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Upplevelsen av gemenskap och stress bland kvinnor och män inom handel- och 

hotellbranschen 

Isabelle Nyberg och Neda Passand 

 
Det ställs högre krav på att arbetare och tjänstemän ska kunna ge god 

service, oberoende på vilket yrke man har. De yrken som präglas 

dagligen av service är bland annat handel- och hotellbranschen. 

Undersökningens syfte var att se hur anställda inom handel- och 

hotellbranschen upplever gemenskap på sin arbetsplats och även vilket 

nivå av stress deltagarna upplevde. Det undersöktes även om 

upplevelsen av gemenskap hade någon relation till nivån av stress. 

Samt om det fanns någon könsrelation och hur det såg ut branscherna 

emellan.  102 personer deltog i enkäten och var geografiskt spridda 

över hela Sverige. Enkäten bestod av tre utarbetade skalor. Socialt 

stöd mättes med hjälp av ASK-frågeformulär och JDC(S). Stress 

mättes med PSQ-stressformulär. Det resultat som visade sig 

signifikant var att deltagare inom handeln visade högre nivåer av 

stress än deltagarna inom hotellbranschen. Detta kan bero på att 

undersökningen gjordes i decembermånad, vilket överläggs under 

diskussionsavsnittet.  

 

Keyword: social support, stress, gender differences, sense of 

community 

 

Inledning 
 

Service på arbetsplatsen 

 
Service är ett begrepp som används flitigt när man vill beskriva en yrkesroll. Många yrken 

idag kräver någon form av service. Det räcker med att öppna dagstidningen för att läsa 

annonser där de söker olika tjänstemän och yrkesmänniskor som är serviceinriktade. Service 

kan till exempel vara tillsyn av något slag, kundbetjäning, stöd och/eller en tjänst. Det 

intressanta med serviceyrken kan vara att de individer som arbetar inom det området har 

besökare och/eller kunder som de dagligen måste interagera med. Man kan med andra ord 

säga att arbetsplatsen ryms av ens chef, kollegor och besökare/kunder. Man bör hela tiden 

vara i samspel med alla parter för att få en fungerande arbetsplats. Alla parter är ömsesidigt 

beroende av varandra då den ena partnern har något att erbjuda som den andra vill nyttja. Man 

kan här se ett socialt samspel (Kim & Yoon, 2012; Swyngedouw, 2013) som råder på daglig 

basis och som bör tas i beaktelse för de som arbetar under sådana förhållanden. Att uppleva 

att man har gemenskap på sin arbetsplats kan vara ytterst betydelsefullt när man jobbar inom 

service och hamnar i olika situationer med främmande människor. Då den dagliga 

arbetsplatsen influeras av olika situationer man inte kan påverka i den mån som övriga 

arbetsplatser har möjlighet till. Man kan även anta att nivån av stress är en annan när man 

arbetar under sådana förhållanden än om man arbetar på en arbetsplats där inga besökare eller 

kunder passerar var dag. Arbeten i form av handel- och hotellhandelsbranschen är service 

essensen i arbetet. Den stora delen av arbetsuppgifterna handlar om att ge god service till 

besökare och kunder. Detta kan medföra en känsla av utsatthet (Ahlgren, Olsson & Brulin, 

2012) i arbetet för de som arbetar inom dem områdena. Då man dels har ett ansvar från 
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chefens sida och man har dels ett ansvar att bistå med hjälp till besökaren och kunden. Där 

arbetsutsattheten kan uppstå genom att främmande människor tränger sig på ens arbetsplats 

vilket kan resultera i negativa förhållanden och händelser. Ahlgren et al. har även beskrivit 

hur en arbetsutsatthet kan medföra känslomässig utmattning. Således kan det te sig att känslan 

av gemenskap kan vara av betydande värde för de som arbetar under sådana förhållanden.   

 

Gemenskap på arbetsplatsen 

 
Då relationen mellan alla parter är så pass komplex och speciell så kan det bland annat vara 

viktigt att arbetsmiljön är intakt. De anställda inom handel- och hotellbranschen har inte 

möjligheten att styra vilka som de möter under sin arbetsdag. På grund av detta kan man anta 

att arbetsmiljön borde vara stabil för att klara av de dagliga mötena. Arbetsmiljö är ett stort 

begrepp som innebär både de psykiska och fysiska välmående hos de anställda. Gemenskap är 

en aspekt som berör de psykiska välmående och har visat sig ha en viktig betydelse i 

människors välbefinnande (García-Herrero, Mariscal, Gutiérrez & Ritzel, 2012; Landman-

Peeters, Hartman, van der Pompe, den Boer, Minderaa & Ormel, 2004; Soltis, Agneessens, 

Sasovova & Labianca, 2013). I en arbetskontext har gemenskap visat sig ha en sådan 

betydelse att det till och med kan avgöra om en person har intention att stanna kvar på ett 

företag eller vill avsluta sin anställning (Soltis et al., 2013).    

