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Sammanfattning 
Arbetsplatsen har kommit att bli en viktigt arena där hälsan och förutsättningarna för hälsan 
kan påverkas. De senaste åren har det skett en positiv utveckling gällande den fysiska 
arbetsmiljön men inte gällande den psykosociala arbetsmiljön där speciellt anställda inom 
hälso- och sjukvården upplever en allt mer pressad arbetssituation. Litteraturgenomgången 
kring psykosociala arbetsförhållanden visar att det finns lite forskning gjord kring positiva 
aspekter av socialt stöd och hälsa. Detta ses som ett problem då det i arbetsmiljön ligger en 
avsevärd potential i främjandet av hälsa och att fokus bör förflyttas från det patogena till det 
salutogena synsättet. Syftet var att ur ett salutogent perspektiv se det sociala stödets betydelse 
på arbetsplatser inom privat hälso- och sjukvård samt undersöka medarbetarnas 
självuppskattade hälsa och upplevelser av arbetsplatsen och arbetssituationen. Metoden var en 
kvantitativ tvärsnittsstudie. En strukturerad webenkät användes för att samla in data. Totalt 
deltog 91 medarbetare inom närsjukvården på ett privat hälso- och sjukvårdsföretag, vilket 
innebar en svarsfrekvens på 43 %. Resultaten visar ett direkt positivt samband mellan socialt 
stöd och olika arbetsrelaterade faktorer samt hälsa. Socialt stöd medierar även effekterna av 
kontroll på nivån av den självuppskattade hälsan. Dock fanns det inget underlag för att socialt 
stöd har en större betydelse än andra arbetsrelaterade faktorer i relation till hälsa. 
Konklusionerna var att ett gott emotionellt klimat bidrar till gynnsamma hälsoeffekter. Ett 
viktigt perspektiv i det hälsofrämjande arbetet är att skapa och främja goda relationer på 
arbetsplatsen. Exempelvis är formella samtalsgrupper effektiva vid främjandet av goda 
relationer, samt bidragande till minskningen av stressupplevelser vilket även fångar in den 
preventiva tillämpningen. Hälsa berör flera aspekter och bör ses så holistiskt som möjligt. 
 
Nyckelord: Salutogent, Hälsa, God arbetsmiljö, Psykosociala arbetsförhållanden, Socialt stöd, 
Hälsofrämjande arbete, Hälso- och sjukvård.  
  



 
 

3 

Dissertation, in partial fulfillment of the requirements for a Bachelor´s degree in Health 
Promotion, Kristianstad University. 
Equivalence: 15 ECTS points in Public Health Science and 15 ECTS points in Education (55 
p.) 
 
Author: Galbe, Anje. Svensson, Emma. (2013). The importance of being a supportive co-
worker -a survey about health and workrelated experiences in the private local healthcare.  
Supervisor: Ejlertsson, Göran. 
 

Abstract 
The workplace has become an important arena where health- and the prospects of health can 
be affected. In recent years there have been positive developments regarding the physical 
work environment but not concerning the psychosocial development environment where 
employees especially in the health care system is experiencing an increasingly tight labor 
situation. The literature review on psychosocial working conditions show that there is little 
research done on the positive aspects of social support and health. This is seen as a problem 
when the work environment is a considerable potential in the promotion of health, and that the 
focus should move from the pathogenic to the salutogenic approach. The aim of this thesis 
was from a salutogenic perspective to study the importance of social support at workplaces in 
the private healthcare, and examine employees' self-estimated health and perceptions of the 
workplace and working conditions. The Method was a quantitative cross-sectional study. A 
structured web-based survey was used to collect data. A total of 91 employees of the local 
health services in a private healthcare company participated, representing a response rate of 
43%. The Results showed a direct positive relationship between social support and various 
work-related factors and health. Social support also mediates the effects of control on the 
level of self-estimated health. However, there was no basis for social support as a greater 
factor than other work-related factors in relation to health. The Conclusions were that a good 
emotional climate contributes to beneficial health effects. An important perspective in health 
promotion is to create and foster good relationships in the workplace. For instance are formal 
discussion groups effective in the promotion of good relations, as well as contributing to the 
reduction of stress experiences, which also captures the preventive view. Health concerns 
several aspects and should be seen as holistic as possible. 
 
Keywords: Salutogenic, Health, Healthy work environment, Psychosocial working conditions, 
Social support, Health promotion, Healthcare. 
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Förord 
Från första början var tankarna att studera sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvården, då 
anställda inom den sektorn visar höga ohälsotal. Men efter diskussion kring ämnet insåg vi att 
det var väldigt patogent vilket vi inte ville fokusera på. Istället utfördes en operationalisering 
kring de olika områden som främjar hälsa på en arbetsplats. Det mest intressanta området var 
psykosociala faktorer. Utifrån detta område ansåg vi båda att socialt stöd är en intressant 
aspekt i ett hälsofrämjande arbete.  
Tidigare studier om hälso- och sjukvårdspersonal har främst genomförts inom den allmänna 
hälso- och sjukvården. För att kunna jämföra resultat från dessa studier med företag inom den 
privata hälso- och sjukvården tog vi därför kontakt med ett privatägt företag.  
Arbetsfördelningen mellan oss har varit jämn. Då vi har olika kunskaper inom olika områden i 
uppsatsen har vissa delar behandlats mer av den ena än den andra. Varje del har dock 
granskats av båda och justerats efter bådas önskemål.  

Vi vill tacka det privata företaget som ställt upp i studien, specifikt ni som har medverkat i 
studien och bidragit till datamaterialet. Tack för ert engagemang och visat intresse.  

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Göran Ejlertsson för all hjälp, 
stöd och uppmuntran under arbetets gång.  
 
Växjö 2013-04-01 
 
Anjé Galbe & Emma Svensson 
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Hälsa i arbetslivet 
Den mest använda definitionen av hälsa gjordes 1948 av World Health Organization (WHO) 
där ett försök görs att vidga hälsodefinitionen till att omfatta flera dimensioner i människans 
liv; 

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely 
the absence of illness or infirmity (WHO, 2003).  

Denna definition utvecklades även senare år 1986 till att beskriva hälsa som en resurs i det 
dagliga livet, och inte målet med livet. En nyligen myntad förklaring av ordet hälsa ur ett 
positivt sammanhang gjordes av Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009) där; 

Hälsa är en positiv subjektiv helhetsupplevelse av sig själv, som kan främjas genom 
positiva känslor och upplevelser i olika sammanhang. Hälsa fungerar även som en 
resurs för individen, vid hantering av olika påfrestande situationer i vardagslivet 
eller strävan mot att uppfylla sina individuella mål i livet. 

En av de arenor där hälsan och förutsättningar för hälsan kan påverkas är arbetsplatsen. 
Hälsan påverkas och skapas där människor är verksamma. Arbetsplatsen som arena blir därför 
en gemensam utgångspunkt för de människor som arbetar där och strävar efter samma villkor 
(Hansson, 2004). En av förutsättningarna för att hälsan ska skapas är arbetsmiljön och enligt 
arbetsmiljölagen så är lagens ändamål ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att 
även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2011, s.8). Här fokuserar lagen 
även på arbetets innehåll. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett 
rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Det som 
definierar god arbetsmiljö är enligt Arbetsdepartementet (2009) bland annat ledarskap, klimat, 
kommunikation samt stöd i arbetet. En viktig hälsofaktor för individen är de positiva 
aspekterna av arbetet, därför behövs vikten av en hälsosam arbetsmiljö lyftas fram för 
verksamheten.  

Hälsa är grundläggande för människors välbefinnande medan arbete är en integrerad del av 
det moderna livet. Enligt en litteraturgenomgång gjord på uppdrag av Arbetsdepartementet i 
Storbritannien (Waddell & Burton, 2006) stöds hypotesen om att arbete är allmänt bra för den 
fysiska och psykiska hälsan. Då hälsan visserligen beror på kvalitén av arbetet har även det 
psykosociala sammanhanget en betydelse på arbetsplatsen. Det psykosociala sammanhanget 
handlar om individens samspel med omgivningen och hur individer påverkas av arbetsmiljön 
men också hur det psykosociala sammanhanget utvecklar individen. Psykosociala 
förhållanden som exempelvis krav, kontroll, inflytande och socialt stöd är faktorer som kan 
generera god hälsa (Abrahamsson, 2011). 

Stöd på arbetsplatsen anses vara en viktig ingrediens i organisatorisk framgång. Enligt en 
studie av Bishop, Dow Scott och Burroughs (2000) gjord kring teamarbete på arbetsplatsen 
visade resultatet att upplevt stöd från arbetskollegor ledde till ökat engagemang i arbetslaget 
som i sin tur ledde till ökad arbetsprestation. Ett ökat stöd även från organisationen 
korrelerade positivt med ett ökat medarbetarengagemang till organisationen. För att kunna 
fungera effektivt i en miljö där satsningen ligger på medarbetarens känsla av ansvar och 
åtagandet av beslut är det viktigt att samspelet, växlingarna och inflytandet mellan kollegorna 
i arbetslaget är stödjande och positivt. Följaktligen är nivån på det upplevda stödet från 
kollegorna av betydelse. Mer specifikt, när en enskild gruppmedlem vet att andra kollegor i 
arbetslaget värderar hans eller hennes bidrag till arbetslaget samt bryr sig om hans eller 
hennes välbefinnande, är medlemmen mer benägen att återgälda stödet genom större 
ansträngning i arbetslaget.  
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Medarbetare inom vård och omsorg har visat sig varit en av de grupper som fått en mer 
pressad arbetssituation som lett till fler ohälsoproblem (Marklund & Theorell, 2005). För att 
medarbetarna ska klara av de höga krav och påfrestningar som arbetslivet ställer på dem 
behöver de resurser som tillgodoser dessa behov. En av dessa resurser som visat sig vara 
betydelsefull är socialt stöd, som ökar den individuella förmågan att hantera krav och 
påfrestningar (Corneil, 2006). Det har också visat sig att personer som upplever ett högre 
socialt stöd i allmänhet mår bättre, både mentalt och fysiskt (Cohen & Wills, 1985). Denna 
studie kommer ur ett salutogent perspektiv behandla faktorer som berör det sociala stödet 
inom den privata hälso- och sjukvården. Vilka relationer som finns mellan medarbetarnas 
hälsa, arbetsplats, arbetssituation och socialt stöd kommer också att undersökas. Genom att 
koppla samman olika teorier om hälsa och lärande kommer studien belysa hur arbetsplatserna 
med fokus på socialt stöd, kan utveckla en mer hälsofrämjande arbetsplats för sina 
medarbetare.  
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Litteraturgenomgång 
Efter genomgången av facklitteratur, styrdokument och artiklar, framkom fem aspekter av 
intresse: Arbetsmiljö, Psykosociala arbetsförhållanden, Socialt stöd, Hälsofrämjande arbete 
och Pedagogiskt lärande. Vid varje underrubrik tillkommer en eller flera definitioner som 
beskriver viktiga begrepp som tas upp i tillhörande avsnitt. 

 
Arbetsmiljö  
Arbete  t ex. en verksamhet som kräver viss ansträngning eller det 

konkreta resultatet av mänsklig verksamhet (Janlert, 2000, s.23). 

Arbetsplats  omfattar varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för 
arbetsgivares räkning (Arbetsmiljöverket, 2011, s.5).  

Miljö  allt som ligger utanför den mänskliga kroppen. Begreppet indelas 
vanligen i fysikaliska, biologiska och social miljö (Janlert, 2000, 
s.211). 

Arbetsmiljön omfattar många olika aspekter i arbetet. Enligt arbetsmiljölagen består 
arbetsmiljön av de arbetslokaler, utrustningar och arbetsmetoder som arbetstagarna är 
verksamma i samt de krav och villkor som arbetstagaren utsätts för eller upplever i sitt arbete 
(Arbetsmiljöverket, 2011). En mer utförlig förklaring ges där arbetsmiljön innebär både 
fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer, exempelvis ljud och ljus, stress och 
återhämtning samt gemenskap och utveckling (Prevent, 2012). Statens folkhälsoinstitut 
(2005) nämner ytterligare tre arbetsmiljöfaktorer: biologiska, ergonomiska och 
organisatoriska, exempelvis smittspridning, arbetsställningar samt ledarskap och 
prestationskrav. Faktorernas innebörd poängteras som överlappande och samverkande med 
goda eller ogynnsamma hälsoeffekter som följd. Arbetsmiljön är alltså allt som påverkar dig 
på arbetet.  

I detta avsnitt kommer all fokus ligga på den goda arbetsmiljön, alltså vilka faktorer som 
stärker och främjar arbetsmiljön. Lindberg och Vingård (2012) genomförde en systematisk 
litteraturgenomgång där de identifierade, granskade och analyserade artiklar, styrdokument 
och faktaböcker om vad som kännetecknar och definierar god arbetsmiljö. 
Sammanställningen påpekar främst vikten av den psykosociala och organisatoriska 
arbetsmiljön. Dessutom berörs den fysiska miljön. Mer specifikt kännetecknas god 
arbetsmiljö av: 

• ett positivt, tillgängligt och rättvist ledarskap, 
• utvecklad kommunikation och ett positivt, socialt klimat, 
• ett gott teamarbete, hög delaktighet, empowerment och rolltydlighet, 
• tydliga organisatoriska mål med erkännande att utvecklas och växa samt 
• ett lagom arbetstempo och en arbetsbelastning i en bra fysisk miljö. 

 
Dessa indikatorer har fått en allt större betydelse i litteraturen på senaste tiden, bland annat 
inom politikens områden. Redan i september 2008 beslöt regeringen att bilda ett 
Arbetsmiljöpolitiskt Kunskapsråd med bas i Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen ansåg 
att det fanns ett nationellt behov för en aktör som kunde säkra tillgängligheten och stödja 
implementeringen av arbetsmiljökunskap. Inriktningen var att få en bättre insyn i forskningen 
och de kopplingar som finns mellan god arbetsmiljö och väl fungerande arbetsliv. Rådets två 
huvudsakliga uppgifter innebar ”att lyfta fram och belysa viktiga utvecklingstendenser inom 
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arbetsmiljöområdet samt att bidra med kunskap som stöd för utformningen av 
arbetsmiljöpolitiken” (Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2009, s.3). 
 
