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Att trivas på arbetet 

Psykosocial arbetsmiljö och arbetstrivsel  

inom en statlig myndighet 

 
Anna Bjurmell och Annika Pousard 

 

Psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan psykiska och fysiska faktorer 

vilka är av vikt för en individs hälsa, välbefinnande och arbetstrivsel. 

Forskning inom området har främst fokuserat på hälsa, välmående och 

stress där krav-kontrollmodellen är en vanligt förekommande modell. Syftet 

med studien var att undersöka hur faktorerna krav, kontroll och socialt stöd 

relaterar till arbetstrivsel. Utgångspunkt var krav-kontroll-stödmodellen 

samt dess relation och interaktion till arbetstrivsel utifrån fem 

frågeställningar och tre hypoteser. Medverkande var 65 kvinnor och 22 män 

från två kontor inom en statlig myndighet i Mellansverige. Undersökningen 

genomfördes med en enkät inspirerad av mätinstrumenten ASK 2.0 och 

Minnesota Satisfaction Questionnaire. En trevägs variansanalys påvisade 

resultatet att kontroll eller stöd kan vara av betydelse för arbetstrivsel, men 

krav verkar inte vara avgörande. De anställda ser ut att trivas och befinner 

sig antingen i det avspända eller i det aktiva arbetet. 

 

Keywords: psychosocial work environment, job satisfaction, job demand-

control-support model, public authorities 

  

Inledning 
 

Människor tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet och kan påverkas av 

organisationens inställning till de anställdas välmående och prestationer. Likväl som 

organisationen spelar en central roll för den anställde, har också den anställde en inverkan på 

organisationen genom sina tankar, känslor och handlingar. Således handlar det om en 

växelverkan mellan människa och organisation (Brief & Weiss, 2002). Enligt Spector (1997) 

kan organisationens behandling av de anställda reflekteras i deras trivsel samt emotionella och 

psykiska välbefinnande. Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg och Jensens (2009) studie 

påvisade att organisationer, genom att beakta faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, kan 

leda sina anställda i en positiv riktning mot hälsa och välbefinnande.  
 Arbetsmiljöverket i Sverige sände år 2014 ut en externremiss med förslag angående en ny 

föreskrift. Remissen syftade till att behandla bland annat arbetsbelastning, tillgängliga 

resurser samt konflikter och kränkande behandling på arbetsplatsen. Eventuellt kan remissen 

med dess förslag komma att innebära en tydligare lagstiftning kring social och organisatorisk 

arbetsmiljö, och träda i kraft under år 2015 (Arbetsmiljöverket, 2014a). Sveriges 

arbetsmiljölag har sitt primära syfte att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljölagen 1977:1160, kap 1, §1). Reglerna är 

till för arbetsgivare att vidta insatser vid eventuella brister i arbetsmiljön. Enligt Judge, 

Parker, Colbert, Heller och Ilies (2001) är det tack vare arbetsmiljölagen som arbetstrivsel är 

så pass uppmärksammat i svenska organisationer. Judge et al.’s (2001) globala kartläggning 

av forskning kring arbetstrivsel påvisar fenomenet som mindre framträdande inom 

organisationer världen över, vilket gör Sverige till en föregångare inom ämnet. 
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Den offentliga sektorn omfattar en rad olika myndigheter med serviceåtagande vilka ämnar 

till att skapa förutsättningar för klienter samt verka för en välfärd i samhället. Här inryms 

statligt anställda (Thylefors, 2007), vilka arbetar för medborgarna. Statligt anställda arbetar 

under riksdag och regering, vilket innebär krav i form av regler och riktlinjer som kan påverka 

verksamheten och de som arbetar i den. I Sverige arbetar drygt 235 000 personer inom statlig 

sektor, vilket utgör omkring sex procent av den totala arbetskraften inom arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare inom staten strävar efter att skapa möjligheter för kompetensutveckling, så som 

utbildningar och kurser men även att delta i projekt, arbetsgrupper och olika nätverk 

(Arbetsgivarverket, 2006).  

 Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökning från 2013 visade att statligt anställda överlag 

var mer nöjda med sitt arbete i jämförelse med arbetsmarknaden totalt sett. Däremot upplevde 

de anställda i undersökningen en statistiskt signifikant högre andel av otillräcklighet i 

arbetsinsatsen (Sundqvist & Särngren, 2014). Krav i form av arbetsbelastning och tidspress 

var ytterligare vanligt förekommande i undersökningen. Samtidigt som statsanställda kan 

känna sig otillräckliga och har krav uppifrån, upplevdes arbetet som meningsfullt och 

varierande där möjligheter till att lära nytt finns. De kan till viss del styra utförandet av 

arbetsuppgifter samt får vara delaktiga i arbetets upplägg och beslut. Dessutom var stöd och 

uppmuntran från såväl chefer som kollegor viktigt när kraven i arbetet är höga (Sundqvist & 

Särngren, 2014).  

 I servicerollen ställs offentligt anställda relativt ofta inför moraliska dilemman och 

arbetsuppgifter som kan verka psykiskt belastande (Thylefors, 2007). Enligt Johansson (1992) 

är den anställde en representant för organisationen och dess värderingar, samtidigt som den 

anställde representerar sig personligen i sin yrkesroll i form av erfarenheter och känslor. 

Något som kan upplevas kravfyllt är relationen mellan anställd och klient menade Hallsten 

(hämtat från Jönsson, 2005), då den anställdes uppgift är att tillgodose klientens behov och 

förväntningar. Samtidigt som relationen kan upplevas som kravfylld, finns en positiv aspekt i 

servicerollen då samspelet mellan anställd och klient kan ses som en källa till trivsel och 

motivation. Arbete i direktkontakt med människor kan därför ha en positiv inverkan på 

arbetstrivseln (Jönsson, 2004). 

 Genom den existerande, dock sparsamma forskning kring relationen mellan psykosocial 

arbetsmiljö och arbetstrivsel, ämnade den här studien att undersöka just denna relation. Den 

nya föreskriften var en av utgångspunkterna, likaså psykosocial arbetsmiljö som är ett 

debatterat ämne då den ökande ohälsan i skrivande stund medför stora ekonomiska kostnader 

för såväl arbetsgivare som arbetstagare (Arbetsmiljöverket, 2014b). Tidigare studier har 

främst fokuserat på sjukvård (t ex. Jönsson, 2012; Lohela, et al., 2009), hälsa och välmående 

(t ex. Theorell et al., 2013; Van der Doef & Maes, 1999) och stress (t ex. Fila, Paik, Griffeth 

& Allen, 2014; Siegrist, 2008). Samtliga har kopplat krav-kontrollmodellen samt den 

utvidgade krav-kontroll-stödmodellen till sina studier och har pekat på specifika faktorer och 

utgångar i den psykosociala arbetsmiljön. I tidigare studier har dessa modeller visat sig vara 

de mest använda modellerna i undersökningar av arbetsmiljö, hälsa och arbetstrivsel (Karasek 

& Theorell, 1990; Luchman & González-Morales, 2013).  