   I den här studien så definieras begreppet gemenskap i termer av socialt stöd (Hovmark & 

Thomsson, 1995). Socialt stöd i sin tur har fyra underkategorier. (1) Känslomässigt stöd, 

vilket innebär en ömsesidig respekt från både kollegor och chef, samt att man känner stöd och 

god sammanhållning på arbetsplatsen. Det visar sig genom att man kan få rådgivning, både 

från sina kollegor men också från sin chef. Den andra aspekten går under namnet (2) 

instrumentellt stöd, vilket visar sig genom att man får den praktiska hjälp man behöver för att 

kunna klara av sina arbetsuppgifter. Det kan exempelvis betyda att man får en dator som 

underlättar ens dagliga arbete. Det (3) informativa stödet är den tredje aspekten som är av 

betydelse för begreppet socialt stöd. Det inbegriper information, direktiv och råd som ska 

underlätta arbetsuppgifterna. Får man inte informativt stöd så kan de försvåra ens dagliga 

rutiner. Det kan visa sig genom att man får tillgång till en rutinlista för det arbete som skall 

utföras och det kan i sin tur underlätta det dagliga arbetet. Den sista aspekten som ligger inom 

ramen för det sociala stödet kallas för det (4) värderande stödet. Det omfattar att man får en 

återkoppling när något fungerat bra på arbetsplatsen. Positiv feedback och bekräftelse är något 

som tillhör det värderande stödet. Det kan visa sig genom att chefen berömmer den anställda 

för en god arbetsinsats. Det här sluter hela cirkeln av det sociala stödets betydelse. Tidigare 

forskning tyder på att det känslomässiga stödet är det som har störst betydelse (House, enligt 

Isaksson & Bellaagh, 1999; Kaufmann & Kaufmann, 2010). Upplever man inget socialt stöd 

från sina kollegor eller närmaste chef då har de andra faktorerna ingen betydelse (Håkansson, 

2005).  Det har visat sig ytterst viktigt att känna socialt stöd på sin arbetsplats, då det minskar 

risken för uppsägning (Karatepe, 2013; Soltis et al., 2013). Hofmans, De Gieter och 

Pepermans (2013) har beskrivit i sin studie hur det psykologiska stödet visat sig vara 

betydelsefullare än det ekonomiska stödet, som man tidigare har trott skapade 

arbetstillfredsställelse. Studien belyser även att de individer som styrs av en ekonomisk 

tillfredsställelse är mindre motiverade än de som drivs av psykologisk belöning. Hofmans et 

al., har beskrivit i sin studie det psykologiska stödet på samma vis som House (refererat i 

Isaksson & Beellaagh, 1999) beskrivet det sociala stödet i deras studie. Detta visar värdet på 

att det sociala stödet bör tas i beaktelse. Kaufmann och Kaufmann (2010) har beskrivit det 

sociala stödet som ett prosocialt beteende där man värnar om sina medarbetare samt den 

relation man har som arbetsgivare och arbetstagare. En faktor som är av betydelse här är att 

den emotionella stämningen på arbetsplatsen bör vara positiv för att trivsel ska kunna existera.  
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Kön kopplat till socialt stöd 

 
Baum och Grunberg (1991) har i sin litteraturstudie funnit att kvinnor har större behov att 

söka sig till socialt stöd och stödnätverk än vad män har. Resultatet nåddes genom att Bauman 

och Grunberg använde sig av litteraturgranskning. Det vill säga att de granskat andra artiklar 

om ämnet i fråga och sett en röd tråd som sedan blev ett slutgiltigt resultat. Genom olika 

undersökningar där det mättes bland annat copingstrategier mellan män och kvinnor 

(Hamilton & Fagot, 1998), socialt nätverk mellan män och kvinnor (Shumaker & Hill, 1991) 

samt socialt nätverk kopplat till hälsa (Berkman & Syme, 1979; Stroebe & Stroebe, 1983) 

kunde Baum och Grundberg dra slutsatsen om att kvinnor har större behov av att söka sig till 

socialt stöd och stödnätverk än vad män har. Vilket i sin tur även kan tyda på att på att 

kvinnor i större mån är benägna att använda denna tillgång.  Matud, Ibáñez, Bethencourt, 

Marrero och Carballeira (2003) fann även dem könsrelationer i det sociala stödets struktur. De 

har även beskrivit hur detta kan bero på erfarenheter, sociala koder och roller som är 

förknippade med respektive kön. Studien pekar även på att kvinnor har behov av hela det 

sociala stödet, vilket innebär det känslomässiga, informativa, värderande samt instrumentella 

stödet. Medan män i sin tur endast visar koppling till behov av två former av stöd, det 

instrumentella och känslomässiga stödet. Detta kan resultera i det faktiska beteendet som visar 

sig i olika situationer. Då behovet ter sig annorlunda.  

 

Stress kopplat till socialt stöd 

 
Stress har länge varit ett välkänt uttryck. Stressens grundliga betydelse verkar ha en positiv 

och adaptiv anda där man genom stressorer kan till exempel springa fortare, prestera bättre 

och/eller förändra en situation. Ändå har stress en negativ laddning och är förenligt med 

hälsofara (Håkansson, 2005). Stress mäts vanligast genom olika utarbetade skalor, i form av 

enkäter eller med form av kvalitativa intervjuer. Socialt stöd är nära förankrat till hur 

upplevelsen av stress är på arbetsplatsen. Tidigare forskning tyder på att om man upplever 

gott socialt stöd minskar upplevelserna av stress. Med andra ord kan ett stressigt arbetsklimat 

tyda på att det sociala stödet är förskingrat. Det kan även innebära att betydelsen av socialt 

stöd kan förebygga stress för anställda (García-Herrero, et al., 2013; Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Betydelsen av socialt stöd ökar när den totala arbetsmiljön påverkas. Genom att få ett 

känslomässigt stöd från kollegor och chefer minkar även risken av upplevd stress. 

Upplevelsen av socialt stöd från kollegor och chefer ökar även arbetstagarnas förankring i 

arbetet och arbetsplatsen vilket i sin tur leder till en minskad risk för uppsägning (Karatepe, 

2013). När man får påverka sin arbetssituation och använda sina kunskaper på ett 

meningsfullt sätt, samt att man får feedback från sin närmaste chef och kollegor, kan leda till 

att man känner sig betydelsefull vilket minskar risken att uppleva stress (Håkansson, 2005). 