I den första rapporten God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? utgiven år 2009 lyfts den 
lönsamma aspekten fram ur vad god arbetsmiljö kan leda till. Ur en litteratursammanställning 
samt berättelser från företag härstammar de positiva resultaten främst ur det 
belastningsergonomiska området samt det hälsoinriktade arbetsmiljöarbetet. Genom 
individinriktade insatser som exempelvis fysisk aktivitet på arbetstid och tekniska hjälpmedel 
samt organisatoriska insatser som ökad delaktighet bland de anställda uppstod positiva 
förändringar. De starkaste argumenten i rapporten talar för att det är vinstgivande för 
företagen att satsa på hälsofrämjande arbete. Vissa typer av arbetsmiljöinsatser är direkt 
lönsamma, då flera av de framgångsindikatorer som arbetsmiljön kan påverka är förknippade 
med besparingar. Resultaten pekar på att god arbetsmiljö förknippas med framgång, antingen 
genom exempelvis minskad sjukfrånvaro eller ökad produktivitet (Mathiasen, 2009).  

En studie som bekräftar argumentet att god arbetsmiljö förknippas med framgång är av 
Ahlberg et al. (2008) där de sökte efter faktorer på en organisatorisk nivå som skiljde friska 
företag från genomsnittliga företag, baserat på antalet långtidssjukskrivna medarbetare. De 
friska företagen karaktäriserades främst av ett tydligt ledarskap, vidareutbildningar med syfte 
att vara personligt utvecklande och inte enbart nödvändiga för verksamheten, goda 
kommunikationsvägar samt väl kända företagsvärderingar bland all personal.  

Satsandet på att skapa god arbetsmiljö förknippas inte enbart med framgång i minskad 
sjukfrånvaro och högre produktivitet utan även med positivare medarbetare. Några av 
arbetsmiljöns positiva faktorer studerades av Youssef & Luthans (2007) där de antog en 
hypotes om ett samband mellan faktorerna och individuella positiva resurser. Ett positivt 
samband upptäcktes främst bland trivsel och arbetstillfredsställelse med hopp, optimism och 
god motståndskraft. Med god motståndskraft menar författarna att individen finner mening i 
det som sker trots omständigheterna. De bygger upp och stärker sina resurser exempelvis 
självförtroende och socialt stöd.  

I samband med rapporten God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? kom det även en skrivelse 
från regeringen till riksdagen där det bland annat nämns att då tidigare fokus lagts på att 
minska riskerna att drabbas av olycksfall och sjukdomar, så ska det nu satsas på att 
arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till hälsa. Regeringen anser att politiken bör 
lägga större fokus på att det ligger en avsevärd potential i arbetsmiljön där det inte enbart kan 
motverkas ohälsa utan också främja hälsa. Därför har de som avsikt att genomföra en ökad 
kunskapsspridning och kunskapsutveckling kring god hälsa. De arbetsgivare med förmågor att 
använda arbetsmiljöns positiva och värdeskapande möjligheter kommer dra stora fördelar av 
det (Arbetsmarknadsdepartementet, 2009). 

Skrivelsen gjorde att frågan om arbetsmiljön fick en förnyad aktualitet där insatser skulle 
riktas mot olika mål. Ett av målen var ökad medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor. I 
den tredje och sista rapporten från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, Ett nationellt 
kunskapscentrum för arbetsmiljö – behov och förutsättningar utgiven år 2011, gav därför 
kunskapsrådet sina värderingar om detta mål. Det genomfördes intervjuer med centrala 
aktörer inom arbetsmiljöområdet om frågor kring arbetsmiljöns kunskapsläge. Det 
konstaterades att kunskapsflödet inte fungerade tillfredställande och att det långsiktiga 
perspektivet fattades. Aktörerna yttrade även ett behov av att långsiktigt vårda och stödja den 
bas av kunskap om arbetsmiljöns beskaffenhet och möjligheter som fanns. Rådet ansåg dock 
att det fanns goda förutsättningar att uppfylla det ovannämnda behovet då arbetsmiljön är av 
ett nationellt, politiskt intresse och eftersom arbetsmiljöfrågor prioriteras högt bland 
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arbetsmarknadens parter. Rådets förslag var att skapa ett kunskapscentrum där det långsiktiga 
målet med verksamheten bör vara att säkra arbetsmiljöarbetet i Sveriges företag 
(Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, 2011).  

Sammanfattningsvis så omfattar god arbetsmiljö bland annat ledarskapet, medarbetarna och 
arbetsklimatet. Den goda arbetsmiljöns betydelse och utformning har blivit allt mer aktuell då 
vetenskaplig litteratur påvisar positiva, hälsoinbringande och vinstgivande resultat vilket lyft 
fram ämnet inom bland annat politiken. Dock finns det fortfarande brister bland områdets 
olika aktörer men goda förutsättningar för att uppfylla behoven. Ett perspektiv som omfattar 
god arbetsmiljö är bland annat psykosociala arbetsförhållanden. 
 
Psykosociala arbetsförhållanden 
Psykosocial  1)psykologiska och sociala fenomen. 2)sociala situationers 

inverkan på psykiska och fysiologiska reaktioner (en betydelse 
som är vanlig inom psykosomatisk och stressfysiologisk 
forskning) 3)sociala åtgärder som vidtas i psykologiskt eller 
psykiatriskt syfte, exempel att bilda sociala nätverk. 4)själslivet 
som en del av det sociala samspelet. Som enligt psykoanalytikern 
Erik H Erikson avseende kriser som utvecklar identiteten (Janlert, 
2000, s.265).  

I det ovanstående avsnittet diskuteras begreppet god arbetsmiljö vilket gett stor kunskap om 
vilka arbetsrelaterade faktorer som bör främjas på arbetsplatsen. Flera faktorer härrör inom de 
psykosociala arbetsförhållandena vilket definieras enligt den systematiska 
litteraturgenomgången gjord av Lindberg och Vingård (2012) som faktorer vilket bidrar till 
både hälsa och ohälsa. De psykosociala arbetsförhållandena beskrivs som: 

• Krav, kontroll, empowerment och inflytande, 
• Belöning och rättvisa, 
• Socialt stöd, mobbing och tillit,  
• Ledarskap, kommunikation och återkoppling av resultat, 
• Balans mellan arbete och privatliv samt  
• Rätt kompetens och möjlighet till lärande. 

Dessa faktorer bekräftas av Menckel & Österblom (2000) som viktiga komponenter i den 
psykosociala arbetsmiljön där de refererar till Rubenowitz verktyg. Rubenowitz verktyg är ett 
undersökningsformulär innehållande 25 frågor, där fem huvudfaktorer nämns som betydande 
för det psykosociala arbetsmiljöklimatet på arbetsplatsen: Egenkontroll i arbetet, positivt 
arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, god gemenskap samt en psykisk 
arbetsbelastning som är ”lagom”. 

Psykosociala arbetsfaktorer som krav, empowerment, socialt stöd samt mobbing på 
arbetsplatsen undersöktes i en studie för att se hur de korrelerade med hälsa. Samtliga faktorer 
visade sig vara riskfaktorer för både låg hälsa, sjukfrånvaro och arbetsskador. Den faktorn 
som korrelerade högst var mobbing både för kvinnor och män, efter kom lågt socialt stöd 
(Niedhammer, Chastang & David 2008). 

Vad gäller kontroll och inflytandet på arbetsplatsen är det enligt Theorell (2003) en 
förutsättning att alla medarbetare får information, möjligheter till att bilda sig uppfattningar 
samt kan komma med förslag som tas tillvara på. En strukturerad rutin som bör ske 
kontinuerligt. Inflytande i arbetet innebär även ett högt deltagande i beslutsfattande kring 
ändringar av det egna arbetet. Exempelvis att kunna påverka sina egna arbetstider. Kontroll 
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kan även omfatta flera områden, kontroll över själva arbetet, alltså hur och när det ska utföras, 
vilka arbetsuppgifter man ska utföra och när man ska ta en paus. Det kan också omfatta den 
enskildes kompetens att utöva kontroll över sin situation. Medarbetare som har kunnat 
utveckla sin kompetens kan lättare ta kontroll över oväntade situationer i arbetet. Egenskaper 
som inflytande och kontroll kan leda till ett högt beslutsutrymme för medarbetaren vilket 
markerar en demokratisk maktfördelning på arbetsplatsen. En ökad delaktighet leder till 
förbättrad hälsa. 

Andra faktorer som tillit, ledarskap, kompetens och lärande tas bland annat upp i en studie 
kring sunda arbetsförhållanden. Två sjukhusavdelningar utmärkte sig genom att ha en stabil 
hälsoutveckling gentemot den allmänna trenden bland hälso- och sjukvårdspersonal med hög 
sjukfrånvaro och utvecklad psykisk ohälsa. Vid analysen framkom tre teman kring sunda 
arbetsförhållanden: arbetsplatsens förhållande, arbetsplatsens tillvägagångssätt samt 
arbetsplatsens klimat. Som medarbetare är det fördelaktigt att tillhöra en liten avdelning 
eftersom gemenskapen mellan medarbetarna och cheferna blir bättre. Lagarbetet blir även 
bättre av god gemenskap vilket stärker känslan av tillhörighet och delaktighet. Laget är en 
bidragande faktor för att medarbetarna ska kunna påverka sina egna arbetsförhållanden. Att ha 
tillgång till utveckling och lärande är viktigt på arbetsplatsen. Det kan både handla om lärande 
av och från kollegor men även chefers uppmuntran till kompetensutbildning. Upplevelser av 
förtroende och glädje från och med kollegor samt chefer stärker medarbetarnas trivsel på 
arbetet. De centrala faktorerna i studien var: arbetsstolthet och självförtroende, alltså 
upplevelser av belåtenhet i det arbete avdelningen utfört, både individuellt och tillsammans. 
Genom medarbetarnas samarbete ökar förtroendet och respekten för varandra samt det 
gemensamma ansvaret att prioritera utvecklingen av kunskaper och färdigheter. 
Respondenterna betonar även värdet av chefernas ledarskap, att göra handlingar av ord ökar 
deras förtroende hos medarbetarna (Nilsson, Hertting, Petterson & Theorell, 2005).  

Den psykosociala arbetsmiljön tas upp som en viktig aspekt i rapporten God arbetsmiljö - en 
framgångsfaktor? Både arbetets innehåll, dess organisering samt de sociala relationerna är 
viktiga i arbetet. Handlingskraften i arbetet, kreativiteten, förmågan att hantera arbetets 
komplexitet samt gynnsamma hälsoeffekter, uppstår alla av ett gott emotionellt klimat och 
goda medarbetarrelationer. Att organisationen arbetar med att främja tillit, respekt och ett 
trivsamt klimat handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarnas handlande och 
samarbete. Ett agerande vilket refereras som skapandet av goda mellanmänskliga relationer. 
Existerandet av dessa relationer på arbetsplatsen stimulerar konstruktiva beteenden i 
organisationen, vilket är bra för produktiviteten och innovationsförmågan (Södergren, 2009).  

Goda relationer på arbetsplatsen främjar bland annat att informationen delas och sprids, vilket 
bidrar till mindre personkonflikter samt att fler åsikter kommer fram. Medarbetarna känner ett 
stöd för lärande, vilket bidrar till handling och förändring, detta gynnar speciellt arbeten som 
är innovativa eller icke-rutinmässiga. Att medarbetarna vågar ändra sitt agerande genom att 
exempelvis prova en ny yrkesroll eller ett nytt arbetssätt, ger stöd för formandet av roller och 
identiteter. Till sist främjar goda relationer på arbetsplatsen de negativa projektionerna, till 
exempel minskar ”vi-och-de-tänkandet” samt medarbetarna blir mer villiga att engagera andra 
personer eller enheter i arbetet (Södergren, 2009).  

Sammanfattningsvis så omfattas de psykosociala arbetsförhållanden av bland annat 
individuella upplevda arbetsegenskaper och organisatoriska egenskaper. Faktorerna är av stor 
vikt gällande medarbetarens hälsa och den gemensamma faktorn är fenomenet socialt stöd. 
Det diskuteras om lagarbete, god gemenskap, glädje från kollegor och chefer, sociala 
relationer, gott emotionellt klimat, goda mellanmänskliga relationer och relationsbaserade 
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upplevelser. Ett perspektiv som tydligt omfattar de psykosociala arbetsförhållanden är socialt 
stöd. 
 
Socialt stöd 
Socialt stöd  praktiskt och emotionellt stöd från andra personer i situationer av 

yttre påfrestningar (Janlert, 2000, s.310).  

förbättrar förmågan hos den enskilde att få meningsfull 
information eller i författarens mening, ökar känslan av 
sammanhang (Antonovsky, 1991).  

Uppkomsten av begreppet socialt stöd refereras ofta till John A. Barnes (1954) införande av 
fenomenet, det sociala nätverket. I studerandet av den sociala organisationen i ett samhälle var 
Barnes syfte att förstå alla de olika sätt som invånarna av samhället systematiskt interagerar 
med varandra. Barnes resonerar kring begreppen socialt kapital, sociala influenser, sociala 
klasser och sociala relationer. Han beskriver det sociala nätverket som ett fenomen där 
individer eller grupper är sammanlänkade med varandra genom olika interaktioner.  