 Forskning inom krav, kontroll och socialt stöd i relation till arbetstrivsel har enligt Spector 

(1997) påvisat inkonsekventa resultat där sambandet mellan krav och trivsel har varit såväl 

positivt som negativt. I en studie utförd av Brough och Biggs (2015) korrelerade krav och 

arbetstrivsel negativt, och kontroll samt stöd positivt. Luchman och González-Morales (2013) 

fann endast svaga samband mellan krav och arbetstrivsel i sin metaanalytiska studie. Krav kan 

uppfattas både som positivt och negativt, och författarna menar att de inkonsekventa 

resultaten kan bero på hur individer uppfattar krav som specifik egenskap (Luchman & 

González-Morales, 2013).    
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Psykosocial arbetsmiljö 
 

Psykosocial arbetsmiljö kan hänvisas till hur anställda upplever arbetsmiljön och definieras 

som ”interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer” (Theorell, 2012, s. 19). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) kan den psykosociala arbetsmiljöns natur associeras med 

komplexitet i arbetet, socialt stöd, kontroll, rolltvetydighet, autonomi samt tidspress. 

 En studie om psykosocial arbetsmiljö och arbetstrivsel hos svenska sjuksköterskor utförd 

av Jönsson (2012) visade att prediktorer som krav, kontroll och socialt stöd, rollkonflikter 

samt tydlighet i roller var av vikt för arbetstrivseln. Lohela et al. (2009) pekade på ytterligare 

faktorer i sin studie och menade att utveckling av psykosociala faktorer som exempelvis 

ledarskap och socialt klimat kan inverka på trivseln. Ur Lohela et al.’s (2009) perspektiv går 

det att instämma i Theorells (2012) resonemang om att se den psykosociala arbetsmiljön ur ett 

positivt perspektiv då mycket av arbetslivsforskning har fokuserat på sjukdomsframkallande 

faktorer och en negativ sida överlag. Det positiva perspektivet innefattar en utveckling av vad 

de olika faktorerna kan göra med de anställdas hälsa, så som att öka anställdas inflytande i 

beslut, utveckla ledarskapet, motivera och ge feedback, fokusera på samhörighetskänslan 

samt att stimulera för inlärning. Dessvärre finns det endast ett fåtal studier ur det positiva 

perspektivet. Att genomföra förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön kan vara 

komplicerat då organisationers varande är föränderligt (Theorell, 2012).  

 Under 1900-talets första hälft ansåg anställda generellt att krav och kontroll samt 

möjligheten att socialisera var mindre viktigt. Däremot var lön och minskade fysiska krav av 

större värde (Karasek & Theorell, 1990). Mot 1980-talet gick arbetslivet i Sverige mot en 

positiv utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Oförändrade psykiska krav samt 

möjlighet till inflytande och stimulans på arbetsplatserna, i kombination med en låg 

arbetslöshet kan vara en anledning till den då positiva utvecklingen. Mot 1990- 2000-talet 

ökade arbetslösheten och otryggheten i arbetet, andelen fast anställda minskade samtidigt som 

arbetstiderna och kraven ökade (Theorell, 2012). Dessutom så har utomstående krav så som 

en ökad konkurrens, ökad komplexitet och förändringstakt lett till att organisationer behöver 

vara mer kund- och processorienterade (Huzell, 2005).  

 Den rådande utvecklingen inom arbetsmiljöområdet gör ämnet centralt att undersöka och 

tidigare forskning kring den psykosociala arbetsmiljön utgår ifrån att mäta effekter av faktorer 

i arbetet. Faktorerna kan exempelvis innefatta tidspress samt brist på personal, vilka i sig kan 

verka som stressorer i arbetet (Söderfeldt et al., 1996). Om faktorerna utgör en negativ 

påverkan på den anställde kan det resultera i nedsatt arbetsförmåga, vilket i sin tur kan få 

negativa konsekvenser för organisationen (Lohela et al., 2009).  

 

Krav-kontroll-stödmodellen 
 

Modellen baseras på psykologiska arbetskrav, kontroll i arbetet samt hur en organisation tar 

tillvara på de anställdas kompetenser och färdigheter. På engelska benämns modellen som Job 

Demand Control Model (JDC) vilken togs fram av Karasek (1979) och vidareutvecklades 

tillsammans med Theorell (Karasek & Theorell, 1990).  JDC var från början tvådimensionell 

och innehöll enbart dimensionerna krav och kontroll. Senare kompletterades modellen av 

Johnson och Hall (1988) med en tredje dimension, socialt stöd, som innefattar sociala 

relationer samt stöd från chef och kollegor. Modellen fick då namnet Job Demand Control 

Support Model, JDC(S).  

  Theorell (2012) betonade fyra typer av arbeten i JDC-modellen (Se Figur 1). Den första 

arbetstypen, det vill säga när individer ställs inför låga krav och har ett högt beslutsutrymme 

anses som avspända arbeten, där möjligheten till kontroll och eget beslutsutrymme finns. I 
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den andra arbetstypen, passiva arbeten, upplevs kraven vara låga och individer har även liten 

möjlighet att påverka beslut. I den tredje arbetstypen, spända arbeten, upplevs kraven som 

höga och beslutsutrymmet som litet. Det spända arbetet är mest riskfyllt vad gäller 

psykologisk belastning och stress (Theorell, 2012), vilket understryks av forskning inom 

området som pekar på ökad sjukdomsrisk följt av exempelvis depression och trötthet 

(Karasek & Theorell, 1990). I den fjärde arbetstypen, aktiva arbeten, finns både höga krav 

och högt beslutsutrymme och är enligt Karasek och Theorell (1990) det mest utmanande och 

utvecklande arbetet. I JDC-modellen kan kontroll över arbetet ha en dämpande effekt på de 

krav som ställs och på så vis inverka positivt för arbetstrivseln. En viktig följd av modellen är 

att negativa effekter av krav kan minskas genom att öka kontrollen (Spector, 1997). Den 

utvidgade JDC(S)-modellen implicerar att idealsituationen i ett arbete är när kraven är låga 

och beslutsutrymmet samt socialt stöd är högt. Tvärtom är den sämsta tänkbara situationen i 

modellen när kraven är höga, kontrollen samt det sociala stödet är lågt och människor i 

arbeten med hög arbetsbelastning riskerar därför att må sämre (Van der Doef & Maes, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetskrav. Arbetskrav relaterar till egenskaper i arbetsmiljön, så som arbetsbelastning i 

form av fysisk eller mental ansträngning, tidspress samt rollkonflikter (Karasek & Theorell, 

