse. En gränsdragning kunde sedan utföras av författaren för att dela in variablerna i 

två delar. Vilket genomfördes för att kunna få en tydligare bild över hur svarsfrekvensen 

fördelade sig. Då författaren själv utsåg gränsdragningen för varje variabel kan det haft 

påverkan på resultatet.  

För att få en överskådlig bild av resultaten valdes att skapa ett totalindex för variablerna 

social arbetsmiljö och självskattad hälsa. På så sätt kunde variablerna visa svarsfrekvensen 

för vilka som upplevde en bra social arbetsmiljö respektive en dålig social arbetsmiljö och 

likaså svarsfrekvensen för dem som skattade sin hälsa som bra respektive dålig. Detta gav en 

överblick för hur den sociala arbetsmiljön och hälsa förelåg på arbetsplatsen. I och med att 

dessa index byggde på dikotoma variabler som författaren själv dragit gränserna för kan det 

ha påverkat utfallet. Gränsdragningen för indexen valdes av författaren att dras vid 

medelvärdet av indexet. Detta är något som kan ha påverkat resultatet då medelvärdet kan 

påverkas om det finns extremer i resultatet, det hade vart till fördel att undersöka hur 

fördelningskurvan av indexet såg ut innan gränsdragningen gjordes. Att använda sig av 

medianen för att dra gränsdragningen hade kunnat påvisat en annan bild av resultatet. Då 

medianen endast tar hänsyn till det värde som är i mitten av fördelningskurvan.   
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Ytterligare en nackdel med att gränsdragningar gjort är att gränsdragningarna resulterat i 

dikotoma variabler som endast består av extrema värden. Alltså att ett flertal nyanser på 

skalan lagts ihop till en extrem, i detta fall ”bra” och ”dålig”. Individer kan ha legat på 

gränsen till att höra till variabeln bra men genom gränsdragningen hamnade deras 

svarsalternativ i inräkningen för dålig. I verkligheten finns en mer nyanserad skala mellan 

bra social arbetsmiljö och dålig social arbetsmiljö respektive bra självskattad hälsa och 

dålig självskattad hälsa. Vilket medför att resultaten kan uppfattas som starka kontraster till 

varandra.   

För besvarandet av undersökningens andra frågeställning användes ett chi2-test och en 

oddskvot. Att använda chi2-test valdes då det är ett sätt att studera skillnader mellan grupper 

och att statistiskt säkerställa samband. Chi2-test kan genomföras när variablerna är 

kategoriska (Bryman, 2011), vilket variablerna i undersökningen är efter bearbetningen. Då 

chi2-test endast påvisar om sambandet är signifikant eller inte valdes även att genomföra en 

beräkning av oddskvoten för sambandet för att få mer information om sambandet. 

Oddskvoten ger ett svar på förhållandet mellan oddset för en grupp och oddset i en annan 

grupp för utfallet i en variabel (Ejlertsson, 2012). För att beräkna en oddskvot behöver 

variablerna vara kategoriska och dikotoma, vilket materialet i undersökningen var efter 

bearbetningen av variablerna. Det kunde då undersökas om den oberoende variabeln social 

arbetsmiljö hade någon påverkan på den beroende variabeln självskattad hälsa. Oddskvoten 

medverkade därmed i att sammanfatta sambandet mellan variablerna i undersökningen och 

gav därmed en bredare analys.  

Enkäten i undersökningen utformades efter ordinala skalor vilket innebär att en rangordning 

av svarsalternativen fanns. I analysen av materialet valdes det att omvandla skalorna till 

nominala för att användas i vald analysform. Det innebär att skalor som tidigare haft en 

rangordning istället fick två kategorier utan rangordning. Vilket innebar en gränsdragning av 

författaren för att avgöra vilka delar av skalorna som skulle tillhöra vilken del av den 

nominala skalan. Detta kan ses som en nackdel då författarens egna tolkningar kan ha 

påverkat resultatet. Det valdes att använda ordinala skalor för att respondenterna lättare 

skulle ha möjlighet att välja ett svarsalternativ som stämde bäst överens med deras 

upplevelse. Alternativet fanns att från början använda nominala skalor i enkäten vilket hade 

inneburit att endast två frågor hade använts: ”Upplever du din sociala arbetsmiljö som bra?” 

respektive ”Anser du dig ha en bra hälsa?”. Den metoden ansågs inte ge tillfredställande 

resultat för undersökningen då verkligheten inte endast består utav ja eller nej. Det finns 

skalor av varje svar och individer är olika vilket resulterar i att ordinala skalor kan fånga upp 

fler åsikter.  