Faktorer som kan påverka det sociala stödet och minska upplevelse av stress har visat sig vara 

att få anställda att känna gemenskap, egenkontroll, meningsfullhet och återkoppling på 

arbetsplatsen. (1) Gemenskapen ger förutsättning för att uppleva samhörighet på arbetsplatsen 

och det gör att socialt stöd ökar och stressnivån minskar. Den andra faktorn, (2) egenkontroll, 

beskriver vikten av att få den anställde att bestämma själv hur man utför sina arbetsuppgifter. 

Det ger känslan av viss frihet, självständighet och mer känsla av kontroll. Vidare påverkar 

dessa känslor även hur stressnivån upplevs. (3) Meningsfullhet är den tredje faktorn som 

förklarar känslan av betydelsefullhet och beskriver upplevelsen av att åstadkomma något i en 

verksamhet. (4) Återkoppling är det slutgiltiga faktorn, vilket beskriver vikten av att känna att 

man bistår med en viktig arbetsinsats och få konstruktiv feedback från närmaste chefen eller 

kollegor. Alla fyra ovanstående faktorer skapar tillsammans gott socialt stöd som följd, och 
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som även kan resultera i en minskning av upplevelsen av stress (Håkansson, 2005). Detta 

påvisade även det som Hovmark och Thomsson  (1995) samt vad House (genom Isaksson och 

Bellaagh, 1999) formulerade när de redogör för vad de sociala stödets fyra element består av. 

 

Stress kopplat till kön. 

 
Mycket forskning har gjorts kring ämnet stress och man har även undersökt om det finns 

någon skillnad mellan könen. Hjelm (2005) samt Kesimci, Göral och Gencös (2005) har 

studerat socialrelaterad stress och funnit tydliga könsskillnader. Soffer (2010) studerade 

arbetsrelaterad och studierelaterad stress och fann samma resultat, det vill säga, att kvinnor 

rapporterade högre nivåer av stress. Matud (2004) fann att kvinnor upplever en högre grad av 

stress än vad män gör. Studien pekar även på att kvinnor i högre grad än män klassar 

livshändelser mer negativt och påverkas alltså mer negativt av dessa. Baum och Grunberg 

(1991) fann att kvinnor är mer benägna att uppleva högre nivå av stress än män, bland annat 

varierar psykisk hälsa kraftigt. Studien ifrågasätter om även detta kan bero på de sociala roller 

som kan finnas. Hjelm (2005) förklarade samma sak genom att beskriva könsrollernas olika 

situation i samhället. Hon beskrev vidare hur kvinnans huvudsakliga roll fortfarande är att 

tillhandahålla hemmet med mat, hämtning av barn och andra bestyr. Detta kan vara en 

förklaring av de resultat som skådas ovan. På grund av de sociala roller som kan finnas, skulle 

kunna förklara hur man kan uppfatta en situation på olika sätt. Resultatet kan även besvara 

varför kvinnor har större behov av socialt stöd som beskrivits ovan. Om kvinnor upplever 

livshändelser mer negativt och har större fallenhet för att bli stressade så kan det vara så att de 

även är i större behov av socialt stöd för att kunna hantera situationen.  

 

Sense of community  

 
Sense of community är en teori som direktöversatt betyder känsla av gemenskap. Den 

ursprungliga teorin (1986) författades av Chavis, Hogge, McMillan, och Wandersman. 

McMillan (1996) har i sin tur förnyat teorin. Detta gjordes för att göra teorin mer användbar. 

Teorin grundar sig i fyra element, där McMillan har förnyat benämningarna av dem. De fyra 

ursprungliga elementen kallas för membership (medlemskap), influence (influens), 

reinforcement: integration of needs (förstärkning: integrering av behov) samt shared 

emotional connection in time and space (delad emotionell koppling i tid och rum). Det 

förnyade elementen kallas för spirit (andligt), trust (tillit), trade (utbyte) samt art (färdighet). 

De har samma betydelse men en förnyad beteckning som är mer anpassat för dagens struktur. 

McMillan beskrev (1) spirit (andligt) som en aspekt som avgränsar ”oss” från ”dem”. Denna 

aspekt är till för att skapa en känsla av samhörighet och självutlämnande. Förtroende och 

acceptans inom grupper förstärker känslan av gemenskap. McMillan la även till en nyans i 

beskrivningen av elementet andlighet där han menade att vänskap förstärker känslan av 

gemenskap. Det andra elementet, (2) trust (tillit), beskrev hur individen påverkar gruppen 

såväl som gruppen kan påverka individen. För att en grupp ska vara så effektiv som möjligt så 

bör detta förhållande te sig ömsesidigt. Här ställer man sig också frågor som ”vem är 

ansvarig?” och ”vem bär på makten?”. (3) Trade (utbyte) är det tredje elementet som förklarar 

en slags belöningsfaktor där sociala utbyten kan äga rum. Individerna i gruppen bör ha 

känslan av ett socialt utbyte kan äga rum. Att både individerna och gruppen kan vara 

mottagliga att ge och ta ifrån varandra.  Det slutgiltiga elementet är (4) art (färdighet), vilket 

beskrivs som en form av färdighet som representerar erfarenheten i en grupp. Erfarenheten 

som man har i en grupp speglar även ens historia med gruppen. De tre förstnämnda elementen 

skapar tillsammans elementet färdighet, där erfarenheten och de andliga speglar gruppens 
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medlemmar, dess ansvarstagande samt deras kontakt med varandra. Alla dessa fyra element 

måste finnas till för att känslan av gemenskap ska kunna uppstå.  Kontakten mellan individer i 

en grupp är en viktig beståndsdel för att känslan av gemenskap ska kunna utvecklas. 