1990). Rollkonflikt har visat sig korrelera negativt med arbetstrivsel och när anställda 

upplever motstridiga krav på sin arbetsplats kring exempelvis ansvar och arbetsuppgifter kan 

rollkonflikter uppstå (Spector, 1997). Arbetskrav kan ses som en stressfaktor, vilka i sin tur 

kan orsaka höga stressnivåer hos individer. Individer som arbetar i byråkratiska roller är ofta 

relativt begränsade i sin arbetsroll, vilket kan ge upphov till lågt beslutsutrymme i 

arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990).  

 I Karaseks (1979) studie bland svenska och amerikanska arbetare, visade resultaten på att 

ett högt tempo och en hög stressnivå kunde kopplas till höga nivåer av krav. Författaren såg 

att arbeten omnämnda med låg status utsattes för högre belastning av sjukdomssymptom, 

vilket kan tyda på att individer inom dessa typer av arbeten är utsatta i större grad (Karasek & 

Theorell, 1990). Karasek, Gardell och Lindell (1987) fann att arbetskrav korrelerade negativt 

med arbetstrivsel och positivt med hjärtsjukdom. 

Figur 1. De fyra arbetstyperna i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek 

& Theorell, 1990). Källa: Egen bearbetning.  
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En viss mängd av krav kan inverka positivt på individers arbetstrivsel och välbefinnande samt 

bidra till lärande och prestation. Om möjlighet till självbestämmande över arbetskraven och 

dess hanterande finns, ökar chansen att uppnå egen kontroll i arbetet (Theorell, 2012). Dock, 

om kraven är för höga kan dessa ha en motsatt effekt och upplevas som en brist på möjliga 

personliga resurser (Karasek & Theorell, 1990).  

 

 Kontroll. Enligt Karasek (1979) kan kontroll definieras som ”the working individual’s 

potential control over his tasks and his conduct during the working day” (ss. 289-290). 

Kontroll relaterat till arbetet kan anses vara den kontroll en anställd har över sina 

arbetsuppgifter (Karasek, 1979). Enligt Tims, Bakker och Derks (2011) har forskning gett 

stöd för att anställda som har frihet till självbestämmande också har en benägenhet att 

använda kontrollen till att själva söka återkoppling. Att utöva kontroll i arbetet kan anses vara 

viktigt och kan inverka på den syn en anställd har på sina arbetsuppgifter. Kontroll över 

arbetet kan även kallas för beslutslatitud, eller förmågan att ta beslut, vilket är betydelsefullt 

för anställdas självbestämmande i arbetet, det vill säga att ett beslutsutrymme finns. 

Beslutsutrymme består av två komponenter; möjligheten att utöva kontroll över det egna 

arbetet samt kunskapskontroll som innefattar hur individens kunskap utvecklas, hanteras och 

värderas (Theorell, 2012; Van Der Doef & Maes, 1999). Om resurser för kompetens-

utveckling finns, så som utbildning, handledning eller rotation i arbetsuppgifter, kan anställda 

få möjlighet till kontroll över sin egen arbetssituation (Theorell, 2012). Kontroll visade sig 

vara en viktig faktor för arbetstrivseln i Jönssons (2012) studie bland svenska sjuksköterskor. 

 

 Socialt stöd. Socialt stöd handlar om de nära relationerna på arbetsplatsen och kan 

definieras som ”…overall levels of helpful social interaction available on the job from both 

co-workers and supervisors”  (Karasek & Theorell, 1990, s. 69). Förutom de nära relationerna 

kan socialt stöd även innebära såväl känslomässig som praktisk hjälp (Theorell, 2012). Vidare 

kan socialt stöd ses som en resurs för att effektivt uppnå arbetsrelaterade mål, verka positivt 

för deadlines samt lindrande vid hög arbetsbelastning och har tidigare associerats med 

arbetstrivsel (Van der Doef & Maes, 1999). Resultatet från en ny studie utförd av Yeh (2015) 

visade att relationer på arbetsplatsen samt arbetets innehåll var av stort värde för trivseln. 

Kahn och Byosserie (1992) fann ytterligare faktorer gynnsamma för trivsel, så som tydlighet i 

roller, återkoppling samt tydlig information. 

 Enligt Luchman och González-Morales (2013) kan relationer på arbetsplatsen ses som ett 

socialt kapital, vilket innebär den mängd socialt stöd som finns tillgängligt i form av 

information och assistans i arbetsuppgifter.  Tillgången av socialt kapital kan ha såväl positiv 

som negativ inverkan på den anställdes välmående och trivsel. En studie genomförd av 

Lohela et al. (2009) visade att socialt stöd från överordnad chef eller ledare kan inverka 

positivt på arbetstrivseln och enligt Westerberg och Tafvelin (2014) kan en isolerad 

arbetsmiljö utan tillgång till stöd från överordnad eller medarbetare orsaka negativa 

konsekvenser. Den psykosociala arbetsmiljön kan således påverkas av hur och om den 

anställde ges stöd och hjälp i arbetet (Jönsson, 2012), genom positiv feedback och konstruktiv 

kritik (Theorell, 2012). 

 

Arbetstrivsel 
 

I den här studien har begreppet arbetstrivsel använts synonymt med arbetstillfredsställelse 

med utgångspunkt i Locke´s (1969) definition. Arbetstrivsel definieras som välbefinnande 

eller som ett emotionellt positivt tillstånd vilket uppkommer genom den nöjdhet eller 

uppskattning den anställde känner för sitt arbete. Vad den anställde förväntar sig av arbetet i 
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relation till vad hon upplever att hon i realiteten får ut (Locke, 1969). Arbetstrivsel kan ses 

som en attityd till arbetet, vilken innefattar affektiva och kognitiva komponenter (Ilies & 

Judge, 2002). Den affektiva komponenten handlar om känslor inför själva arbetet, medan den 

kognitiva komponenten innefattar en individs tankar och värderingar om arbetet (Reizer, 

2015). Arbetstrivsel är en viktig faktor att ta hänsyn till då arbetstrivsel också kan ses som ett 

mått på den psykosociala arbetsmiljön och i sin tur ha inverkan på hälsa och välbefinnande 

hos de anställda i organisationen (Spector, 1997). Otaliga studier om arbetstrivsel och dess 

betydelse för såväl organisatoriskt som individuellt välbefinnande och hälsa har gjorts, vilket 

gör ämnet till ett av organisationsforskningens mer utforskade (Spector, 1997). Det finns en 

mängd olika faktorer som kan inverka på en individs arbetstrivsel, och teorier kring detta. 