Strukturer som omfattar det sociala nätverket kan exempelvis vara intensiteten, 
ömsesidigheten, komplexiteten och enhetligheten i den sociala relationen. Funktionerna som 
omfattar de sociala relationerna är de begrepp som nämnts ovan, exempelvis socialt kapital 
och sociala influenser men även socialt stöd. I ett organisatoriskt sammanhang kan stärkandet 
av det sociala nätverket bland medarbetarna innebära ett ökat utbyte av socialt stöd och 
därmed kan fler resurser samlas vilket lättare löser organisatoriska problem. Flera 
organisationsinterventioner har visats öka organisationskapaciteten och kontrollen då det 
genomförts ett avsiktligt nätverksbyggande och stärkande av socialt stöd. Olika 
interventionstyper som stärker det sociala nätverket är exempelvis stärkandet av befintliga 
sociala nätverkslänkar, utvecklandet av nya sociala nätverkslänkar samt stärkandet av det 
sociala nätverket genom användandet av specifika kompetenser (Heaney & Israel, 2008). 
 
Stärka befintliga sociala nätverkslänkar – redan existerande sociala nätverk erhåller oftast 
outnyttjad potential. Interventionen i stärkandet av dessa befintliga nätverk försöker ofta 
ändra attityder eller beteenden hos antingen mottagaren, givaren eller båda i det sociala stödet. 
Dessa interventioner inkluderar oftast aktiviteter som bygger upp skickligheter kring effektivt 
mobiliseringsstöd, tillhandahållande och mottagande. Detta stärker kvalitén i de redan 
existerande relationerna (Heaney & Israel, 2008). 

Utveckla nya sociala nätverkslänkar - är bra då det existerande nätverket är litet, överbelastat 
eller oförmöget att bidra med effektivt stöd. Vissa interventioner introducerar ”mentorer”, 
individer som redan hanterat situationen. Andra introducerar ”kompisar”, individer som 
samtidigt upplever samma stressorer. Vid stödjande gruppsamtal kan diskussion föras kring 
erfarenheter, kunskap och information (Heaney & Israel, 2008). 

Stärka det sociala nätverket genom användandet av antingen intern eller extern specifik 
kompetens - Detta kan exempelvis vara specifika medarbetare eller externa yrkesverksamma 
med större kunskap eller spetskompetens inom särskilda områden. Denna specifika 
kompetens kan fungera som en direkt länk till problemet och hur det kan lösas. Den kan även 
bidra med att länka ihop nya resurser till nätverket. Första steget i dessa interventioner är att 
upptäcka vilka individer som erhåller dessa roller och rekrytera individer med specifik 
kompetens. Ett samarbete mellan den interna och externa kompetensen kan inledas (Heaney 
& Israel, 2008).  
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Begreppet sociala nätverk vidareutvecklades av Cassel. Socialt stöd anpassades till olika 
teorier inom folkhälsa som ett sätt att förklara skillnader i sjukdomar som ansågs vara 
stressrelaterade. Cassel föreslog en teori om att socialt stöd från en annan individ fungerade 
som en skyddande buffringsfaktor vid effekterna av stress (Heaney & Israel, 2008). 
Cobb expanderade teorin genom upptäckten av att enbart närvaron av en annan individ inte 
räckte som socialt stöd utan att det även krävdes ett utbyte av information. Han kategoriserade 
informationen som ett emotionellt stöd, uppskattningsstöd och kommunikationsstöd. Cobb 
påpekade även att socialt stöd ökade den individuella förmågan till coping (strategier för att 
hantera krav och påfrestningar) (Corneil, 2006)  
 
En kvalitativ studie, genomförd i Kanada inriktade sig på att bland annat hitta de bästa 
copingstrategierna, riktade till chefer i stressfyllda vårdmiljöer. Intervjuer genomfördes bland 
flera sjuksköterskechefer där tre teman uppstod: medarbetar- och chefsstöd, kognitiva 
strategier samt sociala och personliga strategier. Den copingstrategi som alla cheferna 
refererade mest till var vikten av medarbetar- och chefsstöd. Stödet var bland annat ett 
diskussionsforum där högre chefer och medarbetare fungerade som bollplank för att ventilera 
frustationer, dela erfarenheter, diskutera organisatoriska förändringar och dela idéer till att 
hitta nya lösningar. Stödet upplevdes även vid sökandet av nya högre tjänster, då chefen 
uppmanades av både högre chefer och medarbetare att ansöka (Udod & Care, 2012). 

Det sociala stödets olika komponenter utvecklades efter Cobb av flera forskare men de 
kategorier som mestadels används i litteraturen idag härstammar från James S. House. Hans 
beskrivning av socialt stöd är det emotionella stödet, vilket innebär empati, omtanke och 
lyssnande. Det värderande stödet, alltså återkoppling och bekräftande. Det informativa stödet, 
exempelvis att ge råd, direktiv och information samt det instrumentella stödet, alltså hjälp 
med det praktiska arbetet som exempelvis avlastning. Enligt House så utgör det emotionella 
stödet den viktigaste aspekten vid förebyggandet av arbetsrelaterad ohälsa (Isaksson & 
Bellaagh, 1999). 
  
Det sociala stödets relation till hälsa vidareutvecklades till två teorier. ”The main effect 
model” och ”The buffering model”. Den förstnämnda avser det sociala stödet som en 
fördelaktig effekt oavsett hälsotillstånd. En generaliserad gynnsam hälsoeffekt av socialt stöd 
skulle kunna ske genom det sociala nätverket där individer ger varandra regelbundna positiva 
upplevelser. Denna typ av stöd kan relateras till det totala välbefinnandet där individer med 
högre socialt stöd mår bättre. Integration i ett socialt nätverk kan även hjälpa individen att 
undvika negativa upplevelser som annars skulle öka sannolikheten för mental och fysisk 
ohälsa. ”The buffering model”, avser inte det sociala stödet som en fördelaktig effekt oavsett 
hälsotillstånd utan fungerar enbart som en skyddande effekt vid ohälsa som exempelvis stress. 
Modellen förklaras i två steg, för det första kan det sociala stödet ingripa mellan en stressfylld 
situation och individens stressreaktion genom att dämpa eller förhindra den stressvärderande 
responsen. Alltså innan reaktionen på stressen sker så omvärderas situationen med hjälp av 
det sociala stödet. För det andra så kan det sociala stödet ingripa mellan upplevelsen av stress 
och uppkomsten av ohälsosamma resultat genom att minska eller eliminera stressreaktionen. 
Då reaktionen redan uppstått så kan den hanteras lättare med hjälp av det sociala stödet vilket 
minimerar potentiella ohälsosamma konsekvenser (Cohen & Wills, 1985). 

Att använda sig av samtalsgrupper på arbetsplatsen som intervention har visat sig gynna det 
sociala stödet men också andra psykosociala faktorer på arbetsplatsen. Detta har framkommit 
genom en svensk studie gjord av Peterson (2011). Syftet med samtalsgrupperna var att 
deltagarna skulle reflektera och diskutera tillsammans med sina medarbetare om hur man 
minskar stressen på arbetet genom att bland annat ge och få stöd till varandra. Teman som 
diskuterades i grupperna handlade om exempelvis inre och yttre krav, positiva faktorer i 
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arbete samt konflikter på arbete. För att undersöka om interventionen med gruppsamtalen var 
givande genomfördes en enkätundersökning bland deltagarna samt i en kontroll grupp, sju och 
tolv månader efter interventionen. I resultatet framgick det att deltagarna som hade varit med i 
gruppsamtalen, upplevde i större grad utvecklingsmöjligheter, socialt stöd samt delaktighet i 
arbetet än kontrollgruppen. Deltagandet i gruppen ledde även till att känslan av 
sammanhållning stärktes och att stressen minskade. 

Det sociala stödets roll nämns även i en rapportgenomgång av Jeding et al. (1999) där socialt 
stöd resulterar i mindre fysiska och psykiska problem för medarbetarna. De positivt främjande 
aspekterna av sambandet mellan socialt stöd och hälsa tas också upp, dock ej i samma 
utsträckning. Detta problem tar författarna upp, de påpekar att det finns få studier om det 
positiva sambandet mellan socialt stöd och hälsa varav de studier som existerar är 
svårtolkade. En konsensus finns dock inom forskarvärlden där det sociala stödet på arbetet är 
en mycket viktig variabel för hälsa. Specifikt tas vikten av det sociala stödet från chefen upp. 
Där har forskare tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademin studerat chefskapets roll 
vilket bland annat citeras som ”… det sociala stödet från ledare har ännu större betydelse för 
de anställdas trivsel och hälsa än vad stödet från arbetskamraterna har … det sociala stödet är 
inget man kan lämna åt arbetskamraterna att ge varandra – arbetsledare och chefer måste 
själva ge stöd” (Jeding & Theorell, 1999, s.45).  

Sammanfattningsvis härrör socialt stöd från begreppet socialt nätverk. Nätverket har 
strukturer som bland annat består av intensitet och ömsesidighet, vilket har funktioner som 
delvis består av socialt stöd. Det sociala stödet omfattas främst av det emotionella, 
värderande, informativa och instrumentella stödet. Socialt stöd har olika användningsområde. 
Dels kan det fungera som en interventionstyp, vid stärkandet eller utvecklandet av sociala 
nätverk eller som en copingstrategi, vid stressfyllda situationer. Dels kan det fungera som en 
direkt gynnsam hälsoeffekt men även som en indirekt buffrande hälsoeffekt. Oavsett funktion 
så indikerar forskningen ett positivt samband mellan socialt stöd och hälsa. Ett perspektiv som 
tar upp sätt att öka det sociala stödet på arbetsplatsen är hälsofrämjande arbete. 
 

Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete  se hälsofrämjande åtgärder 

Hälsofrämjande åtgärder sammanfattade begrepp på aktiviteter som har till 
syfte att förbättra hälsan. Begreppet har i olika 
sammanhang fått olika innebörd, och nämns vanligen 
tillsammans med sjukdomsförebyggande åtgärder 
vilket det då vanligen ses som en kontrast. Fyra olika 
tolkningar av begreppen, 1- åtgärder utanför hälso- 
och sjukvårdens ramar. 2- att stärka kroppens 
motståndskraft mot angrepp på hälsan. 3- förbättra 
hälsan där hälsan ses som individens subjektiva 
upplevelse och något annat än sjukdom. 4- 
målgruppen för insatserna utgörs av befolkningen i 
allmänhet (Janlert, 2000, s.139) 

Under 1980- och 1990 talen var WHO den ledande organisationen för hälsofrämjande 
aktiviteter. Bland annat så presenterades en resolution där deras främsta samhällsmål var att år 
2000 skulle alla världsmedborgare ha uppnått en hälsonivå som ”gör det möjligt att leva ett 
socialt och ekonomiskt fruktbart liv” (Ewles & Simnett, 2005, s.27). Denna strategi krävde 
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förändringar bland medlemmarnas prioritering av hälsofrämjande aktiviteter samt 
sjukdomsförebyggande åtgärder. Hälsofrämjande arbete handlar om att förbättra 
hälsotillståndet för både individer och grupper. Det två viktigaste komponenterna i arbetet är 
att stödja förbättrandet av hälsan samt att förbättra kontrollen över den (Ewles & Simnet, 
2005). 
 
I det hälsofrämjande arbetet förekommer ofta ordet ”främja” men även ordet ”förebygga”. 
Även om orden överlappar varandra så skiljer de sig åt i sin målsättning. Några exempel ges 
på skillnaderna mellan dessa två termer (Menckel & Österblom, 2012; Ejlertsson, 2009).  

Främja    Förebygga 
Salutogent    Patogent 
Holistisk ansats Medicinsk riskbedömning   
Stödjande miljöer   Sjukvårdens stöd till individen 
Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem 
Erbjuda och utveckla det goda klimatet  Skydda från hälsofaror 
Stärka friskfaktorerna   Minska riskfaktorer 
 
I detta avsnitt kommer fokus främst ligga på det främjande arbetet och arbetsplatsen kommer 
utgöra den arena där det hälsofrämjande arbetet sker. 1997 antogs The Luxembourg 
Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union, av medlemmarna i 
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). ENWHP definierar bland 
annat hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen som kombinerade insatser mellan arbetsgivare, 
arbetstagare och samhälle som tillsammans samverkar för att förbättra hälsan och 
välbefinnandet på arbetsplatsen (ENWHP, 2007). Utifrån ENWHP´s engelska definition har 
en svensk definition tagits fram på hälsofrämjande arbetsplats, som lyder   
 
   Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och 
hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men 
fokuserar på möjligheter till god hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att 
möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda 
hälsorelaterade beteenden (Menckel & Österblom, 2000, s.26). 

 
Perspektivet på ett samarbete mellan flera aktörer inom flera nivåer nämns även i en rapport 
från Statens folkhälsoinstitut (2011) där det hälsofrämjande arbetet innehåller flera olika 
strategier som sker på flera olika nivåer. Några av strategierna är att utveckla indikatorer för 
att följa upp hälsa, öka implementeringen av modeller för att skapa hälsofrämjande 
organisationer samt utveckla företagshälsovårdens roll. Även att införa nya modeller för 
tillsyn av arbetsmiljön, utveckla redovisningen av sjukfrånvaro, införa kunskaper om hälsa 
och arbetsmiljö i utbildningar samt stärka forskningen och kunskapsförmedlingen om hälsa i 
arbetslivet. Dessa strategier kan ske på nationell, regional, lokal eller organisatorisk nivå 
vilket omfattar både individer och grupper.  
 
Ett annat sätt att arbeta hälsofrämjande är genom införandet av olika interventioner. I en 
litteratursammanställning över fungerande interventioner riktade till att främja hälsan på 
arbetsplatsen, framkom det rekommendationer över vilka faktorer som anses vara 
framgångsrika. Exempel på dessa faktorer var att interventionens process måste ges tid och 
utrymme, den måste förankras på alla nivåer samt att dess mål måste vara enhetliga och 
realistiska. Interventionens deltagare måste få stöd och uppmuntran, de behöver få utförlig 
information, ha klara roller och ges inflytande över processen. Organisationen där 
interventionen sker, måste vilja satsa på arbetet, ha tillit till idén samt visa medverkan och 
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stöd. Interventionen tar tid och behöver kontinuerlig uppdatering, den kunskap som uppstår 
behöver överföras och byggas in i organisationen för att kunna fortsättas (Schærström, 2004).  
Vad gäller den organisatoriska nivån, är det viktigt att chefer och arbetsledare har goda 
arbetsmiljökunskaper. Genom att veta hur olika sociala och psykologiska förhållanden i 
arbetet kan påverka medarbetarnas hälsa samt hur dem kan känna igen tecken på ohälsa både 
hos individer, grupper och i verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2010). 
 