   Teorin visar på gemskapens komplexitet men även vad som krävs för att känslan av 

gemenskap ska uppstå. Man kan finna det intressant att beskåda teorin och de som arbetar 

inom handel- och hotellbranschen, då de anställdas andlighet kan upplevas splittrad. Man kan 

anta att för att känslan av gemenskap ska uppstå så bör den anställda finna ett ”vi” med både 

sin chef men även med de besökare och kunder som man ska interagera med och skapa en 

långsiktig relation med. Vad gäller elementen tillit och utbyte kan man anta att den anställda 

bör finna det hos chefen. För det är chefen som har makten och möjligheten att påverka den 

anställdas situation. När en anställd har skapat sig erfarenhet i sitt yrke så kan det i sin tur leda 

till att man befästs hos arbetsgivaren och arbetsplatsen då man har en historia tillsammans 

som är betydelsefull. Teorin beskrev att om alla elementen uppfylls så skapas en känsla av 

gemenskap som är en stark faktor för att skapa tillfredsställelse och långsiktiga relationer 

(McMillan, 1996). Med andra ord, så kan en trygg och långsiktig anställning ske med hänsyn 

till att de fyra elementen finns i det dagliga arbetet. Teorin kopplade samman det som innan 

beskrivits som socialt stöd och dess fyra grundläggande element (Hovmark & Thomsson, 

1995; House genom Isaksson & Bellaagh, 1995). Detta kan yterliggare påvisa att de element 

som tagits fram för att understryka vad gemenskap och socialt stöd faktiskt är, är 

grundläggande stöd för begreppets existens.  

 

Förundersökning  
 

En förundersökning gjordes innan studiens riktiga undersökning. Där syftet var att lyfta fram 

gemenskapens essens på arbetsplatsen. Fyra deltagare mellan åldrarna 24-32 inom olika 

yrkesområden och kön intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuteknik. De fyra 

deltagarna som medverkade arbetade inom socialtjänsten, service i form av platschef för en 

större cafékedja samt två hantverksyrken där både ensamarbete och teamarbete ingår och där 

det även förekommer att man arbetar på tillfälliga arbetsplatser tillsammans med andra 

professioner. Huvudfrågan i samtliga intervjuer var ”Berätta om en situation då du kände 

gemenskap på din arbetsplats?”. Där även två följdfrågor fanns med för att hjälpa deltagarna 

att minnas tillbaka och beskriva situationerna djupare ”Vad tycker du utmärker god 

gemenskap på din arbetsplats?” samt ”Beskriv vad som kan skada en god gemenskap?”. Alla 

intervjutillfällen var unika då följdfrågor gjordes i stunden av de svar som deltagarna angav. 

Resultatet visade att det finns tre unika element som samtliga deltagare upplevde att 

gemenskap innebär. Dessa tre element nämns som (1) gemensam nämnare, (2) kunna ha kul 

tillsammans och (3) chefens agerande. Det första elementet beskrivs som ett avgörand faktum 

för att någon gemenskap ska kunna existera. Här talas det om en slags social identifikation 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010; Obst & White, 2005) som krävs för att man ska kunna känna 

gemenskap. Det andra elementet förklarar hur glädjen är en viktig komponent i gemenskapens 

struktur. Genom att kunna ha kul tillsammans med sina kollegor och med sin närmaste chef är 

en god väg till att uppleva gemenskap. Det sista elementet beskriver hur en chefs agerande är 

avgörande för om medarbetarna ska finna känslan av gemenskap. Genom att cheferna är 

delaktiga i driften skapas känslan av ett ”vi” vilket förstärker förtroendet och relationen. Det 

kan man även återkoppla till känslan av gemenskaps-teorin som redogör om ett trade, alltså 

ett socialt utbyte som äger rum mellan två individer (McMillan, 1996). Förundersökningens 

resultat visar på tydliga likheter med känslan av gemenskap-teorin samt med tidigare 

forskning som beskriver värdet av det sociala stödet (García-Herrero, 2013; Håkansson, 2005; 

Karatepe, 2013; Obst & White, 2005; Soltis et al., 2013).  
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   Håkansson (2005) skrev även han om vikten av att uppleva gemenskap på arbetsplatsen. 

Där beskrev han att de första som kommer till tals när man blir frågad om vad som är 

viktigast i arbetet så blir svaret gemenskap. Yterliggare skildras det hur acceptansen är en 

viktig beståndsdel vilket kan kopplas till känslan av gemenskap-teorin som syftar till samma 

sak i sin förklaring av spirit-elementet. Man kan finna likheter mellan förundersökningen och 

den tidigare forskning som gjorts inom begreppet socialt stöd, därav så definieras begreppet 

gemenskap i termer av socialt stöd i den här undersökningen. 

 

Syfte  

 

Mycket forskning har givits till resultat att socialt stöd och stress är påverkande faktorer i 

arbetslivet. Att se faktorerna i kombination med att vara anställd inom ett utpräglat 

serviceyrke är något som bör utvecklas. Då arbetsmarknaden i dag kräver att den anställde bör 

vara serviceinriktad oberoende vilket arbete man utför sätter den här undersökningen i en 

aktuell diskussion. Den arbetsutsatthet hos de anställda som arbetar inom handel- och 

hotellbranschen kan påvisa att behovet av gemenskap mellan kollegor kan vara av större 

värde än för de som inte dagligen utsätts för samma sociala påfrestningar. Studiens intresse 

ligger i att ta reda på hur de anställda inom handels- och hotellbranschen berörs av sin 

anställningsform och typ av situation. Denna undersökning syftar till att lyfta fram de 

anställdas upplevelse om gemenskap på sin arbetsplats i form av socialt stöd samt att se vilken 

relation det har med nivån av stress.    

 

Frågeställningar 

 
(1) Hur ser relationen ut mellan kön och upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen?  

(2) Hur ser relationen ut mellan handel- respektive hotellbranschen och upplevelsen av 

gemenskap på arbetsplatsen?  

(3) Hur ser relationen ut mellan stress och upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen? 