Teorierna rör bland annat hur trivseln i arbetet tillfredsställer individens behov (Graen, Dawis 

& Weiss, 1968), hur arbetet speglar en individs personliga värderingar (George & Jones, 

1996), men även förväntningar och hur dessa motsvarar själva arbetet (Liu & White, 2011). 

  Dawis, England och Lofquist (1964) utvecklade en teori om anpassning i arbetet (Theory 

of Work Adjustment). Teorin grundar sig i den interaktion som sker mellan individ och 

arbetsplats samt de faktorer som omger arbetsplatsen. Individer är olika av naturen och har 

egna behov och förmågor, om dessa överensstämmer med arbetsplatsens förväntningar och 

vad den kan erbjuda kan också arbetstrivseln öka och behoven uppfyllas (Dawis et al., 1964). 

Även Spector (1997) betonade individers olikheter och menade att känslorna inför arbetet kan 

se olika ut. Det är således tänkbart att en anställd kan vara missnöjd med en aspekt av arbetet 

som exempelvis lön eller arbetsvillkor, men nöjd med andra (Spector, 1997). Anställda som 

upplever sig vara nöjda med sitt arbete tenderar enligt Spector (1997) till ett högre 

organisatoriskt engagemang, medan anställda som upplever sig vara missnöjda kan skapa 

ineffektiva beteenden inom organisationen.  

 De individuella skillnaderna hos individer var något som intresserade Dawis et al. (1964), 

när de utvecklade sitt frågeformulär Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). MSQ utgår 

därför från en individualiserad bild med olika faktorer som kan inverka på arbetstrivseln, där 

individers olikheter kan speglas i frågorna. Frågorna rör inre och yttre arbetstrivsel, där den 

inre arbetstrivseln speglas i frågor om bland annat trygghet och personliga värderingar. Den 

yttre arbetstrivseln däremot speglas i frågor kring exempelvis utvecklingsmöjligheter och 

bekräftelse i arbetet. Tillsammans utgör den inre och yttre arbetstrivseln en generell 

arbetstrivsel (Dawis et al., 1964). 

 

Syfte  
 

Studien syftade till att undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland anställda vid en statlig 

myndighet i Mellansverige, utifrån faktorerna krav, kontroll och socialt stöd med 

utgångspunkt i JDC(S). Vidare undersöktes dessa faktorers relation till arbetstrivsel. Den här 

studien ville även uppmärksamma den kunskapslucka som råder i undersökningar kring den 

psykosociala arbetsmiljön och arbetstrivsel hos statligt anställda. Att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön bland anställda vid statlig myndighet är därför högst aktuellt. 

JDC(S) postulerar fyra arbetstyper relaterade till stress, där relationen mellan krav, kontroll 

och socialt stöd ser ut på ett visst sätt. Då studien fokuserade på arbetstrivsel blev syftet att 

utröna interaktioner mellan krav, kontroll och socialt stöd relaterat till arbetstrivsel.  
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Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Hur relaterar faktorerna krav, kontroll och socialt stöd till arbetstrivsel hos anställda 

vid en statlig myndighet? 

H1 Ju högre krav desto lägre arbetstrivsel 

H2 Ju högre kontroll desto högre arbetstrivsel 

H3 Ju mer socialt stöd desto högre arbetstrivsel 

2. Finns det en interaktion mellan krav och kontroll med avseende på arbetstrivsel? 

3. Finns det en interaktion mellan krav och socialt stöd med avseende på arbetstrivsel? 

4. Finns det en interaktion mellan kontroll och socialt stöd med avseende på 

arbetstrivsel? 

5. Finns det en interaktion mellan krav, kontroll och socialt stöd med avseende på 

arbetstrivsel? 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Två kontor inom en statlig myndighet i Mellansverige medverkade i studien. Totalt delades 

270 enkäter ut varav 90 enkäter återlämnades och det externa bortfallet uppgick därmed till 

180 enkäter. Tre av de återlämnade enkäterna var inte ifyllda och fick därför räknas som 

bortfall, 87 enkäter återstod. Svarsfrekvensen för de två kontoren var 45% respektive 17% 

och den totala svarsfrekvensen var 32%.  Underlaget utgjordes av 65 kvinnor (75%) och 22 

män (25%). Respondenternas ålder varierade från 24 till 64 år och medelåldern var 46.11 år 

(SD = 10.97). Det genomsnittliga värdet för antal år som anställd var 9.14 (SD = 8.08) och 

sträckte sig från 1-42 år. Någon kompensation för medverkan utgick ej. 

 

Material 
 

Enkäten bestod av totalt 37 frågor uppdelade i tre avsnitt; demografi, psykosocial arbetsmiljö 

samt arbetstrivsel. Avsnitt ett omfattades av sex bakgrundsfrågor om respondentens ålder, 

kön, antal år som anställd, anställningsform, sysselsättningsgrad samt nuvarande befattning. 

Bakgrundsinformationen syftade till att ge en bild av respondenterna.  

 Avsnitt två innehöll 21 frågor uppdelade på tre delavsnitt med inspiration hämtat från 

frågeformuläret ASK 2.0 (Hovmark & Thomsson, 1995). Originalformuläret innehåller 59 

frågor och påståenden med fyra index för krav, socialt stöd, kontroll och kompetens. I de fyra 

indexen ingår 16 subindex som bland annat mäter rollkonflikter, informativt stöd, 

tidsplanering och lärande i arbetet. Då originalversionen innehåller en stor mängd frågor togs 

beslutet att konstruera en förkortad enkät med utvalda frågor ur subindex i originalversionen. 

På så vis mättes krav, kontroll och socialt stöd mer generellt utifrån studiens frågeställningar 

och hypoteser. Påståenden om kompetens kom att ingå under index för kontroll. Vid 

konstruktion av enkäten gjordes avvägningen att originalfrågorna till viss del behövde 

omformuleras då ett flertal frågor var av karaktären ”två frågor i en” vilket enligt Bryman 

(2011) inte är optimalt ur frågesynpunkt. 