Ett sätt att arbeta hälsofrämjande med god arbetsmiljö för individen är att fokusera på 
aspekter av individens villkor som leder till lycka och självförverkligande. Detta perspektiv 
kallas i litteraturen för positiv psykologi, som är studier av positiva erfarenheter och 
personliga styrkor. Tre aspekter tas upp. Positiv subjektiv upplevelse, vilket är välbefinnande, 
glädje, optimism och positiva känslor. Positiva egenskaper, vilket är talanger, intressen, 
kreativitet, värderingar och karaktärsstyrkor. Positiva institutioner, alltså familj, företag och 
samhälle med flera. I det hälsofrämjande arbetet så undersöks de positiva fenomenen och är 
ett sätt att bemästra utmaningar som arbetslivet möter. Två grenar ur detta perspektiv har växt 
fram. Den ena fokuserar på positiva mänskliga resurser som kan mätas och utvecklas för att 
användas till effektiva prestationsförbättringar på arbetsplatsen. Den andra är förståelsen för 
processen och drivkraften bakom den förstnämnda grenen vilket främst fokuserar på de 
positiva utfall som följer (Lindberg & Vingård, 2012). 
 
Hälsofrämjande arbete kring psykosociala arbetsförhållanden och socialt stöd, kan främst ske 
genom organisationsförändringar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Exempel på detta är att 
erbjuda hjälp med att prioritera arbetsuppgifter, sätta in extra personal vid hög 
arbetsbelastning samt att erbjuda pauser för återhämtning. Gällande de fyra olika stöden som 
tagits upp tidigare, det emotionella, värderande, informativa och instrumentella stödet, så 
finns det flera sätt att erbjuda hjälp. Det emotionella stödet kan innebära handledning, vilket 
syftar till hjälp vid bemötandet av svåra uppgifter samt att bygga upp den anställdas 
yrkesmässiga kompetens. Handledning kan ges under särskilda samtal med en eller flera 
arbetstagare vilket kan ge både känslomässigt stöd samt bidra med kompetensutveckling. Det 
värderande stödet betecknas delvis som respons på utfört arbete, särskilt viktigt är 
återkoppling från arbetsledningen. Arbetstagarna behöver få konstruktiv feedback på det som 
gjorts och de behöver få veta om arbetsgivarens krav och förväntningar är uppfyllda. Det är 
viktigt att bli synliggjord genom både positiv och negativ respons som ges på ett objektivt 
sätt. Detta bidrar oftast till minskade stressupplevelser samt ger förutsättningar för lärande och 
utveckling i arbetet.  
 
För att undvika missförstånd samt diskutera problem och svårigheter, bör det ges möjligheter 
till erfarenhetsutbyte mellan medarbetare samt fortlöpande information om verksamheten. 
Detta är exempel på informativt stöd. Det instrumentella stödet kan innebära rätt anpassade 
hjälpmedel, arbetsverktyg och annan teknik. Vikten av att ha kunskap och tid att använda 
hjälpmedlen på rätt sätt betonas som nödvändigt (Arbetsmiljöverket, 2010). 
 
För att kunna genomföra det hälsofrämjande arbetet kring god arbetsmiljö, psykosociala 
arbetsförhållanden samt socialt stöd krävs det resurser, vilket är en av de komponenter som 
betonas i hälsofrämjande processer. Förutom resurser så nämns även vikten av ledarskapet 
samt den egna kraften (empowerment). Ledarskapet ska både betona betydelsen av god hälsa 
samt styra målet mot god hälsa. För att nå målet behövs det resurser samt individer som sätter 
in sina egna krafter och vågar vara delaktiga och engagerade, vågar satsa och starta processer. 
För att utöva ett hälsosamt ledarskap är det inte enbart fråga om kompetens utan ledarnas 
förhållningssätt till det hälsofrämjande arbetet är minst lika viktigt. Fyra specifika 
ledaregenskaper beskriver ett hälsosamt ledarskap. Det demokratiska ledarskapet som innebär 
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intresse för medarbetarna, strukturering, delegering och deltagande. Det situationsanpassade 
ledarskapet som omfattar frigörelsen av resurser som exempelvis ansvar, engagemang och 
kreativitet. Det auktoritativa ledarskapet, som bygger på en kompetent attityd vilket inger ett 
förtroende hos medarbetarna. I det förändringsinriktade ledarskapet betonas chefers förmåga 
att ta risker, godta nya idéer samt skapa visioner (Menckel & Österblom, 2000). 
 
Resurser för att uppnå god hälsa kan både vara internt och externt och kan innebära både 
individuella och organisatoriska resurser. Interna organisatoriska resurser kan förutom vikten 
av ett gott ledarskap vara personal- och organisationsutvecklingsavdelningar, där det finns 
kompetens inom området som rör lärandet, förändringar och hälsa. Oftast har de en rik 
erfarenhet av kunskap och förståelse kring vad som skapar förutsättningar för god hälsa 
(Menckel & Österblom, 2000). Södergren (2009) vidareutvecklar dessa organisatoriska 
resurser och delar in dem i fem resursbaser. Strukturella resurser, exempelvis en stabil 
plattform att utgå ifrån. Ekonomiska resurser, tydliga uppgifter och starka visioner. Kognitiva 
resurser, upplevelsen av det finns kompetens i organisationen och att det ges tillgång till den. 
Relationella resurser, att det finns nätverk och team som kan mobiliseras, vilket inkluderar 
medarbetare, chefer samt externa kontakter med flera. Emotionella resurser, upplevelsen av 
det finns vilja, stöd, tillit och kamratskap i organisationen. Dessa fem resursbaser kan 
kompletteras med externa resurser, vilket exempelvis kan vara företagshälsovården. Detta ger 
det hälsofrämjande arbetet en professionell spetskompetens inom särskilda områden (Menckel 
& Österblom, 2000). 
 
De individuella resurserna är dock de resurser som anses vara viktigast enligt flera författare 
(Södergren, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2005) där medarbetaren ses som en resurs istället 
för en förbrukningsvara och att dessa resurser tas tillvara på i organisationen. I det 
hälsofrämjande arbetet är det viktigt att identifiera vilka resurser som redan finns tillgängliga, 
vilka som kommer behövas samt vilka som måste tas fram sett till den individuella 
arbetsplatsen. Resurser på arbetsplatsen kan bland annat identifieras som erfarenheter, 
kunskaper, kompetens, entusiasm och empowerment. Empowerment ger människor större 
kontroll över de beslut och handlingar som påverkar deras hälsa (Hansson, 2004). När det 
gäller empowerment på arbetsplatsen kan det handla om att öka individens beslutsutrymme 
och delaktighet samt genom att stärka individens resurser att tro på sig själv och sina 
kunskaper (Olander, 2001). 
 
Ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan exempelvis vara att utgå från PATH-modellen 
(Practices for the Achievement of Total Health) som innebär att utveckla hälsoinriktade 
strategier, åtgärder och aktiviteter för att få medarbetarna att må bra samt uppnå ökad 
effektivitet i organisationen. PATH-modellens fem strategier: hälsa och säkerhet, arbete och 
livsbalans, kompetensutveckling, erkännande samt inflytande och delaktighet leder via två 
vägar till förbättringar inom organisationen. Strategierna via den första vägen leder direkt till 
organisatoriska förbättringar medan den andra vägen indirekt påverkar organisationens 
produktivitet och effektivitet genom att primärt påverka medarbetarnas engagemang, 
tillfredsställelse, hälsa och välbefinnande (Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 

Sammanfattningsvis så omfattar det hälsofrämjande arbetet flera aktiviteter som syftar på att 
förbättra hälsotillståndet hos individer eller grupper. Att använda arbetsplatsen som arena 
innebär kombinerade insatser från både chefernas förhållningssätt, medarbetarnas 
engagemang samt organisationens och samhällets resurser. Olika incitament för 
hälsofrämjande arbete kan vara implementeringen av hälsofrämjande modeller, skapandet av 
hälsoindikatorer eller utvecklingen av kunskaper och kompetenser. De mest effektiva 
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åtgärderna är dock en kombination av individinriktade, organisatoriska och externa insatser 
Ett perspektiv som omfattar det hälsofrämjande arbetet är det pedagogiska lärandet.  
 

Lärande och utveckling 
Kunskapsutveckling i hälsofrämjande arbete är att ge medarbetarna en bra grund för att fatta 
beslut gällande den egna livssituationen. Det hjälper medarbetarna att göra en egen 
bedömning av olika hälsobudskap, utifrån deras eget kunnande och egna förståelse av såväl 
muntlig som skriftlig information. En viktig roll i det hälsofrämjande arbetet är då att 
tydliggöra relationen mellan lärandet och det individuella beslutstagandet. Genom olika 
teoretiska och praktiska kunskaper kan man förbättra medarbetarnas möjligheter till att 
utveckla nya kunskaper, värderingar och handlingsmönster (Svederberg & Svensson, 2001).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som en mänsklig resurs. Lärandet handlar om hur 
enskilda individer och grupper återskapar kunskaper samt vilken förståelse av kunskaperna de 
tillskriver sig. Lärandet sker genom deltagande, samspel och kommunikation med andra 
individer. Kunskap handlar om att utveckla artefakter och mänskliga resurser som gör det 
möjligt för individen att förstå och handla i världen. Med artefakter menas de intellektuella 
och materiella redskap som är en viktig del i lärandet (Olsson 2009).  

Ansvaret i det hälsofrämjande arbetet ligger bland annat i det motiverande och 
relationsskapande arbetet, att skapa en meningsfullhet för deltagarna där deltagarnas olika 
uppfattningar tas till vara och används som en tillgång. Det ligger även i aktiveringen under 
arbetet. Att ge vägledning och respons för hur deltagarna utvecklar sin förståelse samt få 
information om medarbetarnas varierande kunnande, bidrar till det fortsatta innehållet i 
arbetet framöver (Kindeberg, 2001).  

Dagens medarbetare förväntas vara mer självgående, ha kunskap inom flera olika områden 
samt vara mer flexibla. I och med att dessa krav ökar i arbetslivet har medarbetarna fått ändra 
sina förmågor till att bevara och utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. För att 
medarbetarna ska kunna tillgodose dessa krav, bevara och främja hälsa samt främja den 
personliga utvecklingen krävs det att arbetsmiljön möjliggör och stimulerar de anställdas 
lärande samt stöttar utvecklingen av de anställdas förmågor (Ellström, 1996). En miljö som 
har ett gott emotionellt klimat, där medarbetarna upplever tillit och har en positiv 
sinnesstämning, ökar tillgängligheten för lärandet samt användandet av den befintliga 
kunskapen. Att lärandet och förmågan att agera till stor del påverkas positivt av ett gott 
emotionellt klimat och positiva känslor, har visats genom empiriska experiment. Fenomenet 
kallas för ”Broaden and Build”, vilket på svenska betyder vidga och bygga vidare. ”Broaden” 
står för en ökad förmåga att ta till sig information och vidga perspektiven medan ”Build” står 
för en ökad handlingskraft och handlingsorientering. Både begreppen är viktiga egenskaper 
som till stor del behövs i det vardagliga arbetslivet men också för att förbättra situationen på 
arbetsplatsen. Båda begreppen gynnas av ett gott emotionellt klimat. Om man vill skapa 
lärande, kompetensutveckling, och förnyelse bör man därför fokusera på tillit och ett gott 
emotionellt klimat (Fredrickson, 2004). 

De organisatoriska, personliga och mellanmänskliga förhållandena har alla avgörande 
betydelse för hur en lärandeprocess utvecklas i en arbetsmiljö. Dessa tre områden anses 
inverka på lärandet varav de mellanmänskliga förhållandena verkar vara av störst betydelse. I 
de mellanmänskliga förhållandena nämns faktorer som medarbetargruppen, feedback, normer 
och arbetsledaren. Alla faktorer underlättar användandet av ny kunskap. När det gäller de 
personliga förhållandena så är motivation en stor del av lärandeprocessen. Motivation i en 
lärandeprocess kan bestå av många faktorer, bland annat nyfikenhet, kunskapstörst, 
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meningsfullhet och ändamålsenlighet. Ska individer stimuleras till lärande av ny kunskap på 
en arbetsplats så är det främst vetskapen om att det eventuellt kan leda till befordran, vilket 
oftast uppmuntras genom stödet från närmsta chef (Moxnes, 1984).  

Två olika lärandeprocesser kan nämnas som fördelaktiga för lärandet på arbetsplatsen: Den 
tekniska lärandeprocessen med innehållande principerna om att lärandet bör vara fördelat över 
en längre period, vilket resulterar i bättre lärandeprestationer. Att feedback bör ges för att 
stimulera lärandet. Att det bör finnas möjlighet till att praktisk övning samt principen om att 
kunskapen ska kunna överföras och användas i en annan situation. Den humanistiska 
lärandeprocessen innehåller däremot principer om målsättning, motivation, medbestämmande, 
meningsfullhet och möjligheter till självutveckling. Ju klarare målsättning desto större chans 
för effektivare lärande. I en lärandesituation betyder detta att en klar definition av målet 
inverkar effektiviserande eftersom det bringar ordning och reda i en tidigare oklar situation. 
Motivering innebär den egna individens drivkraft. Det viktigaste momentet i lärandet är därför 
inte hur eller när kunskapen presenteras, utan vilket metod som används för att motivera till 
lärande. Meningsfullheten uppnås bäst genom att det som lärs upplevs som nyttigt och inte 
bortkastat samt att det som lärs kan kopplas till tidigare erfarenheter och har relevans för den 
egna arbetssituationen. Vad gäller medbestämmande så är denna princip viktig då inflytandet 
över planering och genomförande av lärande styr individens mottaglighet av ny kunskap.  
Individens upplevelse av högt inflytande bidrar till ett större engagemang och deltagande. 
Möjligheter innebär att det ges till dem som vill utbilda sig samt ger möjligheter i 
lärandeprocessen. Dessa möjligheter kan exempelvis vara utmaningar och eget skapande 
(Moxnes, 1984).  