(4) Hur ser relationen ut mellan kön och nivån av stress?  

(5) Hur stor del av variationen med avseende på gemenskap kan förklaras av 

prediktionerna kön, om man arbetar inom handel- respektive hotellbranschen samt 

nivå av stress? 

 

Metod 

 Deltagare  

 
Populationen utgörs av anställda inom handel- och hotellbranschen som sedan ett urval är 

gjort från. Urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval då tidsaspekten togs in i beräkning vid 

planering av uppsatsskrivningen. Urvalet av de anställda syftar till att ge en insyn i hur deras 

upplevelser av gemenskap och hur stressnivån på deras arbetsplats ter sig. Populationen 

innehar deltagare med olika yrkeskategorier, detta kan ses som en fördel då undersökningen 

får olika perspektiv på hur deltagarnas upplever av gemenskapen på arbetsplatsen kopplat till 

deras nivå av stress. Det är två större rikstäckande verksamheter inom handel och 

hotellbranschen som utgjort den stora delen av urvalsprocessen. Det har även förekommit 

deltagare som arbetar inom handel- och hotellbranschen som författarna tagit kontakt med via 

sociala medier, men som inte arbetar under de verksamheter som utgjorde den större delen av 

urvalsrocessen. Det medför en geografisk spridning på deltagarna. Ingen ersättning har utgåtts 

till deltagarna för deras deltagande. Av 254 tillfrågade svarade 102 individer på enkäten. 

Detta ger en svarsfrekvens på 40.1 %, där 28.2 % är män och 70.9 % är kvinnor. Deltagarna 
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är i åldrarna 18-56 år, medelvärdet på åldern är 33.25 med en standarsavvikelse på 9.89. 

Andelen deltagare som arbetade inom handeln var 72.5% vilket även medför att 27.5% av 

deltagara arbetar inom hotellbranschen. Medelvärdet för deltagarnas totala anställningstid är 7.6 

år.  

 

 Material  

 
Gemenskap kommer i den här studien att betecknas som socialt stöd. I studien har två redan 

utarbetade skalor används. Enkäten inleder med 4 bakgrundfrågor kön (man= 0, kvinna=1), 

ålder, hur länge de varit anställda på företaget samt inom vilken bransch de arbetar inom 

(handel= 0, hotell= 1). Ålder och anställningstiden inkluderades i enkäten för att kunna 

beskriva deltagarna. Enkäten bestod av två avsnitt där första delen mätte gemenskap i form av 

socialt stöd och bestod av 11 standardiserade frågor som besvaras på en skala mellan 1 till 5 

om inget annat anges. Det andra avsnittet mätte stress och bestod av 17 påståenden som 

besvarades på en skala mellan 1 till 4 om inget annat anges. Begreppet socialt stöd mättes 

med 18 frågor med två olika skalor (Hovmark & Thomsson, 1995; Hagberg & Hogstedt, 

1991; 1993). Detta gjordes för att dels mäta det sociala stödet generellt men också för att få 

frågor som berörde just denna undersöknings syfte och frågeställningar. Hagberg och 

Hogstedt (1991; 1993) skala JDC(S), mäter endast det stödjande arbetsklimatet. Man 

undersöker inte om det finns något informativt eller instrumentellt stöd vilket Hovmark och 

Thomsson (1995) ASK-frågeformulär gör. ASK mäter även det emotionella- och det 

värderande stödet. Vilket har visat sig vara de viktigaste former av stöd. För att få en bredare 

nyans av den formen av stöd användes de två skalor som nämnts ovan. Skalorna skiljer sig 

även på det sätt att ASK har konstruerade frågor och JDC(S) har konstruerade påståenden, 

användandet av båda kan minska risken för passivitet hos deltagarna.  Detta förklarar varför 

det användes två olika skalor.  

   De första 11 frågorna mättes med hjälp av Hovmark och Thomsson (1995) ASK-

frågeformulär. Detta gjordes för att nå de fyra olika elementen som socialt stöd omfattar: 

värderande (3 frågor), instrumentellt (3 frågor), informativt (2 frågor) och känslomässigt (3 

frågor) stöd. Exempel på frågorna var: ” Får Du konstruktiva synpunkter på det arbete du 

utfört?” (värderade), ”Kan du lita på att Du får den praktiska hjälp Du behöver vid 

svårigheter i arbetet?” (instrumentellt), ”Får Du den information som behövs för att Du ska 

kunna utföra ditt arbete?” (informativt), ”Händer det att Du får dig ett riktigt gott skratt 

tillsammans med Dina arbetskamrater?” (känslomässigt). Samtliga frågor besvarades med 

hjälp av 5 olika svarsalternativ, från 1 (mycket ofta eller alltid), 2 (ganska ofta), 3 (ibland), 4 

(ganska sällan), till 5 (mycket sällan eller aldrig). Det beräknades ett index konstruerades 

baserat på medelvärdet från dessa frågor. Medelvärdesindex gjordes på frågorna som 

spegelvändes så att ett högt poängvärde även ger ett högt värde av socialt stöd. Reabiliteten på 

frågorna mättas med hjälp av Cronbachs alfa och var .801.  

    För att få ett större omfång av upplevelsen av socialt stöd så behandlades de även med hjälp 

av påståenden. Med hjälp av påståenden avskrivna från JDC(S)-modell (Hagberg & Hogstedt, 

1991; 1993) som behandlar socialt stöd, kunde den här undersökningen fördjupa sig 

yterliggare. Skalan innehöll 6 påståeden från deras artikel, exempelvis: ”Mina arbetskamrater 

ställer upp för mig” och ”Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag.” Påståenden 

mättes på en fyragradig skala där 1 (stämmer helt och hållet), 2 (stämmer ganska bra), 3 

(stämmer inte särskilt bra) och 4 (stämmer inte alls) var svarsalternativen. Påståendena 

spegelvändes och utgjorde ett medelvärdesindex, ju högre poängvärde deltagana erhöll desto 

högre socialt stöd yttrades. Cronbachs alfa blev .806.  