 Delavsnitt ett innefattade arbetskrav med sju frågor och påståenden som till exempel ”Har 

Du så många arbetsuppgifter att Dina möjligheter till att arbeta effektivt påverkas negativt?” 

samt det egenkonstruerade påståendet ”Jag känner mig otrygg i min arbetssituation”. Samtliga 

frågor och påståenden besvarades på en femgradig skala av Likerttyp från 0 (Dagligen), 1 (Ett 
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par gånger per vecka), 2 (Någon gång per vecka), 3 (Ett par gånger per månad) till 4 (Sällan 

eller inte alls). Frågor och påståenden bildade medelvärdesindex för arbetskrav. Cronbach’s 

alpha för kravindex uppgick till .75. 

 Delavsnitt två innefattade socialt stöd med sex frågor och påståenden som exempelvis ”Får 

Du konstruktiva synpunkter på det arbete Du utfört?” Frågor och påståenden besvarades på en 

femgradig Likertliknande skala från 0 (Ofta), 1 (Ganska ofta), 2 (Emellanåt), 3 (Sällan) till 4 

(Nästan aldrig). Samtliga frågor och påståenden bildade medelvärdesindex för socialt stöd. 

För stödindex uppgick Cronbach’s alpha till .75. 

 Delavsnitt tre innefattade kontroll med åtta påståenden som till exempel ”Jag styr själv min 

arbetstakt.” Påståenden besvarades på en femgradig skala av Likerttyp från 0 (Instämmer helt) 

till 4 (Instämmer inte alls). Samtliga påståenden bildade medelvärdesindex för kontroll. 

Crobach’s alpha för kontrollindex uppgick till .80.  

 Avsnitt tre utgjordes av 10 påståenden från frågeformuläret Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). Frågeformuläret som 

användes var en svensköversatt version (Nystedt, Sjöberg & Hägglund, 1999). Det finns två 

versioner av MSQ, long-form med 100 påståenden samt short-form med 20 påståenden. I den 

här studien gjordes ett urval av 10 påståenden från short-form versionen, vilka ansågs vara 

mest relevanta för undersökningen. Sex stycken påståenden som hämtades från short-form 

avsågs mäta inre tillfredsställelse och behandlade en faktor som Moral/Värderingar - ”I mitt 

nuvarande arbete tycker jag så här om: Möjligheten att göra saker som överensstämmer med 

mitt samvete.” Fyra påståenden avsåg att mäta yttre tillfredsställelse och behandlade bland 

annat en faktor som Erkännande - ”I mitt nuvarande arbete tycker jag så här om: Den 

uppskattning jag får när jag gör ett bra jobb.” Påståenden besvarades med en femgradig skala 

av Likerttyp från 0 (Mycket otillfredsställd) till 4 (Mycket tillfredsställd). Enligt Weiss et al. 

(1967) anses short-form versionen ha god validitet enligt tidigare mätningar då den är baserad 

på long-form versionen. Samtliga påståenden bildade medelvärdesindex för arbetstrivsel och 

enligt Weiss et al. (1967) avser inre och yttre påståenden sammantaget mäta en generell 

tillfredsställelse. Cronbach’s alpha för arbetstrivselns index uppgick till .89.  

 

Procedur 
 

En förfrågan om medverkan i undersökningen skickades via e-post till 10 kontor inom en 

statlig myndighet i Mellansverige. Två kontor visade sitt intresse för medverkan och gavs 

ytterligare information kring undersökningen. All fortsatt kontakt skedde via e-post och 

myndigheten förmedlade själva enkäten till de anställda med ett tillhörande missivbrev. 

Missivbrevet tillhandahöll information om studiens bakgrund och syfte, att deltagandet var 

frivilligt och anonymt samt att insamlat material slutligen hanterades av undertecknade 

ansvariga för undersökningen. Enkäten distribuerades av överordnad och lades i respektive 

anställds postfack, eller skickades via e-post för egen utskrift av de anställda. En påminnelse 

gick ut efter halva distribueringstiden. Slutligen samlades enkäterna in via en låst postlåda på 

respektive kontor och enkäterna hämtades personligen upp av ansvariga för undersökningen 

efter åtta arbetsdagar. 

 Bearbetning och analys av dataunderlaget utfördes i det statistiska dataprogrammet SPSS. 

Det partiella bortfallet ersattes med aktuellt medelvärde för respektive fråga. 

Medelvärdesindex gjordes för krav, kontroll, socialt stöd och arbetstrivsel. Innan analysen 

genomfördes vändes index för krav, kontroll och socialt stöd så en hög skattning (4) innebar 

mycket av en egenskap. Det vill säga att en hög skattning på frågor innebar mycket av krav, 

kontroll och socialt stöd. Betydelsen av svarsalternativen blev då densamma som för 

arbetstrivsel där en hög skattning (4) också innebar en hög arbetstrivsel. Enligt ASK 2.0 är 
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krav negativt laddad och bör således inte vändas, medan kontroll och socialt stöd är positivt 

laddade. I föreliggande studie vändes dock både krav, kontroll och socialt stöd.  

 För att kunna besvara studiens frågeställningar och hypoteser genomfördes en trevägs 

variansanalys med arbetstrivsel som beroende variabel och krav, kontroll samt socialt stöd 

som oberoende variabler. Median togs fram för de oberoende variablerna som sedan 

dikotomiserades, det vill säga tudelades för att skapa jämna grupper (0 = Låg, 1 = Hög) samt 

studera interaktionen mellan de tre oberoende variablerna. Slutligen gjordes en 2 (låga vs. 

höga krav) x 2 (låg vs. hög kontroll) x 2 (lågt vs. högt socialt stöd) variansanalys för 

oberoende mätningar med generell arbetstrivsel som beroende variabel.  

 

Resultat 
 

Tabell 1 visar att det förelåg statistiskt signifikanta samband mellan krav, kontroll, socialt 

stöd och arbetstrivsel. Krav noterades korrelera negativt med både kontroll, socialt stöd och 

arbetstrivsel (p < .01), vilket antyder att ju lägre krav som en anställd skattar, desto högre 

skattas kontroll, socialt stöd och arbetstrivsel. Kontroll korrelerade positivt med både socialt 

stöd och arbetstrivsel (p < .01), vilket indikerar att ju högre värden en anställd skattar på 

kontroll desto högre skattas också socialt stöd och arbetstrivsel. Slutligen korrelerade socialt 

stöd positivt med arbetstrivsel (p < .01), vilket tyder på att ju högre grad av socialt stöd på 

arbetsplatsen desto högre skattas också arbetstrivseln.  