Sammanfattningsvis så omfattas pedagogiskt lärande av bland annat ett gott emotionellt 
klimat på arbetsplatsen, som främjar lärandet och användandet av ny eller befintlig kunskap. 
Processen för inlärning styrs mesta dels av mellanmänskliga förhållanden, som innefattar 
feedback, normer, medarbetare och chefer. Två olika inlärningsprocesser nämns som 
fördelaktiga. Dels den tekniska, exempelvis möjlighet till praktisk övning och dels den 
humanistiska, exempelvis motivation och meningsfullhet. Ett hälsofrämjande arbete ur ett 
pedagogiskt perspektiv bör därför utgå ifrån att den praktiska implikationen kring skapandet 
av lärande och kompetensutveckling utvecklas i ett gott emotionellt klimat. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer arbetslivsperspektivet att belysas genom ett salutogent och pedagogiskt 
perspektiv. Dessa teoretiska utgångspunkter är centrala för att öka förståelsen om varför vissa 
individer upplever, bibehåller och utvecklar sin goda hälsa på arbetsplatsen.  
 

Känsla av sammanhang  
Aaron Antonovsky menade att kaos, påfrestningar och stress är medfödda tillstånd som alltid 
finns närvarande hos individen. Hur individen kan bevara eller uppnå hälsa ansåg Antonovsky 
bero på motståndsresurserna, vilka är olika utvecklade hos olika personer. Antonovsky ville 
förstå varför vissa människors förblev friska även under svår stress eller livskris. Han kom 
fram till att människor som upplevde en stark känsla av sammanhang (KASAM) kunde bygga 
upp starka motståndskrafter. De personer som förblev friska hade en högre förmåga att förstå 
sig själva, situationen samt sina känslor. Dessa personer kunde också finna användbara 
lösningar i sin stressituation eller livskris och upplevde livet som meningsfullt trots 
svårigheter. I KASAM finns det tre grundläggande komponenter, begriplighet, hanterbarhet 
samt meningsfullhet. Begriplighet innebär hur intryck ifrån omvärlden begrips med förnuft, 
hanterbarhet innebär vilka resurser individen har tillgång till för att möta och hantera 
påfrestningar som sker i livet. Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning individen tycker 
att livet har en mening, där motivation är en viktig del i meningsfullhet. Individens KASAM 
bestäms utifrån hur starka dessa tre komponenter är i förhållandet tillvarandra. En hög grad av 
KASAM minskar risken för sjukdom och stärker individens förmåga till en positiv livsstil 
(Antonovsky, 1991).  

Begreppet KASAM har även visat sig fungera i arbetet med att identifiera betydande och 
positivt upplevda arbetsrelaterade faktorer samt processer. Nilsson, Andersson, Ejlertsson och 
Troein (2012) använde KASAM som ram för att identifiera stärkande arbetsrelaterade 
resurser till teorins tre komponenter. Genom att identifiera de stärkande arbetsrelaterade 
resurserna, exempelvis feedback, attityder, återhämtning, stöd och arbetstillfredsställelse 
kunde medarbetarna bli mer uppmärksamma att ta till vara på de positiva upplevelserna och 
erfarenheterna vilket stärkte deras KASAM. Ohlsson, Hemstöm och Fritzell (2009) fann att 
en medarbetare som upplever stark KASAM är mindre benägen att exponeras för 
arbetsrelaterade risker och dess negativa utgång på hälsan. Det vill säga att KASAM fungerar 
som en skyddande sköld mot de skadliga effekterna av vissa arbetsrelaterade faktorer. 
Individer med stark KASAM är mer benägna att bedöma situationer som icke-stressande, 
förutsatt att de kan anpassa sig till de krav som ställs på dem. Medarbetare med stark KASAM 
är också mer flexibla när det gäller att välja lämpliga copingstrategier. 

 
Conservation of Resources 
Som Antonovsky (1991) påpekar, att resurser är viktiga för att hantera påfrestningar i livet så 
utvecklade Hobfoll (1989) en teori om bevarandet av resurserna: Conservation of resources 
(COR). Han menar att individer strävar efter att behålla, skydda och bygga upp resurser för att 
på så sätt göra det möjligt att hantera och begränsa psykiskt lidande. Hobfoll definierar 
resurser inom fyra olika kategorier, objekt (socioekonomiska ägodelar, exempelvis hus), 
personliga egenskaper (olika färdigheter, exempelvis självförtroende), villkor (olika roller, 
exempelvis att vara anställd eller vara i ett förhållande) samt energier (bidragande resurser, 
exempelvis kunskap, tid och pengar). Olika miljöförhållande som exempelvis arbetsplatsen 
kan hota och orsaka förluster av medarbetarnas resurser. COR- teorin innehåller två principer, 
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där den första är att effekterna av vinsten och förlusten av resurserna är asymmetriska. Det 
vill säga att vid lika mycket vinst som förlust av resurser kommer förlusten har större effekt. 
Den andra principen är att individer måste satsa resurser för att skydda sig från förlusten av 
resurser. Konsekvensen av detta är att individer som redan har lägre antal resurser är mer 
sårbara för förluster och mindre kapabla att vinna resurser. Individer som har lägre antal 
resurser intar ofta en defensiv position för att skydda de resurser som de har tillgång till, vilket 
också gör dem mindre framgångsrika under höga påfrestningar (Hobfoll, 1989). COR- teorin 
är ursprungligen framtagen för att fokusera på stress och utbrändhet hos individer. Hobfoll 
(2011) har granskat hur organisationens inställning kan skapa samspel som främjar 
engagemang och uthållighet genom att införa ett nytt begrepp i COR- teorin. Begreppet kallar 
Hobfoll för resurs Caravan som är en metafor för de miljömässiga förhållandena som stödjer, 
främjar, berikar och skyddar individens, sektionens, medarbetargrupper eller hela 
organisationens resurser. Utgångspunkten i begreppet resurs Caravan är ett ekologiskt 
perspektiv, det vill säga samspelet mellan individerna på arbetsplatsen. Genom att motivera 
individerna på arbetsplatsen att maximera sina prestationer, använda sig av team och 
mentorskap kan man öka tillämpningen av resurser vilket leder till att de med lägst antal 
resurser går upp till en högre nivå av resurser.   

 
Krav-kontroll modellen 
I Antonovskys (1991) teori om KASAM samt i Hobfolls (1989) teori om COR så nämns det 
att dessa resurser hanteras bäst då medarbetarna kan anpassa sig till de krav eller höga 
påfrestningar som ställs på dem. För att förstå varför vissa individer klarar arbetslivets krav 
bättre än andra är krav-kontroll modellen en viktig modell. Teorin i denna modell är att ett 
arbete som har höga krav, är stimulerande, innehåller en hög grad av egenkontroll samt ger ett 
högt beslutsutrymme, leder till psykologiskt och fysiologiskt bättre förutsättningar för 
medarbetaren. Om ett arbete har höga krav, låg stimulans, lågt beslutsutrymme samt låg grad 
av egenkontroll kan detta leda till sämre psykologiska och fysiologiska förutsättningar hos 
medarbetarna. Som en tredje dimension i modellen tillkom socialt stöd. Vid högt stöd 
påverkas medarbetaren positivt, där stödet har relevans för såväl arbetsplatsen som privat 
(Karasek & Theorell, 1990).  

För att se de tre (krav, kontroll och socialt stöd) komponenternas samband till hälsa 
genomfördes en studie bland kvinnor och män på en svensk arbetsplats. Alla tre 
komponenterna korrelerade med hälsa oavsett kön och i en multipel regressionsanalys hade 
krav en direkt effekt på kvinnors hälsa medens både krav och socialt stöd hade en direkt 
effekt på män. Dock kunde inga signifikanta resultat ses gällande krav, kontroll och socialt 
stöd som en tre-vägsinteraktion. Konklusionerna var därför att de tre komponenterna ska ses 
som tre individuella faktorer som påverkar hälsan men ej påverkar varandra (Muhonen & 
Torkelson, 2003) 

 
Social cognitive theory 
För att ytterligare förstå det sociala stödets betydelse på arbetsplatsen presenteras Social 
cognitive theory (SCT.) SCT betonar den mänskliga förmågan till kollektiva handlingar. Detta 
möjliggör individer till att arbeta tillsammans i organisationer och sociala kontexter för att 
uppnå miljömässiga förändringar som arbetsgruppen kan dra nytta av (McAlister, Perry & 
Parcel, 2008). 

SCT har skapts från social learning theory. Det är en av de mest använda teorierna vid 
hälsopromotion på grund av att den behandlar både bakomliggande faktorer för hälsobeteende 
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och metoder för att främja förändringar. SCT bygger på förståelse av interaktionen som 
inträffar mellan en individ och dess miljö, hur de kontinuerligt samspelar och påverkar 
varandra. Tidigare psykosocial forskning fokuserade på hur en specifik miljö formar ett 
beteende genom att göra det mer eller mindre givande att bete sig på ett visst sätt. Exempelvis 
om en arbetsplats tillåter rökning är det lätt att vara en rökare, om arbetsplatsen däremot har 
föreskrifter gällande rökning, blir det som följd att det blir svårare att röka vilket resulterar i 
att fler individer röker mindre och finner miljön som mer stödjande för att sluta. SCT 
indikerar på förhållandet mellan individer och dess miljö som subtilt och komplext. 
Exempelvis om det inte finns några föreskrifter gällande rökning i en specifik miljö men där 
flertalet individer är icke-rökare och är påstridiga över att begränsa rökningen på arbetsplatsen 
leder det till att det blir mindre givande för den enskilda individen att röka. Genom att icke-
rökare påverkar rökarna genom socialt inflytande kommer förmodligen fler rökare ändra sitt 
beteende. Bandura fastställde även att relationen mellan beteende och miljö beror på 
personliga kognitiva faktorer. Av dessa kognitiva faktorer är tre särskilt viktiga. Den första är 
observerat lärande, förmågan att lära genom att observera både andras beteende samt vilka 
belöningar som mottagits genom olika beteendemönster. Den andra är förväntningar, vilken 
förmåga individen har att förutse och placera värdet av olika beteendemönster. Det är viktigt 
att förstå att personliga uppfattningar och motivation ligger bakom olika beteende. Den tredje 
är självkompetens, tron på den egna förmågan att framgångsrikt utföra ett beteende. 
Självkompetens är den viktigaste förutsättningen för beteendeförändring och kommer påverka 
hur mycket ansträngning som läggs ner på beteendeförändringen och dess resultat. Enligt 
Nutbeam och Harris (2004) ansåg Bandura att både observerat lärande och deltagande lärande 
kommer leda till utveckling av de kunskaper och färdigheter som krävs för 
beteendeförändringar, det är också två kraftfulla verktyg i uppbyggandet av självförtroende 
och självkompetens. SCT behandlar den enskilda individens föreställningar, värderingar och 
självförtroende för att fastställa beteende. Den hjälper också till att tydliggöra identifieringen 
av hur sociala normer och miljön påverka beteende samt hur dessa variabler kontinuerligt 
samspelar med varandra.  

 
The zone of proximal development 
Ett annat sätt att förstå lärandet utifrån en social kontext är The zone of proximal development 
(ZPD.) Alla människor befinner sig under ständig utveckling och förändring. Genom samspel 
med medmänniskor kan vi tillägna oss kunskaper i olika situationer (Säljö, 2000). Vygotskij 
utvecklade teorin ZPD som betyder zonen för den närmaste utvecklingen. Teorin har sitt 
ursprung i att individens närmaste utvecklingszon kan utvecklas med hjälp från en mer 
kompetent person genom att aktivera outvecklade funktioner, vilket bidrar till dess lärande 
(Øzerk, 1998). Säljö (2000) skriver att vägen till att behärska komplexa intellektuella och 
fysiska redskap kan ses som en stegvis process där individen går igenom olika faser. I den 
första fasen saknas kännedom om redskapet/färdigheten och hur det används i en specifik 
situation. Vid den andra fasen kan individen använda redskapet/färdigheten med hjälp av en 
mer kompetent person. I den tredje fasen ökar individens autonomi att själv hantera 
redskapet/färdigheten och kan också avgöra när det ska användas. I den sista fasen har 
individen lärt sig att behärska redskapet eller färdigheten på egen hand. Det vill säga att 
individens kunskap kan utvecklas mer med hjälp från en mer kompetent person, än vad den 
hade gjort om individen ensam fått ta del av kunskapen. Exempelvis kan det handla om att 
lösa problem som uppstår på en arbetsplats. Om en medarbetare får hjälp av en mer 
kompetent person med att lösa problemet är sannolikheten större att problemet kommer lösas 
och att medarbetaren lär sig ny kunskap än vad det hade varit om medarbetaren själv fått lösa 
problemet. Detta leder till att individen går upp till nästa utvecklingszon och nästa gång den 
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stöter på samma problem kan individen självständigt lösa uppgiften. Vid lärandet av nya 
redskap/färdigheter är det viktigt att se till att gapet mellan individens befintliga kunskap och 
den nya kunskapen inte är för stort, alltså att kunskapen inte är för utmanande, inte heller för 
lätt då det kan hämma utvecklingen (Øzerk, 1998). Att dela in problemet/uppgiften som ska 
lösas i mindre delar kan hjälpa individen att komma vidare och eventuellt också lösa 
problemet/uppgiften. Vid den situation där problemet eller uppgiften ska lösas lånar individen 
kognitiv kompetens från en mer kompetent person som medierar sin förståelse via språkliga 
eller icke-verbala redskap (Säljö, 2000). Språket är ett viktigt redskap för att kunna gå upp till 
nästa utvecklingszon. Genom en god kommunikation ökar förutsättningarna för medierat 
lärande. Medierat lärande sker i samspel med andra i dess miljö. I och med att ett samspel 
sker mellan den mer kompetenta personen och medarbetaren överförs strategier för lärande. 
Medarbetaren kan internalisera dessa nya strategier och använda de i nya situationer eller 
sammanhang (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