   Stress mättes med hjälp av PSQ-stressformulär (Levenstein et al., 1993). Skalan innehöll 30 

påståenden som behandlade begreppet stress. Denna undersökning har använt 11 av dessa 
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påståenden. Dessa påståenden valdes ut slumpmässigt. Detta på grund av att inte konstruera 

en för lång enkät som kan medföra stora bortfall. Varför det valdes att göras slumpmässigt är 

för att minska forskarnas subjektiva förförståelse om frågornas betydelse samt för att den 

subjektiva åsikten inte ska influeras. Detta för att kunna skapa en saklig enkät. Exempel på 

påståenden: ”Jag känner många krav på mig”, ”Jag är fylld av energi” samt ”Jag trivs med 

tillvaron”. Påståenden mättas även här på en 4-gradig skala, från 1 (nästan aldrig), 2 (ibland), 

3 (ofta) till 4 (för det mesta). Påståendena om stress beräknades ett medelvärdesindex, ett högt 

poängvärde resulterar i en hög nivå av stress. Cronbachs alfa mättes till .271.  
 

Procedur  

 
Författarna har på egen hand sökt efter kandidater för enkätundersökningen via sociala medier 

samt genom personliga möten. I vissa fall lämnades enkäter ut i fysisk form och i andra fall 

via mail där man svarade på enkäten online. Då majoriteten av deltagarna svarade på enkäten 

online så testades det ej om det fanns någon relation i vilken form av enkät man besvarade. 

Valet av tillvägagångssättet beror på tidsbesparing och andra förutsättningar så som 

geografiska distanser. När författarna tog hjälp av sociala medier skickades en förfrågan ut till 

deltagarna som via en länk kunde delta i undersökningen. Både med den digitala och fysiska 

enkäten följde det med en separat informationssida där deltagarna informerades om 

frivilligheten och rätten att avbryta medverkandet. Deltagarna blev vidare informerade om att 

svaren behandlas konfidentiellt. I informationsbladet som skickades ut framgick det också hur 

resultaten skulle användas och forskarnas namn tillsammans med deras mailadress var 

publicerade ifall någon skulle vilja ta kontakt. Detta med hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Elander, 2011). Deltagarna har genom sin medverkan godkänt sitt 

deltagande i undersökningen. Undersökningen genomfördes under en och samma vecka. Det 

fanns ingen möjlighet att möta de butiksanställda personligen. De deltagare som arbetade 

inom hotellbranschen fanns det möjligt att ge enkäten i fysisk form. Gällande det sistnämnda 

valde författarna att dela ut enkäterna och sen hämta in enkätsvaren fyra dagar senare på 

arbetsplatsen. Enkäten utgjordes av både frågor och påståenden för att undvika passivitet hos 

deltagarna. 
 

Databerarbetning  

 
Samtliga frågor och påstående besvarades av samtliga deltagare. Detta medför att inget 

bortfallsvärde finns att ta hänsyn till. Den signifikanta gränsen p < .05 sattes som standard i 

samtliga uträkningar och resultat. De första 3 frågorna besvarades genom att bilda 

medelvärdesindex för varje skala som användes (ASK, JDC (S) och PSQ), samt att 8 

korrelationer gjordes för att nå resultatet. Korrelationerna gjordes i enhet med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (r). För att besvara fråga 4 gjordes en linjär simultan 

regressionsanalys. Då två skalor användes för att undersöka socialt stöd leder till att 

uträkningen gjordes med hjälp av två beroenden variabler, från respektive skala.  

 

Resultat 

 
Den först frågeställningen var ”Hur ser relationen ut mellan kön och upplevelsen av 

gemenskap på arbetsplatsen?” Den visade ingen signifikant relation oavsett om gemenskap 

mättes med ASK eller JDC(S) (se Tabell 1, p´s > .05). Det fanns alltså ingen signifikant 

relation i hur män eller kvinnor upplever gemenskap på sin arbetsplats. Beträffande den andra 

frågeställningen som var ”Hur ser relationen ut mellan handel- respektive hotellbranschen och 
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upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen?”, så visade det ingen signifikant relation Socialt 

stöd 
1
= r (N = 102) = - .004, p > .05, Socialt stöd 

2
= r(N = 102) = .005, p > .05. Med andra 

ord upplever deltagarna samma nivå av gemenskap oavsett vilken bransch de tillhör. Vad 

gäller den tredje frågeställningen ”Hur ser relationen ut mellan stress och upplevelsen av 

gemenskap på arbetsplatsen?”, så fanns det ingen signifikant relation Socialt stöd
1 

= r(N = 

102) = .093, p > .05. Socialt stöd
2 

= r = .124, p > .05. Beträffande den fjärde frågeställningen 

”Hur ser relationen ut mellan kön och nivån av stress?” så fanns det ingen signifikant relation 

r(N = 102)  = - .001, p > .05. Det vill säga att det inte fanns någon relation av hur man 

upplever stress om man är man eller kvinna. Tabellen visar dock på en signifikant relation, 

r(N = 102) = -.497, p < .01. Nedan syns tydligt att de deltagare som arbetar inom handel 

upplever högre nivå av stress än de deltagare som arbetar inom hotellbranschen. Utöver 

frågeställningarna kan man se att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan de två 

olika variablerna som mäter socialt stöd, r(N = 102) = .666, p < .01.   