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende variabler och beroende variabel. 

Variabel M SD 1 2 3 4 

1. Krav 1.32 0.74 -    

2. Kontroll 2.40 0.73 -.56
*
 -   

3. Socialt stöd 2.93 0.60 -.30
*
 .38

*
 -  

4. Arbetstrivsel 2.71 0.77 -.48
*
 .49

*
 .43

* 
- 

Not. N = 87. 
*
p < .01. 

 

När en 2 x 2 x 2 variansanalys genomfördes för de oberoende variablerna krav, kontroll och 

socialt stöd med arbetstrivsel som beroende variabel, dikotomiserades de oberoende 

variablernas medelvärden i låg respektive hög grupp utifrån medianen. I Tabell 2 redovisas 

dikotoma medelvärden för de oberoende variablerna i förhållande till den beroende variabeln 

arbetstrivsel.  Resultatet visade att skillnaden mellan låga och höga krav inte var statistiskt 

signifikant (F1,79 = 0.45, p = .503). Anställda med låga krav (M = 2.91, SD = 0.76) skiljde sig 

inte nämnvärt från anställda med höga krav (M = 2.49, SD = 0.73) i förhållande till 

arbetstrivsel. Därav ges inget stöd för hypotes ett; ju högre krav desto lägre arbetstrivsel.  

Kontroll visade signifikanta skillnader mellan låg och hög kontroll (F1,79 = 9.28, p < .05, η
2 

= 

.08). Som förväntat visade resultatet av analysen att anställda med hög kontroll (M = 3.15, SD 

= 0.78), skattade arbetstrivseln högre än anställda med låg kontroll (M = 2.41, SD = 0.61). 

Därav ges stöd för hypotes två; ju högre kontroll desto högre arbetstrivsel. Gällande hypotes 

tre; ju mer socialt stöd desto högre arbetstrivsel, förelåg en tendens till signifikans (F1,79 = 

3.80, p < .10, η
2
 = .03). Anställda som skattade högt på socialt stöd (M = 3.00, SD = 0.86) 

visade en tendens till högre arbetstrivsel än de anställda som skattade lågt på socialt stöd (M = 

2.47, SD = 0.60), vilket ger ett svagt stöd för studiens tredje hypotes.  

 

  



10 

 

 

Tabell 2  

Dikotoma medelvärden för oberoende variabler 

Variabler  M SD n 

Krav Låg 2.91 0.76 45 

 Hög 2.49 0.73 42 

Kontroll Låg 2.41 0.61 52 

 Hög 3.15 0.78 35 

Socialt stöd Låg 2.47 0.60 48 

 Hög 3.00 0.86 39 
Not. n= Antal individer i låg respektive hög grupp. 

 

Angående huvudeffekter noterades en signifikant huvudeffekt för kontroll (F1,79 = 9.28, p < 

.05, η
2 

= .08), samt en tendens till signifikant huvudeffekt för socialt stöd (F1,79 = 3.80, p < 

.10, η
2
 = .03). Beträffande frågeställning nummer två (Finns det en interaktion mellan krav 

och kontroll med avseende på arbetstrivsel?), så fanns en tendens till en signifikant interaktion 

där en ordinal interaktionseffekt mellan krav och kontroll konstaterades (F1,79 = 2.84, p < .10, 

η
2 

= .03). Anställda med högre nivå av kontroll skattade generellt en högre arbetstrivsel 

oberoende av låga eller höga krav (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skattad arbetstrivsel utifrån interaktionen mellan krav och kontroll. Skalans 

variationsvidd från 0 (lågt) till 4 (högt). 

 

Beträffande frågeställning nummer tre (Finns det en interaktion mellan krav och socialt stöd 

med avseende på arbetstrivsel?), förelåg ingen signifikant interaktionseffekt (F1,79 = 0.10, p = 

.754). Gällande frågeställning nummer fyra (Finns det en interaktion mellan kontroll och 

socialt stöd med avseende på arbetstrivsel?), förelåg inte heller här någon signifikant 

interaktionseffekt (F1,79 = 0.23, p = .636). Frågeställning nummer fem (Finns det en 

interaktion mellan krav, kontroll och socialt stöd med avseende på arbetstrivsel?), visade 

ingen signifikant interaktionseffekt (F1,79 = 0.002, p = .962). Se Bilaga 1 för icke signifikanta 

interaktionseffekter gällande frågeställning tre och fyra och Bilaga 2 för frågeställning fem.  
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, 

kontroll och socialt stöd samt faktorernas relation till och interaktion med arbetstrivsel hos 

anställda vid en statlig myndighet i Mellansverige. Studien undersökte fem frågeställningar 

och tre hypoteser med utgångspunkt i Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. 

I korrelationen förekom signifikanta negativa samband mellan krav och de övriga variablerna 

(kontroll, socialt stöd och arbetstrivsel). Däremot var övriga korrelationer mellan variablerna 

positiva. När den trevägs variansanalysen genomfördes utifrån de dikotomiserade oberoende 

variablernas medelvärden gavs en tydligare inblick i skattningen av lågt och högt för krav, 

kontroll och socialt stöd. Korrelationerna syftade således till att påvisa eventuella samband 

mellan variablerna, medan variansanalysen gjordes med avsikt att ge svar på hypoteser och 

frågeställningar.  

 Den första frågeställningen ämnade till att besvara hur faktorerna krav, kontroll och socialt 

stöd kunde relateras till arbetstrivsel genom tre hypoteser. Korrelationerna visade signifikanta 

samband mellan krav, kontroll och socialt stöd å ena sidan, mellan arbetstrivsel å andra sidan. 

Variansanalysen visade att skillnaden mellan låga och höga krav inte var statistiskt 

signifikant, inget stöd kunde därför ges för studiens första hypotes. För hypotes två var 

skillnaden mellan låg och hög kontroll statistiskt signifikant. Hypotes tre uppvisade en 

tendens till signifikans mellan lågt och högt socialt stöd. Beträffande frågeställning nummer 

två fanns en tendens till signifikans i interaktionen mellan krav och kontroll. Anställda som 

uppgav en högre grad av kontroll skattade generellt också högre på arbetstrivseln oavsett låga 

eller höga krav. För frågeställning tre, fyra och fem var interaktionerna inte signifikanta. 