Då materialet till en början bestod av ordinala skalor fanns möjligheten att använda en 

annan analysmetod där kontinuerliga skalorna används i analysen. Exempelvis hade 

sambandet mellan variablerna vart möjligt att mäta genom korrelation. Korrelation mäter 

hur mycket två variabler samvarierar. Det skulle då vara möjligt att undersöka hur mycket 

värden i social arbetsmiljö hänger samman med värden i självskattad hälsa. Pearsons r är ett 

sätt att mäta korrelationen när båda variablerna är ordinala, alltså två kontinuerliga variabler 

(Bryman, 2011). Testet visar styrkan och riktningen i sambandet. Ett test skulle därmed både 

kunna visa hur starkt sambandet mellan social arbetsmiljö och hälsa är men också 
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riktningen. Alltså om en högre social arbetsmiljö hänger ihop med en högre självskattad 

hälsa, ett positivt samband, eller om en högre social arbetsmiljö skulle betyda en lägre 

självskattad hälsa, ett negativt samband. En nackdel är enligt Ejlertsson (2012) att Persons r 

endast visar en hög korrelation mellan variablerna men inte om det finns ett orsakssamband. 

Andra variabler kan påverka utfallet och ge ett skensamband mellan variablerna. Spearmans 

rho är ett annat test för korrelationen mellan variabler men kan användas när endast en 

variabel i ordinal skala (Ejlertsson, 2012). Testet hade kunnat genomföras i studien om en av 

variablerna bearbetades om till nominal skala. I undersökningen valdes att inte genomföra 

några korrelationsanalyser av materialet. Detta på grund av att urvalet till studien inte ansågs 

tillräckligt stort för ett tillfredställande resultat. Författaren hade även en förförståelse om att 

resultatet i studien eventuellt skulle påvisa att en stor grupp av urvalet skulle ha en relativt 

god hälsa och uppleva sin sociala arbetsmiljö som god. Vilket skulle påverka korrelationen då 

materialet skulle vara snedfördelat. Enligt Ejlertsson (2012) behöver materialet för en 

korrelationsanalys vara normalfördelat.  

En möjlighet för undersökningen är att undersöka faktorerna arbetsklimat, socialt stöd och 

grupparbete uppdelat i tre variabler. Alltså att inte indexera ihop alla tre till att sammanfatta 

den sociala arbetsmiljön. Det hade gett möjligheten att undersöka samband mellan 

faktorerna och utfallet i hälsa. En sådan analys hade kunnat ske genom ett chi2-test och 

oddskvot, för att få svar på om någon av faktorerna inte hade någon samband med hälsa på 

arbetsplatsen. Oddskvoten hade även gett svar på om någon av faktorerna hade större 

negativ inverkan på hälsa än någon av de andra faktorerna. Alternativt att en multivariat 

regressionsanalys genomförts för att undersöka sambandet mellan de tre variablerna och 

utfallet i hälsa. I undersökningen valdes det att endast fokusera på den sociala arbetsmiljön 

som begrepp vilket ingår i undersökningens syfte, därmed valdes det att inte undersöka de 

tre faktorerna separat.  

6.2.7 Kvalitetskriterier 

Instrumentet SHIS har använts i sin helhet efter instruktioner som finns vilket stärker 

undersökningens kvalité. Frågorna mäter det som är avsett att mäta och mätningarna är 

tillförlitliga och kan ge samma resultat i en ny mätning (Bringsén et al., 2009). Instrumentet 

har kritiserats för att inte vara tillräckligt övergripande för att mäta ett komplext begrepp 

som hälsa. Dock anses valet vara motiverat i undersökningen då det både uppfyllde studiens 

syfte och var hanterbart med tanke på studiens tidsåtgång. Möjligheten finns att vid framtida 

undersökningar använda sig av mer komplexa mätinstrument med fler frågor och större 

helhetssyn på hälsa. På så sätt skulle material för den självskattade hälsan öka 

undersökningens kvalité och tillförlitlighet.  

Som tidigare har nämnts har inte hela instrumentet QPSnordic använts utan endast delar av 

det. Tillvägagångssättet kan påverka validiteten och reliabiliteten i arbetet negativt då inga 

analyser av användandet av instrumentet uppdelat har skett. Detta är en svaghet i 

undersökningen då det inte går att säga med säkerhet att delar av instrumentet mäter det 

som ämnats mäta i studien. En fördel med valet av mätinstrumentet är att det anpassades för 

undersökningens syfte och gjorde det möjligt att mäta endast den sociala arbetsmiljön. Valet 
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att anpassa mätinstrumentet gjorde det möjligt med hänsyn till undersökningens tidsperiod 

att uppfylla studiens syfte. Vid en undersökning med utökad tidsperiod skulle ytterligare 

eftersökningar för ett instrument som endast behandlar sociala aspekter på arbetsmiljö 

kunna genomföras. Ett validerat instrument som mäter social arbetsmiljö skulle öka 

validiteten och reliabiliteten i undersökningen och verka positivt för studiens kvalité.  