 
Lärande på arbetsplatsen 
Lärandet sker inte enbart inom den enskilda individen, utan lärandet är alltid inbäddat i ett 
socialt och samhälleligt sammanhang. Lärandet är något som sker mellan människor och är 
därför av social karaktär, dock är den dubbelsidig då lärosituationen dels betraktas som den 
situation den lärande befinner sig i (exempelvis arbetsplatsen) dels som den situation som är 
präglad av samhällets strukturer (exempelvis goda relationer). Dessa två situationer 
interagerar med varandra. Lärande på arbetsplatsen är ett utryck som har ökat de senaste åren 
då utbildning och kvalificering har ändrat riktning från sitt tidigare skolbänksperspektiv till ett 
livslångt lärande där kompetensutveckling kan ske på arbetsplatsen. Men det finns en 
problematik då arbetsplatsens övergripande mål oftast är att producera varor eller tjänster och 
inte lärande, vilket gör lärandet mer teorilöst än strukturerat. Alltså fokuseras lärandet på 
aktuella förbättringar istället för sammanhangets djupa förståelse. Vad avser lärande i 
arbetslivet så nämns tre lärodimensioner varav den sociokulturella läromiljön är viktig i denna 
studie då det behandlar sociala grupperingar och processer på arbetsplatsen (Illeris, 2007). Det 
sociokulturella perspektivet på lärande är enligt Säljö (2000) intresset för hur individer och 
grupper utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Resurserna är till för tänkandet och 
utförandet av praktiska kunskaper och projekt som är delar av vår omgivning. Den avgörande 
processen i skapandet av resurserna är kommunikationen med andra individer och det är även 
genom kommunikationen som resurserna förs vidare (Säljö, 2000). Lärandet som sker på 
arbetsplatsen bör vara en kombination av formellt och informellt lärande. Formellt lärande är 
ett planerat, målinriktat lärande som sker genom exempelvis kurser och föreläsningar. Det 
informella lärandet är exempelvis erfarenhetsbaserat eller deltagarbaserat och sker oftast 
spontant i olika aktiviteter på arbetsplatsen (Ellström, 1996). 

De ovannämnda teorierna är relaterade till arbetsplatsen och som nämndes tidigare så utgör 
socialt stöd en viktig komponent i gott medarbetarengagemang (Bishop, et al., 2000) god 
arbetsmiljö och hälsa (Arbetsdepartementet, 2009.) samt i lärandet av ny kunskap (Olsson 
2009). Teorierna tar upp faktorer som exempelvis press, hanterbarhet, resurser, höga krav, 
stöd, lärande och kommunikation vilket alla var betydande faktorer för hälsan i en studie 
bland anställda inom hälso- och sjukvården. Utmärkande faktorer för klinikerna var specifikt 
känslan av sammanhang. Genom att arbetet värdesattes, var förutsägbart och att resurser fanns 
tillgängliga så upplevdes stark meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Hertting, et al., 
2005). 
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Problemprecisering 
Arbetslivet har stor betydelse för folkhälsan eftersom det påverkar många människor under en 
stor del av livet. Flertalet faktorer i arbetslivet exempelvis arbetsmiljö, anställningsformer 
samt möjligheten att skapa balans mellan arbetslivet och fritiden har inverkan på individers 
hälsa. Den fysiska arbetsmiljön har på senare år visat en positiv utveckling med bland annat 
mindre antal anmälda arbetsolycksfall, arbetssjukdomar samt arbetsorsakade problem. 
Däremot har inte samma utveckling setts gällande de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. 
Exempelvis upplever många individer i arbetslivet höga arbetskrav, lågt inflytande och 
otillräckligt socialt stöd (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Möjligheten att ta kontroll över de 
höga arbetskraven minskar om individen känner lågt stöd från organisationen (Bjurvald, 
Hogstedt, Marklund, Palmer & Theorell, 2005). Socialt stöd på arbetsplatsen associeras ofta 
med att det ska vara goda relationer mellan medarbetarna men också mellan medarbetarna och 
cheferna (Theorell, 2003). Det sociala stödet har visat sig öka hälsan och trivseln hos 
medarbetarna och fungera som en skyddande sköld mot de negativa förhållandena på 
arbetsplatsen (Jeding & Theorell, 1999).   
 
En av de mest utsatta grupperna i arbetslivet är medarbetare inom hälso- och sjukvården, som 
har på grund av omorganisationer och resurssparande fått en mer pressad arbetssituation. En 
situation som lett till fler ohälsoproblem (Marklund & Theorell, 2005). På grund av att flera 
studier som genomförts med hälso- och sjukvårdspersonal belyser den allmänna hälso- och 
sjukvården har denna studie valt att fokusera på den privata hälso- och sjukvården (Bringsén, 
2010; Nilsson, 2010; Sanandaji, 2010). Studien avser att belysa faktorer, med fokus på socialt 
stöd, som kan främja och stärka hälso- och sjukvårdspersonalens hälsa samt jämföra resultat 
från tidigare studier gjorda inom den allmänna hälso- och sjukvården. 
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Syfte 
Syftet med studien är att ur ett salutogent perspektiv se det sociala stödets betydelse på en 
arbetsplats inom privat hälso- och sjukvård.  

Frågeställningar: 
• Hur upplever medarbetare inom privat hälso- och sjukvård sin hälsa? 
• Hur upplever medarbetare inom privat hälso- och sjukvård sin arbetsplats och 

arbetssituation? 
• Hur upplever medarbetare inom privat hälso- och sjukvård sitt lärande och sin 

kompetens på arbetsplatsen? 
• Vilka relationer finns det mellan medarbetarnas hälsa, arbetsplats, arbetssituation, 

lärande och socialt stöd? 
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Material och metod 
I detta avsnitt kommer val av undersökningsmetod beskrivas, enkätstruktur samt etiska 
överväganden. Dessutom kommer urval och analysmetoden redogöras.  

 
Val av metod 
Hur besvarandet av syftet sker ska vara det ledande valet av metod men även resurser och 
intressen kan styra valet (Jarlbro, 2004). En kvantitativ ansats valdes på grund av personliga 
intressen. Kvantifierbar information söktes kring medarbetares arbetsförhållanden och 
attityder som kunde analyseras och diskuteras för att visa eventuella skillnader eller samband i 
målgruppen. På grund av brist på tidsmässiga och ekonomiska resurser underlättades 
undersökningen genom valet av en kvantitativ ansats (Eliasson, 2010). Vid insamling av 
kvantitativ data passar ett frågeformulär bäst då det oftast är mindre tidskrävande samt kan 
hålla eventuella kostnader nere (Ewles & Simnet, 2005). Då det redan fanns vetenskapligt 
testade instrument Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) och Work Experience 
Measurement Scale (WEMS) som svarade på våra frågeställningar om medarbetares 
upplevelser av hälsa, arbetsplats och arbetssituation, användes dessa frågebatterier i vår enkät.  
 
 
Enkätutformning 
Att använda befintliga frågeformulär är en fördel, bland annat är frågorna redan 
kvalitetstestade samt besparas det tidskrävande arbetet med att konstruera egna frågor 
(Ejlertsson, 2005). SHIS och WEMS har utvecklats och vetenskapligt testats i samband med 
hälsopromotion i arbetslivet på två olika sjukhus i Skåne. Resultaten visade att 
mätinstrumenten har hög såväl validitet som reliabilitet (Bringsén, et al., 2009; Nilsson, 
Bringsén, Andersson & Ejlertsson, 2010). För att få svar på studiens huvudsyfte krävdes en 
djupare inblick i det sociala stödet och dess betydelse. Detta lade grunden för studiens första, 
egna konstruerade frågebatteri: Engagemang. För att se hur inlärning och utveckling sker på 
arbetsplatsen skapades studiens andra, egna konstruerade frågebatteri: Utveckling.  För att 
stärka validiteten och reliabiliteten i frågorna utfördes först en operationalisering vilket 
fångade olika aspekter kring socialt stöd och pedagogik. En operationalisering stärker 
innehållsvaliditeten samt den interna validiteten i frågorna. En pilotstudie genomfördes för att 
se hur frågorna tolkades, där enkätformuläret skickades till åtta verksamma individer inom 
hälso- och sjukvården. Detta stärker överrensstämmelsevaliditeten samt den externa 
validiteten.  
 
Den slutgiltiga enkäten kom att bestå av fyra frågebatterier SHIS, WEMS, Engagemang och 
Utveckling. Enkäten var webbaserad. Fördelarna med att använda sig av en webbaserad enkät 
är låga kostnaderna då varken porto, tryck eller kopiering förekommer. Studien behövde 
heller inte ta hänsyn till vart i landet respondenterna befann sig. Alla respondenter fick samma 
frågor med tillhörande svarsalternativ, vilket gav förhållandevis lättolkade resultat. Ett fåtal av 
frågorna i enkäten kan ha upplevts som känsliga, exempelvis frågor om chefens ledarskap 
samt relationen mellan medarbetarna. På grund av det faktum att studiens enkät innehöll 
många frågor (66 stycken) skapades det likadana befintliga svarsalternativ till frågebatterierna 
Engagemang och Utveckling som de svarsalternativ tillhörande WEMS. Det minskade tiden 
för att fylla i enkäten. Då det ej går att ställa direkta frågor till den studieansvarige om 
enkätens innehåll så lämnades studieansvariges mailadress och telefonnummer ut till 
deltagarna vid utskicket av både enkäten, informations- och påminnelsebrevet (Ejlertsson, 
2005).  
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Bakgrundsvariabler 
Litteratur (Hertting, Petterson & Nilsson, 2005) kopplat till hälso- och sjukvård visade stora 
skillnader mellan kvinnor och män, varför kön valdes som första bakgrundsvariabel. En 
tidigare studie (Nilsson, Andersson, Bringsén & Ejlertsson, under tryckning) gjord inom 
hälso- och sjukvården visade skillnader mellan olika åldersgrupper, vilket vore intressant att 
jämföra med vår studie därav valet av bakgrundsvariabeln ålder. Indelningen i variabeln ålder 
gjordes till två grupper på grund av att flera gruppindelningar hade kunnat peka ut enskilda 
individer. Val av bakgrundsvariabeln yrke gjordes på grund av att samma studie (Nilsson, et 
al., under tryckning) påvisar skillnader mellan olika yrken och en studie av Torp, et al. (2012) 
visade skillnader i utbildningsnivåer. Yrkesgrupperna togs fram med hjälp av HR-chefen som 
definierade olika yrkesgrupper på företagets arbetsplatser. Bakgrundsvariabeln arbetstid var 
av personliga intressen för att se om hälsa upplevs olika mellan heltid- och deltidsanställda.  

 
SHIS 
SHIS har utvecklats med stöd ifrån teorier som är kopplade till begreppen hälsa och 
välbefinnande. Individen ska ta ställning till 12 påståenden om hur han/hon har upplevt sin 
hälsa de senaste fyra veckorna. Påståendena består av två olika dimensioner av 
hälsoindikatorer, exempelvis ”Känt mig pigg” och ”Känt mig trött, utmattad”. 
Svarsalternativen består av en sexgradig skala som går från positivt (värde 6) till negativt 
(värde 1). Vid analysen av svaren bildas indexvärden av frågorna. Det går även att skapa ett 
totalindexvärde då resultatet från svaren på alla de frågor som ingår i frågebatteriet läggs ihop. 
Ett högre värde indikerar på bättre hälsa. Om man vill jämföra olika individer eller grupper 
med varandra är det lämpligt att använda sig av genomsnitts- och spridningsmått som till 
exempel medelvärde eller median samt standardavvikelse eller kvartilavstånd. Trots att 
instrument är så pass litet i omfång är det användbart för att mäta indikatorer på hälsa utifrån 
ett salutogent och holistiskt perspektiv (Bringsén, et al., 2009).  

 
WEMS 
Frågebatteriet WEMS är multidimensionellt. Det innehåller frågor om upplevelser av 
arbetsplatsen och arbetssituationen ur flera olika aspekter. Frågorna har utvecklats utifrån 
olika teorier som kan kopplas till bland annat, känsla av sammanhang, flow, regenerativt 
arbete, krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning. Frågorna är positivt ställda som ger 
möjlighet att mäta individers arbetsrelaterade upplevelser ur ett salutogent perspektiv. WEMS 
är uppbyggt i sex dimensioner, Stödjande arbetsförhållanden, Individuella inre upplevelser, 
Självbestämmande, Tidsupplevelser, Ledarskap samt Förändringsarbete. Frågebatteriet består 
av totalt 32 påståenden som individen ska ta ställning till genom sex svarsalternativ från 
”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”. Det högsta värdet i en fråga är 6 (”Instämmer helt”) 
och det lägsta är 1 (”Tar helt avstånd”). Vid analysen av svaren bildas indexvärden av 
frågorna. Det går även att skapa ett totalindexvärde då resultatet från svaren på alla de frågor 
som ingår i frågebatteriet läggs ihop. Ett högre värde indikerar på positivare upplevelser av 
arbetsplatsen och arbetssituationen. Ett subindexvärde kan också tas fram ur respektive 
dimension, detta värde beror på antalet frågor i dimensionen. Jämförelser mellan individer 
eller grupper kan vid WEMS, precis som vid SHIS ske genom användning av genomsnitts- 
och spridningsmått (Nilsson, et al., 2010).  
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Engagemang 
Genom studerandet av det befintliga frågeformulär Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
(Schaufeli & Bakker, 2003) fick vi inspiration till 10 påståenden som rörde medarbetarnas 
engagemang på arbetsplatsen. Tillsammans med UWES samt olika aspekter ur litteraturen 
gällande socialt stöd skapades frågorna i frågebatteriet Engagemang (se bilaga 3.) För att 
underlätta besvarandet av frågorna för deltagarna valdes samma mallstruktur som WEMS, det 
vill säga att frågorna var positivt ställda samt att det fanns sex svarsalternativ från ”Instämmer 
helt” till ”Tar helt avstånd”. Vid analysen av svaren bildas indexvärden av frågorna. Det går 
också att lägga ihop resultatet från svaren på alla de frågor som ingår i frågebatteriet, vilket 
ger ett totalindexvärde. Ett högre värde indikerar bättre upplevelser av engagemang och 
socialt stöd. Jämförelser mellan individer eller grupper kan vid Engagemang, precis som vid 
SHIS och WEMS ske genom användning av genomsnitts- och spridningsmått. Reliabiliteten 
och validiteten togs hänsyn till genom att frågorna utgick ifrån empirisk fakta, testades i en 
pilotstudie samt att ett Cronbach´s alfavärde togs fram. 