 Gällande första hypotesen, ju högre krav desto lägre arbetstrivsel, visade korrelationen ett 

signifikant negativt samband mellan krav och arbetstrivsel, vilket pekar mot ett resultat som 

överensstämmer med Karasek et al. (1987). I den här studien var en hög skattning (4) av krav 

negativt, medan hög skattning (4) i arbetstrivsel var positivt. Det signifikanta negativa 

sambandet mellan krav och arbetstrivsel kan vid en första anblick ge ett vilseledande intryck 

av att det finns ett stöd för hypotes ett, trots att så inte är fallet. Variansanalysen som avsågs 

ge svar på hypotesen visade att det inte fanns något stöd för studiens första hypotes. Anställda 

som svarade lågt respektive högt angående arbetskrav uppvisade likvärdiga dikotoma 

medelvärden. I den djupare variansanalysen går det därför inte att avgöra om låga eller höga 

krav ger lägre eller högre arbetstrivsel. Arbetstrivsel ser ut att vara oberoende av om kraven är 

låga eller höga. Kraven kan med andra ord spela en mindre roll i arbetstrivselns totala 

sammanhang. Sundqvist och Särngren (2014) fann att statsanställda upplever sitt arbete som 

meningsfullt och varierande trots krav uppifrån och enligt Theorell (2012) kan en viss mängd 

av krav inverka positivt på arbetstrivsel. Om kraven däremot är för höga kan det upplevas 

som brist på personliga resurser (Karasek & Theorell, 1990). 

 För studiens andra hypotes, ju högre kontroll desto högre arbetstrivsel, påvisades ett 

positivt samband. Variansanalysen visade en signifikant skillnad mellan låg och hög kontroll i 

förhållande till arbetstrivsel. Skillnaden i medelvärden mellan låg och hög kontroll kan tyda 

på att de anställda har möjlighet att styra över sin egen arbetssituation vad gäller såväl 

innehåll och beslut som arbetets upplägg, något som Theorell (2012) benämner som ett 

självbestämmande. Om kontroll uppnås över arbetet kan möjligheten till självbestämmande 

öka (Theorell, 2012; Van der Doef & Maes, 1999). I förlängningen kan hög kontroll leda till 

arbetstrivsel (Jönsson, 2012) och i Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökning år 2013 ansåg 

statsanställda att arbetet var varierande, lärorikt och inbjöd till delaktighet i upplägg och 

beslut (Sundqvist & Särngren, 2014).  

 Hypotes tre, ju mer socialt stöd desto högre arbetstrivsel, påvisade också ett positivt 

samband. I variansanalysen noterades en tendens till signifikans i skillnaden mellan lågt och 
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högt stöd i förhållande till arbetstrivsel. Medelvärdet för högt stöd var högre än för lågt stöd, 

även om skillnaden var marginell. Det kan betyda att de anställda har goda relationer till 

varandra samt får stöd, information och feedback från kollegor och chefer, vilket kan inverka 

positivt på den psykosociala arbetsmiljön (Jönsson, 2012). Relationer på arbetsplatsen är 

enligt Luchman och González-Morales (2013) ett viktigt socialt kapital i form av information 

och assistans, vilka kan ha en positiv inverkan på arbetstrivseln. Yeh (2015) påvisade i sin 

studie att relationer samt arbetets innehåll också var av stort värde för trivseln. Socialt stöd 

kan ha en lindrande effekt på arbetsbelastning och vara viktigt för att uppnå mål i arbetet (Van 

der Doef & Maes, 1999). Dessutom visade sig stöd och uppmuntran från såväl chefer som 

kollegor vara viktigt för statsanställda när kraven i arbetet är höga (Sundqvist & Särngren, 

2014).  

 Beträffande frågeställning nummer två fanns en interaktion med tendens till signifikans 

mellan krav och kontroll. Anställda som uppgav en högre grad av kontroll skattade generellt 

högre på arbetstrivseln. När kraven upplevs som låga, var skillnaden mellan låg och hög 

kontroll mindre än när kraven upplevs som höga. I takt med att kraven ökar, ökar också 

arbetstrivseln för anställda som upplever hög kontroll medan arbetstrivseln minskar för 

anställda som upplever lägre kontroll. Enligt Sundqvist och Särngren (2014) kan statligt 

anställdas kontroll uppväga för de krav som ställs, med exempelvis lärande i arbetet och 

delaktighet i beslut. I den här studien fanns en signifikant huvudeffekt av kontroll. Denna 

huvudeffekt tyder på att möjligheten till kontroll över arbetet och arbetssituationen är en 

viktig faktor för de anställda, och kan moderera för både krav och socialt stöd i arbetet. 

 För frågeställning tre, fyra och fem var interaktionerna inte signifikanta. Frågeställningarna 

för krav och socialt stöd, kontroll och socialt stöd samt krav, kontroll och socialt stöd 

påvisade ingen interaktionseffekt. Det kan bero på att de oberoende variablerna inte 

uppvisade tillräcklig skillnad i medelvärden för att ha någon betydelse för arbetstrivseln. 

Några signifikanta huvudeffekter kunde inte heller påvisas, däremot fanns en tendens till 

huvudeffekt för socialt stöd. Socialt stöd kan vara en faktor att ta hänsyn till för de anställda, 

men det går däremot inte att uttala dess värde i sammanhanget av arbetstrivsel. 

 Enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell befinner sig individer i det 

avspända arbetet när kraven är låga och kontrollen samt stödet är högt, eller i det aktiva 

arbetet när krav, kontroll och stöd skattas högt. Studiens resultat indikerar att de anställda kan 

befinna sig i det avspända arbetet likväl som i det aktiva arbetet då hypotes ett inte stöds, men 

däremot hypotes två och tre. Eftersom ingen signifikant skillnad noterades mellan låga och 

höga krav i förhållande till arbetstrivsel går det inte att mer bestämt uttala sig om huruvida de 

anställda befinner sig inom det avspända eller aktiva arbetet. Anställda med höga krav ser ut 

att trivas likvärdigt som anställda med låga krav då även de skattade högre på både kontroll 

och stöd. Enligt modellen kan anställda med höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd 

inrymmas i det aktiva arbetet som också är det mest utmanande och utvecklande arbetet för en 

individ (Karasek & Theorell, 1990). Sammantaget ser de anställda enligt modellen ut att 

trivas på sin arbetsplats och varken låga eller höga krav verkar vara avgörande för 

arbetstrivseln. Individer är olika av naturen och har olika känslor inför sitt arbete (Spector, 