 

Tabell 1 Pearsonkorrelationer mellan variablerna 

Variabler  M SD 1 2 3 4 5 

1. Kön
a  

ia
b
 ia 1 -  

2. Bransch
c
 ia

 
ia .047 1 - 

3. Stress  2.607 .324 -.001 -.497** 1 - 

4. Socialt stöd
1
 3.568 .581  .066 -.004 .093 1 - 

5. Socialt stöd
2 

3.091 .491  .022  .005 .124 .666** 1 

Not. N= 102. ** p< .01.  
a
      Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 

b
      ia: Icke applicerbart 

c 
     Deltagare inom handel kodades med 0 och hotell med 1 

1
     ASK-frågeformulär 

2
     JDC(S)-modellen   

 

Tabell 2 redogör för den femte frågeställningen, ”Hur stor del av variationen med avseende på 

gemenskap kan förklaras av prediktionerna kön, om man arbetar inom handel- respektive 

hotellbranschen samt nivå av stress?”. Där samtliga prediktioner tagits i beaktning i koppling 

till de båda typerna av socialt stöd. I tabellen nedan kan man se att det inte fanns någon 

signifikant relation mellan prediktionerna kön, bransch och stress i förhållande till 

gemenskap. Man kan alltså inte förklara någon variation med hänsyn till en viss variabel som 

fanns med i undersökningen.   

 

Tabell 2 

Simultan regressionsanalys för socialt stöd (ASK-frågeformulär) samt socialt stöd (JDC(S)-

modellen)  

                    Socialt stöd
1
                    Socialt stöd

2 
_           

                    

Variabler   β3
   β 

Kön
a
   .064   .018 

Bransch
b
   .052   .087 

Stress   .119   .167 

Modellsammanfattning 

F-värde   .500   .718 

(df)   (3.98)   (3.98) 

R
2   

.015   .022 

Not. N= 102. p< .05. 
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1       
Avser ASK-frågeformulär 

2       
Avser JDC(S)-modellen 

3 
    β anger standardiserade regressionskoefficienter 

a      
Män kodades med 0 och kvinnor med 1 

b 
   Deltagare inom handel kodades med 0 och hotell med 1

 

 

Diskussion 

 
Syftet med undersökningen var att lyfta fram deltagarnas upplevelser om gemenskap på sin 

arbetsplats i form av socialt stöd samt att se vilken relation det har till nivån av stress. 

Undersökningen syftade även till att se hur relationen ser ut mellan könen och branscherna i 

upplevelsen av gemenskap. Teorin om känslan av gemenskap (McMillan, 1996) samt 

resultatet från förundersökningen styrker syftet med att undersöka fenomenet gemenskap. Då 

både teorin och förundersökningen finner viktiga aspekter av att uppleva gemenskap för en 

grupp, som kan te sig på till exempel en arbetsplats.  

   Den första frågeställningen gällde hur relationen ser ut mellan kön och upplevelsen av 

gemenskap på arbetsplatsen. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant relation, 

med andra ord, så upplever män och kvinnor samma nivå av gemenskap på sin arbetsplats. 

Baum och Grunberg (1991) fick fram en tendens att kvinnor har större behov av att söka sig 

till socialt stöd och stödnätverk än vad män har. Matud et al., (2003) beskriver att behovet av 

socialt stöd ter sig olika mellan könen.  

   Den andra frågeställningen tar upp hur relationen ser ut hos deltagare inom handel- 

respektive hotellbranschen om deras upplever om gemenskap på arbetsplatsen. Resultatet 

visade att det inte fanns någon signifikant relation på hur man upplevde gemenskap beroende 

på vilken bransch man tillhör. Alltså spelar branschen ingen roll i hur man upplever 

gemenskap på arbetsplatsen. Då både branscherna arbetar inom service och kan te sig lika på 

det planet så kan det ha utgjort att det inte visade någon relation. Det vill säga att grupperna 

som jämfördes kan ha varit för lika för att ge någon signifikant relation i resultatet.  Hade 

deltagarna arbetat inom olika yrkeskategorier så kan det kanske ha visat sig vara en relation. 

Freeney och Fellenz (2013) fann inte i deras studie något samband mellan socialt stöd och 

arbetsengagemang som var en prediktor de undersökte. 

   Den tredje frågeställningen var att se hur relationen ser ut mellan nivån av stress och 

upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen. Även här fanns det ingen signifikant relation. 

Man kan alltså inte säga vilken relation stress har till gemenskapen eller tvärt om.  

   Beträffande den fjärde frågeställningen som tar upp relationen mellan könen och nivån av 

stress. Resultatet gav ingen signifikant relation, med andra ord, så upplever män och kvinnor 

samma nivå av stress. Detta går emot vad som tidigare forskning resulterat i (Baum & 

Grunberg, 1991; Hjelm, 2005; Håkansson, 2005; Kesimci et al., 2005; Matud, 2004; Soffer, 

2010). Alla ovannämnda studier beskriver att det finns en signifikant relation mellan könen i 

upplevelsen av stress. Samtliga studier bekräftar att det är kvinnan som upplever högre nivå 

av stress än vad männen gör. De beskriver dock olika faktorer som är avgörande för resultatet, 

som till exempel de sociala roller som kan finnas, arbetsbelastning samt att kvinnor klassar 

livshändelser som mer negativa än vad män gör. Att det inte finns någon signifikant relation i 

den här undersökningen kan bero på att urvalet är för litet samt att grupperna inte var jämt 

fördelade, samt att Cronbachs alfa värdet för skalan om stress var låg.    