 
Utveckling 
Eftersom pedagogik är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet tog vi fram 7 egna 
påståenden som rörde lärande och kompetensutveckling. Moxnes (1984) skriver om att 
utvecklas och lära sig ny kunskap på arbetsplatsen samt hur man kan stimulera medarbetarnas 
lärande. Han nämner olika inlärningsprocesser vilket låg till grund för flertalet frågor i 
frågebatteriet Utveckling (se bilaga 3.)För att underlätta besvarandet av frågorna för 
deltagarna valdes samma mallstruktur som WEMS, det vill säga att frågorna var positivt 
ställda samt att det fanns sex svarsalternativ från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”. Vid 
analysen av svaren bildas indexvärden av frågorna. Det går också att lägga ihop resultatet från 
svaren på alla de frågor som ingår i frågebatteriet, vilket ger ett totalindexvärde. Ett högre 
värde indikerar bättre upplevelser av lärande och utveckling. Jämförelser mellan individer 
eller grupper kan vid Utveckling, precis som vid SHIS, WEMS och Engagemang ske genom 
användning av genomsnitts- och spridningsmått. Reliabiliteten och validiteten togs hänsyn till 
genom att frågorna utgick ifrån empirisk fakta, testades i en pilotstudie samt att ett 
Cronbach´s alphavärde togs fram. 

För att visa exempel på hur frågebatterierna ser ut med tillhörande frågor och svarsalternativ 
presenteras indexen SHIS, subindexen ur WEMS, Engagemang samt Utveckling i tabell 1. 

Tabell 1. 
Index Svarsalternativ  
Hälsoskala (SHIS)  
Under de senaste 4 veckorna har jag….. Känt mig pigg – Känt mig trött, utmattad 

(sexgradig skala) 
 Varit beslutsam – Varit villrådig, tveksam 

(sexgradig skala) 
  
Stödjande arbetsförhållanden (WEMS)  
Vi uppmuntrar och stödjer varandra på mitt arbete 
Det är en god stämning på mitt arbete 

Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig 
skala) 

  
Individuella inre upplevelser (WEMS)  
Mitt arbete känns meningsfullt Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig  
Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete  skala) 
  
Självbestämmande (WEMS)  
Jag bestämmer själv när olika uppgifter skall utföras Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig 
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Jag bestämmer själv vad som skall utföras i mitt 
arbete 

skala) 

  
Tidsupplevelser (WEMS)  
Jag hinner utan tidspress (stress) med mina 
arbetsuppgifter under planerad arbetstid 

Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig 
skala) 

Jag hinner avsluta varje arbetsuppgift på det sätt som 
är planerat 

 

  
Ledarskap (WEMS)  
Chefen är bra på att skapa intresse och engagemang 
för arbetet 

Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig 
skala) 

Chefen tar upp saker till diskussion med min 
arbetsgrupp innan viktiga beslut fattas 

 

  
Förändringsarbete (WEMS)  
Förändringsarbetet kändes meningsfullt Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig  
Förändringsarbetet präglades av delaktighet skala) 
  
Engagemang  
Jag känner mig delaktig i min arbetsgrupp Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig  
Jag berömmer mina kollegor för deras arbetsinsats skala) 
  
Utveckling  
Jag vågar ta mig an svåra uppgifter Instämmer helt – Tar helt avstånd (sexgradig  
Jag har möjlighet till vidareutbildning i mitt arbete 
 

skala) 

 
 
Etiska överväganden 
Det är studieansvariga som bär det yttersta ansvaret att se till att studien är av god kvalitét och 
etiskt acceptabel (Codex, 2013). Vid genomförandet av en studie har studieansvariga ett 
särskilt ansvar gentemot de individer som medverkar. Studieansvariga ska stå fria från yttre 
påverkan och undersökningen ska inte bedrivas för privata ärenden. Kraven är bland annat att 
tala sanning om undersökningen som utförts, tillämpa en öppen redovisning av metod och 
resultat samt medvetet granska och redovisa utgångspunkterna i studien. Den mest 
betydelsefulla kodexen inom forskningsetik är Helsingforsdeklarationen som skapades 1964. 
Deklarationen har reviderats ett flertal gånger under åren. Den senaste versionen är från 2008 
(Hermerén, 2011). Fyra etiska principer har lyfts fram ur Helsingforsdeklarationen som är 
särskilt viktiga att tillgodose vid forskningsarbete (Andersson, 2006). De fyra principer 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer 
belysas nedan.  

I samband med att enkäten skickades ut via mail bifogades också ett informationsbrev med 
information om studiens syfte, metod och vad resultatet skulle användas till. Deltagarna fick 
också information om att det var frivilligt att delta samt att de skulle vara anonyma. Med 
anonymitet menas att respondenternas identitet är helt okänd för den som samlar in 
enkätsvaren och att det inte finns några identitetsuppgifter på enkätformuläret (Ejlertsson, 
2005). För att en klinik skulle kunna delta i studien var verksamhetschefen tvungen att ge 
samtycke till de anställdas deltagande innan enkäten skickades ut. Vid en kvantitativ 
undersökning ges sedan samtycke automatiskt då de tillfrågande svarar på frågeformuläret 
efter att information om studien getts. Det vill säga att de som väljer att besvara 
frågeformuläret automatiskt ger sitt samtycke till att delta i studien (Ejlertsson, 2005). I och 
med att enkäten var anonym kunde inga uppgifter kopplas till enskilda individer. Under tiden 
arbetet pågick fanns enkätsvaren på en dator som enbart kunde öppnas med rätt lösenord. 
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Studieansvariga är medvetna om att uppgifterna om deltagarna enbart få användas till denna 
uppsats. När uppsatsen sedan är godkänd kommer allt material som kan kopplas till 
deltagarna förstöras. 

 
Tillvägagångssätt 
Vi tog kontakt med HR-chefen för det tilltänkta företaget och förklarade studiens upplägg och 
frågade om det fanns ett intresse att delta i studien. Företaget accepterade förfrågan och 
föreslog arbetsplatser som skulle kunna delta i studien som enbart bestod av företagets 
anställda, då vissa andra arbetsplatser bestod av inhyrd bemanningspersonal. Arbetsplatserna 
låg i södra Sverige eftersom vi skulle hålla i ett informationsmöte med respektive arbetsplats 
innan studien genomfördes. Kontakt togs först via mail med verksamhetscheferna på varje 
arbetsplats, gällande information om studien samt om de ville delta. De verksamhetschefer 
som inte besvarade mailet blev kontaktade via telefon gällande information om studien samt 
om de ville delta. Efter mail och ett första samtal kontaktades alla på nytt via telefon om 
vidare information, bokning av informationsmöte samt för att få tillgång till personalens 
mailadresser. På grund av bland annat tidsbrist så var det flera arbetsplatser som tackade nej 
till ett informationsmöte men accepterade att få informationen via mail istället.  

Den webbaserade enkätens länk och lösenord med tillhörande informationsbrev om studien 
skickades ut till personalens arbetsmail. I informationsbrevet (se bilaga 1) informerades 
personalen om syftet, varför personen blivit utvald, att det var ett frivilligt deltagande, 
anonymitet samt vart de kunde vända sig om de hade några frågor. Även två påminnelsebrev 
(se bilaga 2) skickades ut med liknande information, det första efter en vecka och det andra 
efter två veckor. Enkätverktyget Eduaction Survey Automation Suite (EvaSys) användes vid 
besvarandet av enkäten. Webenkäten var tillgänglig under tre veckor i december månad.  
 
Urval/Deltagare 
Urvalet i studien bestod av 210 medarbetare inom den privata hälso- och sjukvården. Dessa 
valdes ut genom ett systematiskt urval beroende på det geografiska området. På grund av att 
en del frågor berörde ledarskap valdes enhetschefernas deltagande bort på de utvalda 
klinikerna. Respondenterna bestod av 91 medarbetare vilket gav en svarsfrekvens på 43 %.  
 
 Analys 
EvaSys användes för besvarandet av enkäten och det slutgiltiga materialet registrerades och 
bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Därefter 
analyserades datamaterialet och färdigställdes i ett resultat för vidare diskussion.  

Statistiska metoder 
Hypotesprövningar gällande skillnader i datamaterialet genomfördes med en signifikansnivå 
på 5 %. Vid jämförelser av numeriska variabler med två grupper (exempelvis kön) användes 
Mann-Whitney U test och vid jämförelser av variabler med flera grupper (exempelvis yrke) 
användes Kruskall-Wallis test. För att studera styrkan på sambanden mellan två variabler 
användes Spearman´s korrelationskoefficient. För att studera sambandet mellan flera variabler 
användes en linjär multipel regressionsanalys.  
 
Reliabiliteten, den interna konsistensen av ett konstruerat index ur ett frågebatteri, beskrevs 
med Cronbach´s alpha (!). Cronbach´s alpha bör ligga kring 0.70 eller högre för att anses vara 
tillförlitligt, teoretiskt sett kan värdet som högst vara 1.0. Dock kan antalet frågor som ingår i 
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indexet påverka värdet, alltså ett index med få frågor kan få ett lägre värde och ändå anses 
vara acceptabelt (Ejlertsson, 2005). 
 
Bearbetning av variabler 
Deskriptiva frekvenskörningar utfördes för att få fram deltagarnas svarsfrekvenser. 
Variabelvärdena visade sig vara snedfördelade med stor spridning i svaren. Ett medianvärde 
togs därför fram istället för ett medelvärde. För att underlätta hanteringen av datamaterialet 
skapades fyra index (SHIS, WEMS, Engagemang och Utveckling) samt sex subindex 
tillhörande indexet WEMS (Stödjande arbetsförhållanden, Individuella inre upplevelser, 
Självbestämmande, Tidsupplevelser, Ledarskap, Förändringsarbete, Engagemang och 
Utveckling). Ett standardiserat indexvärde 0-100 räknades ut, ju högre värdet var desto 
positivare svar hade deltagarna angivit. Det standardiserade indexvärdet i SHIS delades efter 
medianvärdet till två grupper. De respondenter som låg över medianvärdet representerade hög 
SHIS, alltså hög självuppskattad hälsa och de respondenter som låg under medianvärdet 
representerade låg SHIS, alltså låg självuppskattad hälsa.  
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Resultat 
Som kan ses i tabell 2 består den största andelen i undersökningsgruppen av kvinnor och 
åldersgruppen 40 år och äldre dominerade. Majoriteten arbetade som sjuksköterska med egen 
mottagning och arbetstiden var relativt jämt fördelad mellan heltid och deltid.  

 

Tabell 2. Antal och andel (%) för kön, ålder, yrke och arbetstid (n=91). 
Variabler Grupper Antal Andel (%) 

Kön Man 10 11 
 Kvinna 79 87  
 Bortfall 2 2 
Ålder Yngre än 40 år 26 29 
 40 år och äldre 63 69 
 Bortfall 2 2  
Yrke Läkare 11 12 
 Sjuksköterska utan egen 

mottagning* 
7 8 

 Sjuksköterska med egen 
mottagning** 

30 33 

 Undersköterska 9 10 
 Administrativ personal 16 18 
 Annat *** 18 20 
 Bortfall 0 0 
Arbetstid Heltid 43 47 
 Deltid 46 51 
 Bortfall 2 2 
*     sjuksköterska med 3-års utbildning.  
**   sjuksköterska med mer än 3-års utbildning, exempelvis distriktssköterska, BVC-sjuksköterska,            
diabetessköterska.  
*** inkluderar andra yrken exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast, lokalvårdare.  

 
I tabell 3 ses de högsta medianvärdena i Utveckling (md=88.6), Individuella inre upplevelser 
(md=86.7) och Engagemang (md=84.0). Det lägsta medianvärdet kan ses i Tidsupplevelser. 
Ett högt medianvärde av indexet indikerar ett positivt förhållningssätt till indexets frågor. Den 
största spridningen kan ses i Självbestämmande. Gällande Cronbach´s alpha så har alla index 
och subindex ett mycket bra ! –värde. 

Tabell 3. Antal, medianvärde, kvartilavstånd och ! för respektive index (n=91).  
Index   n md                 kvartilavstånd             ! 
SHIS 77 71.7               56.7-83.3                      0.94 
WEMS 75 70.0               56.9-81.9                      0.96 
- Stödjande arbetsförhållanden 88 74.3               57.1-85.7                      0.89 
- Individuella inre upplevelser 87 86.7               66.7-96.7                      0.88 
- Självbestämmande 89 55.0               30.0-75.0                      0.88 
- Tidsupplevelser 91 46.7               33.3-66.7                      0.75 
- Ledarskap 89 76.7               58.3-88.3                      0.93 
- Förändringsarbete 84 70.0               44.2-83.3                      0.97 
Engagemang 84 84.0               68.0-94.0                      0.91 
Utveckling 89 88.6               77.1-97.1                      0.81 
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Som kan ses i tabell 4 presenteras indexens och subindexens medianvärde till respektive 
grupper inom bakgrundsvariabeln yrke. Bakgrundsvariablerna kön, ålder och arbetstid visade 
få signifikanta skillnader. Ett högt medianvärde av indexet indikerar ett positivt 
förhållningssätt till indexets frågor.  
 