Undersökningens kvalité påverkas negativt av det bekvämlighetsurval som gjorts, då det gör 

att undersökningens resultat inte är generaliserbara till en större population. I 

undersökningen var tidsperioden för studien ett hinder för ett större urval. Då författaren 

även saknade erfarenhet av genomförandet av undersökningar ansågs ett bekvämlighetsurval 

vara det bäst lämpade. För en ökad kvalité i undersökningen hade som tidigare nämnts ett 

sannolikhetsurval höjt kvalitén i undersökningen.  

6.3 Etikdiskussion  

Att kvalitetssäkra forskning är även en fråga om etik. Forskning bör förutom att skydda 

individen och utgöra nytta för samhället också öppet redovisa hur forskningen gick till och 

forskningens kvalité Vetenskapsrådet, 2017). Undersökningen har i största mån eftersträvat 

en öppen redovisning av metoden och tillfredställande kvalité i studien. På grund av val av 

urval och mätinstrument kommer undersökningen inte upp i önskad kvalitet. Redovisningen 

av genomförandet av undersökningen har efter författarens bästa förmåga framställts för att 

öppet redovisa hur studien gått till. Förhoppningen är att undersökningens resultat kan 

användas för att främja hälsa på arbetsplatsen även om resultaten inte går att generalisera till 

samhället.  

Etiska principer för forskning har beaktats i undersökningen. Missivbrevet som lämnades ut i 

samband med enkäterna var ett sätt att ta hänsyn till etiska aspekter. Vid all insamling och 

hantering av materialet men också presentation av materialet har hänsyn tagits till att skydda 

konfidentialiteten. Nyttjande av materialet i undersökningen har endast skett på sätt som 

studien avsett. Samtycke, frivillighet och information om undersökningens syfte fick alla som 

deltog i studien information om på första sidan av enkäten. Inga personuppgifter 

efterfrågades i enkäterna, enkäterna märktes med siffror för att hålla isär materialet och 

sortera varje enskild enkät. Vilket medförde att det i analysen inte gick att urskilja individer i 

det kvantifierade materialet. Resultatet redovisades aldrig utifrån enskilda enkäter.  

Undersökningens etiska förhållningssätt kan ifrågasättas på ett antal punkter. Enkäterna 

distribuerades till anställda genom anställdas chefer vilket kan vara problematiskt då 

anställda har en beroendeposition till cheferna. Frivilligheten kan ifrågasättas när enkäterna 

delats ut av överordnade i företaget. En svaghet är även att en personallista användes för att 

kryssa i vilka som mottagit en enkät. Listan hade chefer på företaget tillgång till vilket medför 

att respondenternas anonymitet kan ha skadats. Enkäterna som distribuerades av chefer i 

Sundsvall samlades in av en chef som tog isär enkäten och scannade in varje sida av 

enkäterna. Detta medför att chefen kan ha tagit del av medarbetarnas svar på enkätfrågorna. 

Detta anses minska konfidentialiteten i undersökningen. Problematiken hade undvikits om 
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författaren skött all distribution och inhämtning av enkäterna utan inblandning av chefer på 

arbetsplatsen. Då undersökningen genomfördes på två orter samt att frågor i enkäten 

efterfrågade vilken avdelning på arbetsplatsen den anställde arbetade kan detta medföra att 

respondenternas anonymitet försvagats. Den relativt låga antalet respondenter medför även 

att respondenterna lättare kan identifieras. Antalet anställda vid varje avdelning tillsammans 

med vilken ort, avdelning, kön och andra bakgrundsfrågor som uppgetts kan medföra att 

individens identitet kan spåras och påverkar studiens konfidentialitet negativt.  

7 SLUTSATSER 

• Av anställda på företaget upplevde majoriteten sin sociala arbetsmiljö som bra. 

• Strax över hälften av anställda skattade sin hälsa som bra.  

• Ett samband fanns mellan upplevd social arbetsmiljö och självskattad hälsa på 

säkerhetsföretaget. Anställda som upplever en dålig social arbetsmiljö har 3,3 gånger 

så höga odds att uppleva sin hälsa som dålig än gruppen som upplever en bra social 

arbetsmiljö.  
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