   Slutligen handlade den femte frågeställningen om hur stor del av variationen med avseende 

på gemenskap som kan förklaras av prediktionerna kön, om man arbetar inom handel- 

respektive hotellbranschen samt nivå av stress. Man kan inte förklara någon variation med 

någon av variablerna. Alla variabler togs i beaktelse simultant för att se om de tillsammans 

kunde skapa en signifikant relation, en så kallad standardiserad regressionsanalys.  
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   Utöver själva frågeställningarna så fann man två tydliga signifikant relationer. Detta var att 

deltagarna som arbetar inom handel upplevde högre nivåer av stress än vad deltagarna som 

arbetar inom hotellbranschen. Varför det kan vara på det viset kan årstiden förklara. Då 

undersökningen gjordes i decembermånad, vilket är känt att vara en stressig månad inom 

detaljhandeln. Medan hotellbranschen har en av de lugnaste perioderna under den månaden, 

då många affärsresenärer inte reser i samma utsträckning. Detta kan ge en förklarning till 

varför deltagarna inom handeln upplever högre nivå av stress än deltagarna inom 

hotellbranschen. I vissa butiker kan även öppettiderna utökas under denna period vilket även 

kan ge utslag som en högre nivå av stress. Den andra signifikanta relationen fann man mellan 

de två variabler som mätte socialt stöd. Den signifikanta relationen mellan de två skalorna 

som mätte socialt stöd kan bero på att man mätt det man avsett att mäta, då svaren ger ett 

signifikant resultat. Då skalorna består av både frågor och påståenden så kan denna relation 

tyda på att de faktiskt mäter samma fenomen.  

 

Styrkor och svagheter med undersökningen 

 
Att det har används väletablerade instrument för att mäta det sociala stödet ger en klar styrka 

till undersökningen. Det finns många fördelar att använda en redan publicerad och utarbetad 

enkät. En fördel kan vara att resultatet kan jämföras med de studier där enkäten tidigare har 

använts och det kan även ses som tidssparande. Då denna undersökning använder sig av redan 

befintliga skalor så stärks validiteten i den här studien då skalorna är befintliga och redan 

stärkta i sin egen validitet. ASK och JDC (S) översteg det vedertagna gränsvärdet för 

Cronbachs alfa på .70. Vilket kan anses som en ytterligare styrka i undersökningen.  

Cronbachs alfa på PSQ erhöll ett värde under gränsvärdet. Skalan användes trots detta för att 

den är välstuderad i sin helhet. Den fullständiga skalan har ett test-retest reliabilitet på .82 

(Levenstein et al., 1993). Den här undersökningens låga alfa-värde kan bero på att inte den 

fullständiga skalan användes. Reliabilitet innebär att enkäten är stabil beroende av 

tillvägagångssättet samt att den oavsett urval eller tillfälle ger konsekventa resultat vid 

upprepade mätningar och att eventuella relationer i resultatet beror på differenser mellan de 

som besvarar enkäten och inte på vilken grad de förstått enkätfrågorna. Ännu en styrka med 

undersökningen är att det inte existerade något bortfallsvärde i de enkäter som 

sammanställdes. De kontrollåtgärder som togs i beaktelse var att båda författarna 

sammanställde data på var sitt håll med samma resultat. Detta för att undvika felinmatningar. 

Då undersökningen använt väletablerade instrument så stärker det validiteten. Yterliggare en 

styrka är att de två skalorna som användes för att mäta socialt stöd visade på en statistiskt 

signifikant relation. Den mest framträdande svagheten med studien är deltagarantalet på 102 

stycken, samt att svarsrekvensen var påtagligt låg. Detta påverkar hur pass undersökningen 

kan generaliseras till populationen. Regressionsanalyserna beräknades dels på könsrelationer, 

detta visade sig inte vara signifikant vilket kan bero på den ojämna fördelningen mellan 

könen. Ett större stickprov med en jämnare könsfördelning skulle kunnat motverka detta. 

Ytterligare en svaghet med undersökningen är tidsbristen. Det fanns inte möjlighet att få fler 

deltagare. Om tiden inte hade varit ett hinder hade författarna kunnat göra en större enkät med 

fler frågor och därmed fått ett större omfång som skulle kunnat ge signifikanta resultat. En 

möjlig svaghet beträffande undersökningens upplägg är decembermånad. I decembermånad är 

många stressade och vill hinna klart med sina arbetsuppgifter innan årets slut och därmed har 

inte tid för att delta i undersökningar. Vidare är decembermånad den stressigaste och mest 

krävande perioden för deltagarna inom handel, på grund av högtider. Medan för deltagarna 

inom hotell är det den lugnaste perioden då det är få resenärer på hotellen.  
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Slutsats 

 
Hur ser då relationen ut mellan stress och upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen för 

individer inom handel- och hotellbranschen? Könsrelationer, vilken bransch man tillhör samt 

upplevelsen av gemenskap visade inga signifikanta relationer. Tendenser på att ju högre nivå 

av stress deltagarna upplevde, desto högre nivå av gemenskap upplevdes. Nivån av stress hos 

deltagare inom handeln visade en klar signifikant relation gentemot deltagare inom 

hotellbranschen. Alltså kan ingen annan slutsats dras utom att deltagarna inom handel känner 

större stress än deltagare inom hotellbranschen, under decembermånad. Inför framtida 

forskning kan det vara bra att ha i beaktelse att studera fenomenet under en annan 

kalendermånad. En större enkät och vid möjlighet till längre tidsperiod kan ge större urval, 

jämnare fördelning samt ge större möjlighet till signifikanta resultat. Det kan även vara av 

intresse att undersöka om personlighetstyperna A och B som tagits fram i tidigare forskning, 

om detta kan ha någon betydelse i fråga.  Detta kan vara intressant att undersöka för att gå 

ifrån uppdelningen av kön och istället studera närmare individens personlighet. Istället för att 

göra en jämförelse mellan könen kan en jämförelse mellan personlighetstyper ge en ny insikt 

om fenomenet. För framtida forskning kan det vara intressant att jämföra hur relationen ser ut 

mellan olika yrkeskategorier, till exempel de som arbetar inom service och det som arbetar 

inom andra affärsområden.  
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