1997), innebörden av krav, kontroll, socialt stöd och arbetstrivsel kan därför skifta och är en 

högst subjektiv upplevelse som utgår från den enskilde individen. En individ kan således vara 

nöjd med en aspekt av arbetet, men missnöjd med en annan (Spector, 1997). Om den 

anställdes känslor, behov och förmågor överensstämmer med arbetsplatsens förväntningar, 

kan arbetstrivseln öka (Dawis et al., 1964). Arbetstrivsel kan därför vara en viktig faktor att ta 

hänsyn till både för organisationen och de individer som arbetar i den, samt kan ses som ett 

mått på den psykosociala arbetsmiljön (Spector, 1997).  
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Styrkor och svagheter med studien 
 

Studien utgick ifrån två etablerade mätinstrument. Cronbach’s alpha översteg den acceptabla 

nivån .70 på samtliga index, trots att originalversionerna inte användes i sin helhet samt att en 

del omformulering förekom. Alphavärdena för studien indikerar en god reliabilitet. Ett hot 

mot reliabiliteten kan vara det låga antalet item i jämförelse med originalversionerna av ASK 

2.0 och MSQ, därav kunde reliabiliteten ytterligare ha stärkts med ökat antal item. En annan 

konsekvens av behandlingen blev att inga jämförelser kunde göras mot instrumentens 

normvärden, det vill säga hur de anställda i den här studien upplever krav, kontroll, stöd och 

arbetstrivsel i förhållande till genomsnittet. Svarsalternativen skalades från 0-4 och ändrade 

riktning vid index för arbetstrivsel, vilket kan ha medfört missförstånd vid ifyllandet av 

enkäten. I någon mening kan därför skalningen ha påverkat resultatet. 

 Studiens begränsade underlag med endast 87 deltagare gav konsekvensen att i samband 

med ANOVA, blev antalet individer i de olika cellerna få. Detta kan ha inverkat på resultatet 

och gör det svårt att generalisera till de två kontoren eller övriga anställda inom myndigheten. 

Något som också kan ha påverkat resultatet kan vara en överrepresentation av någon 

extremgrupp. Det vill säga att anställda som valde att delta kan vara de som vill göra sin åsikt 

hörd, genom missnöje eller viljan att förändra något i arbetssituationen.  

 Ur tidsaspekt och med hänsyn till de två medverkande kontorens arbetsbelastning och 

tidspress, gjordes avvägningen att en mindre enkät kunde generera en högre svarsfrekvens. 

Den största svagheten med studien är den låga svarsfrekvensen och det stora bortfallet, något 

som kan ha påverkats av de två kontorens olika tillvägagångssätt i distribuering av enkäterna. 

En annan faktor kan vara den årliga medarbetarundersökningen som till viss del behandlade 

psykosocial arbetsmiljö och utfördes av den statliga myndigheten en kort tid innan den här 

studien ägde rum. Möjligen hade deltagarantalet för studien ytterligare kunnat säkras genom 

att skicka ut en förfrågan till fler kontor och län. Undersökningen utgick ifrån föreställningen 

att låga krav, hög kontroll och högt socialt stöd ger en högre arbetstrivsel. Med 

kausalitetsaspekten i beaktande kan arbetstrivsel också bero på andra orsaker och att krav, 

kontroll och socialt stöd inte är de enda eller överhuvudtaget är grundläggande faktorer för 

arbetstrivsel. 

 Författarna till föreliggande studie valde att förutom en vändning av kontroll och stöd, 

även vända index för krav. Hög skattning (4) på frågor om krav innebar då höga krav. I någon 

mening kan detta vara missvisande, då kravindex för undersökningen ASK 2.0 troligtvis inte 

vändes eftersom krav kan anses vara negativt laddat. Krav får således en negativ riktning 

medan kontroll och stöd får en positiv riktning. Höga krav motsvaras då av en låg skattning, 

medan hög kontroll och högt stöd motsvaras av en hög skattning. Den här studien bortsåg från 

laddningen av krav som negativ, och fokuserade på mängden av egenskapen krav, där en hög 

siffra på frågor motsvarade mängden krav. Forskning om sambandet mellan krav och 

arbetstrivsel har visat på inkonsekventa resultat (Brough & Biggs, 2015; Spector, 1997). 

Såväl positiva och negativa korrelationer har påvisats och den här studien fann ett negativt 

samband mellan krav och arbetstrivsel. Om index för krav hade behållits som en negativ 

riktning i enlighet med ASK 2.0 hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Dock är krav en 

komplex egenskap som innehåller ett flertal aspekter, vilka kan upplevas såväl positivt som 

negativt för individer (Luchman & González-Morales, 2013).  

 

Slutsats 
 

Relaterade faktorerna krav, kontroll och socialt stöd till arbetstrivseln hos anställda vid statlig 

myndighet? Låga eller höga krav ser ut att vara av mindre betydelse för arbetstrivsel. Kontroll 
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och socialt stöd relaterade var för sig till lägre eller högre arbetstrivsel. Anställda med högre 

kontroll eller högre nivå av socialt stöd tenderar att uppleva en högre grad av arbetstrivsel. 

Dessutom visade interaktionen att anställda med högre nivå av kontroll generellt skattar 

arbetstrivseln högre oavsett låga eller höga krav. Interaktion förekom varken mellan krav och 

socialt stöd, mellan kontroll och socialt stöd eller mellan krav, kontroll och socialt stöd med 

avseende på arbetstrivsel.  

 Studiens resultat är inte generaliserbart för populationen statligt anställda i Mellansverige, 

men ger ändå en indikation på den psykosociala arbetsmiljön och arbetstrivseln för de 

aktuella deltagarna. Resultatet går i linje med Arbetsgivarverkets arbetsmiljöundersökning, 

där statligt anställda överlag var nöjda med sin arbetssituation. Att arbeta inom statlig 

myndighet innefattar en del krav. Kontroll över arbetssituationen, utvecklingsmöjligheter 

samt stöd från kollegor och chefer i kombination med konstruktiv feedback kan väga upp mot 

kraven, vilket i förlängningen kan leda till en ökad arbetstrivsel. För att undersöka ytterligare 

bakomliggande faktorer i den psykosociala arbetsmiljön rekommenderas att använda 

mätinstrumentet ASK 2.0 i sin helhet. Psykosocial arbetsmiljö och arbetstrivsel med dess 

inneboende aspekter är subjektiva och upplevs olika av olika individer, därav kan enkäter med 

fördel kompletteras med intervjuer för att skapa en mer täckande bild samt ge en djupare 

förståelse av fenomenen.  
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Icke signifikant interaktionseffekt för krav, kontroll och lågt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icke signifikant interaktionseffekt för krav, kontroll och högt stöd. 
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