SHIS 
Signifikanta skillnader i SHIS kan ses bland yrkesgrupperna. Den yrkesgrupp som har högst 
självuppskattad hälsa är läkare (md=83.3), ett högt värde kan också ses hos sjuksköterska med 
egen mottagning (75.0).  
 
WEMS och subindex 
Signifikanta skillnader kan ses i subindexen Stödjande arbetsförhållanden, Individuella inre 
upplevelser, Självbestämmande samt Tidsupplevelser. Ett högt värde kan främst ses hos 
sjuksköterska med egen mottagning (md=93.0) i subindexet Individuella inre upplevelser, 
denna yrkesgrupp hade generellt höga värden inom flera av WEMS subindex. 
 
Engagemang och Utveckling 
Signifikant skillnad kan ses i indexet Utveckling. Det högsta värdet kan ses bland 
sjuksköterska med egen mottagning (md=94.3) vilket också är det högsta värdet i hela tabell 
4.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Variabler Grupper SHIS WEMS Stödjande  
arbets- 
förhållanden 

Individuella 
inre 
upplevelser 

Själv- 
bestämmande 

Tids- 
upplevelser 

Ledarskap Förändrings- 
arbete 

Engagemang Utveckling  

Yrke Läkare                    md                           83.3 63.8 60.0 78.3 55.0 33.3 70.0 51.7 70.0 80.0 

 Sjuksköterska         md 
utan egen mott.   
                

70.8 77.5 80.0 80.0 42.5 80.0 80.0 80.0 84.0 88.6 

 Sjuksköterska         md               
med egen mott.  
             

75.0 76.9 82.9 93.0 52.5 56.7 80.0 76.7 90.0 94.3 

 Undersköterska      md             58.3 69.4 60.0 90.0 27.5 40.0 83.3 66.7 80.0 85.7 

 Administrativ         md              
personal   
                       

50.0 59.1 67.1 66.7 47.5 43.3 76.7 50.0 82.0 77.1 

 Annat                      md                              76.7 78.1 80.0 90.0 75.0 56.7 80.0 78.3 80.0 85.7 

                                  (p)       (0.028) (0.071) (0.02) (0.021) (0.002) (0.01) (0.468) (0.053) (0.181) (0.002) 

Signifikant p-värde <0.05   

Tabell 4. Medianvärde och p-värde för respektive bakgrundsvariabel och index. 
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I tabell 5 presenteras sambandet mellan självuppskattad hälsa (SHIS) och upplevelser av arbetsplatsen, arbetssituationen samt utveckling. 
Sambandet mellan subindexet Stödjande arbetsförhållanden och indexet Engagemang med upplevelser av arbetsplatsen, arbetssituationen samt 
utveckling presenteras också. Det största sambandet kan ses mellan subindexet Stödjande arbetsförhållanden och subindexet Ledarskap 
(r=0.754).  

 
Tabell 5. Korrelation mellan SHIS, Stödjande arbetsförhållanden respektive Engagemang och övriga index. 

Alla värden har ett p-värde<0.05 förutom SHIS med Ledarskap 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 SHIS Individuella 
inre upplevelser 

Självbestämmande Tidsupplevelser Ledarskap Förändringsarbete Utveckling 

SHIS                               r  0.540 
 

0.473               
 

0.483 
 

0.219 
 

0.416 
 

0.285 
 

 
Stödjande                         r                 
arbetsförhållanden 
 

 
0.444 
 

 
0.628 
 

 
0.436 
 

 
0.540 
 

 
0.754 
 

 
0.739 
 

 
0.574 
 

Engagemang                    r 0.291 
 

0.552 
 

0.267 
 

0.334 
 

0.603 
 

0.635 
 

0.566 
 



Två logistiska regressionsmodeller genomfördes. I den första analysen ställdes 
självuppskattad hälsa (SHIS) som beroende variabel mot alla övriga subindex och index. Inga 
av indexen visade en signifikant betydelse i relation till självuppskattad hälsa. I nästa analys 
ställdes självuppskattad hälsa (SHIS) som beroende variabel mot Stödjande 
arbetsförhållanden och Engagemang (socialt stöd) samt ett subindex (exempelvis Individuella 
inre upplevelser). Samma analys upprepades med självuppskattad hälsa (SHIS) som beroende 
variabel mot Stödjande arbetsförhållanden och Engagemang (socialt stöd) och ett subindex 
eller index bland resterande (Självbestämmande, Tidsupplevelser, Ledarskap, 
Förändringsarbetet och Utveckling). Resultatet visade en signifikant betydelse på subindexet 
Självbestämmande. På grund av enbart ett signifikant resultat presenteras tabellen ej. 

SHIS delades i två grupper, hög respektive låg, efter medianvärdet 71.7. I tabell 6 har hög 
respektive låg självuppskattad hälsa ställts mot övriga index. De största skillnaderna kan ses 
med subindexen Självbestämmande (md=70.0 och md=40.0) samt Individuella inre 
upplevelser (md=93.3 och md=76.7). Den största spridningen kan ses i subindexet 
Förändringsarbete i låg självuppskattad hälsa (40.0-80.0). 

Tabell 6. Median (kvartilavstånd) med deltagarnas självuppskattade hälsa och respektive index. 
 
 

Hög 
självuppskattad 
hälsa 
(n=37) 

Låg självuppskattad 
hälsa 
(n=40) 

p-värde 

Stödjande 
arbetsförhållanden 

82.9 (70.7-88.6) 65.7 (54.3-80.0) 0.000 

Individuella inre 
upplevelser 

93.3 (86.7-100.0) 76.7 (56.7-90.0) 0.000 

Självbestämmande 70.0 (55.0-80.0) 40.0 (25.0-55.0) 0.000 

Tidsupplevelser 60.0 (46.7-80.0) 40.0 (28.3-53.3) 0.002 

Ledarskap 80.0 (67.5-92.5) 73.3 (58.3-83.3) 0.146 

Förändringsarbete 80.0 (58.3-93.3) 60.0 (40.0-80.0) 0.006 

Engagemang 90.0 (82.5-96.0) 79.0 (66.0-89.0) 0.008 

Utveckling 91.4 (81.4-98.6) 82.9 (73.6-94.3) 0.030 
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att se det sociala stödets betydelse på arbetsplatsen ur ett salutogent 
perspektiv. Avsikten var också att studera hur medarbetare upplever sin hälsa, arbetsplats och 
arbetssituation samt vilka kopplingar som finns mellan ovannämnda enheter. I diskussionen 
kommer syftet och tillhörande frågeställningar diskuteras med stöd i litteraturgenomgången. 
Avsnittet kommer också diskutera metod delen och avslutas med slutsatser kring hur 
implementeringen av socialt stöd kan ske i ett hälsofrämjande arbete.  
 
Subindexet Stödjande arbetsförhållanden behandlar frågor om medarbetarnas upplevelser av 
det sociala stödet på arbetsplatsen. Indexet Engagemang ger en djupare förståelse för ämnet 
och behandlar andra aspekter inom socialt stöd. Tillsammans ger indexen en bred bild av 
upplevelserna kring socialt stöd på arbetsplatsen och kommer nedan behandlas som begreppet 
”socialt stöd”.  

Resultatet visar att deltagarna generellt upplever gott ”socialt stöd” på arbetsplatsen och den 
yrkesgrupp som utmärker sig mest är sjuksköterska med egen mottagning. Det sociala stödet 
härrör ur psykosociala arbetsförhållanden vilket bland annat omfattar ledarskap, feedback, 
kompetensmöjligheter, delaktighet och meningsfullhet (Lindberg & Vingård, 2012). Dessa 
enheter kan hittas bland subindexen Individuella inre upplevelser och Ledarskap samt indexen 
Engagemang och Utveckling, vilket även var de index som sjuksköterska med egen 
mottagning hade bland de högsta värdena. En förklaring till varför sjuksköterska med egen 
mottagning har höga värden inom psykosociala faktorer, exempelvis ”socialt stöd”, kan vara 
att denna yrkesgrupp tillhör mindre avdelningar exempelvis BVC-avdelningar. Gemenskapen 
mellan medarbetarna blir bättre och känslan av tillhörighet och delaktighet blir högre (Nilsson 
et al., 2005). De höga värdena inom de psykosociala faktorerna visar en god arbetsmiljö med 
ett positivt socialt klimat, hög delaktighet och ett positivt ledarskap (Lindberg & Vingård, 
2012). Sjuksköterskor på en liten avdelning kan ha närmre relationer med varandra vilket 
främjar dialoger, agerande, engagemang och sammanhållning (Södergren, 2009). Varför dessa 
faktorer kan verkas vara starka bland sjuksköterska med egen mottagning kan förklaras av 
SCT där både miljö och individer interagerar med varandra (Nutbeam och Harris, 2004.) Nära 
relationer och ett positivt ledarskap kan främja det observerande och deltagande lärandet 
vilket anses värderas högt i SCT. Självkompetens stärks genom positiv feedback vilket 
återges i ”socialt stöd” som påverkar medarbetarnas ansträngning och resultat till ett fortsatt 
positivt medarbetarbeteende.  

I relation till hälsa korrelerar både Stödjande arbetsförhållanden och Engagemang positivt 
med SHIS vilket visar på ett samband mellan respektive index men inte orsaken. Det direkta 
sambandet var dock lågt. I tabell 6 demonstreras skillnader mellan hög och låg 
självuppskattad hälsa i relation till ”socialt stöd”, där deltagarna med hög självuppskattad 
hälsa upplever ett högt ”socialt stöd”. Dock har även deltagare med låg självuppskattad hälsa 
höga värden i ”socialt stöd”. Detta resultat ger delvis stöd åt ”The main effect model” där 
individer med högre socialt stöd i allmänhet har högre hälsa (Cohen & Wills, 1985).  

Vad avser ”socialt stöd” som en medierande effekt på hälsan visade den multipla regressionen 
en signifikant betydelse av subindexet Självbestämmande. Detta indikerar att ”socialt stöd” 
medierar effekterna av Självbestämmande på nivån av den självuppskattade hälsan. Dock 
fanns det inga signifikanta värden på övriga subindex och index. Anledningen till att ”socialt 
stöd” inte visades som ett medierande verktyg till övriga arbetsrelaterade faktorer kan vara för 
att faktorerna är positivt ställda. Precis som Jeding et al. (1999) påstår i sin rapportgenomgång 
kring det sociala stödets roll så finns det enbart få empiriska studier som bekräftar socialt stöd 
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som medierande effekt på god hälsa. Kan det vara så att socialt stöd enbart fungerar som en 
förebyggande faktor vid ohälsa. I Cassels (Heaney & Israel, 2008) utveckling av begreppet 
socialt nätverk tas inte ens socialt stöd upp som främjande effekt vid god hälsa utan enbart 
som en förebyggande effekt vid ohälsa. En modell som bekräftar det sociala stödets relation 
till ohälsa är ”the buffering model” (Cohen & Wills, 1985) där socialt stöd minskar 
stressupplevelser vilket minimerar potentiella ohälsosamma konsekvenser.  

Resultatet visade stora signifikanta skillnader bland yrkesgrupperna i självuppskattad hälsa 
(SHIS). Som ses i tabell 4 så är det ett högt medianvärde hos bland annat läkare (md=83.3) 
och sjuksköterska med egen mottagning (md=75.0) vilket indikerar en hög självuppskattad 
hälsa. Dock hade samma yrkeskategorier ett mycket lågt värde bland Tidsupplevelser i 
relation till övriga index och subindex, Tidsupplevelser tar upp upplevelser kring tidspress, 
planering och övertidsarbete. Dessutom ses ett lågt värde bland Självbestämmande i relation 
till övriga index och subindex, Självbestämmande handlar om när, var och hur arbetet och 
dess innehåll ska utföras. En förklaring till varför individer som trots upplevelser av yttre 
påfrestningar som exempelvis stress och otillräcklighet, visar hög självuppskattad hälsa kan 
demonstreras med KASAM. Som Aron Antonovsky påstod, att en stark känsla av 
sammanhang kan bygga upp starka motståndskrafter, så kan vissa individer bevara sin hälsa 
trots påfrestningar från miljön. Dessa individer har en högre förmåga att förstå sig själva, 
situationen, känslorna samt finna användbara lösningar vid svårigheter (Antonovsky, 1991). 
Två av tre komponenter ur KASAM, hanterbarhet och meningsfullhet kan till en viss del ses i 
två index ur den aktuella enkäten. Hanterbarhet som berör vilka resurser individen har tillgång 
till kan ses i indexet Utveckling, som tar upp frågor om hantering av arbetsuppgifter. En 
förklaring till ett högt värde på indexet Utveckling kan vara att upplevelsen av resurser finns 
tillgängliga vid exempelvis genomförandet av arbetsuppgifter samt modet att ta sig an svåra 
uppgifter. Meningsfullhet som berör vikten av motivation kan ses i subindexet Individuella 
inre upplevelser, som tar upp frågor om meningsfullhet, utveckling och glädje. En förklaring 
till ett högt värde av subindexet Individuella inre upplevelser kan vara att arbetet upplevs som 
meningsfullt. Båda yrkesgrupperna läkare och sjuksköterska med egen mottagning hade ett 
högt värde på ovannämnda index, Utveckling och Individuella inre upplevelser. Det kan 
demonstreras som en stark känsla av sammanhang, skulle kunna förklara det höga värdet i 
självuppskattad hälsa i båda yrkesgrupperna.  

Två yrkesgrupper som däremot hade låga värden i självuppskattad hälsa var undersköterska 
samt administrativ personal. Dessa två yrkesgrupper hade även låga värden bland subindexen 
Självbestämmande och Tidsupplevelser. Detta fenomen kan förklaras av krav-kontroll 
modellen som beskriver sambandet mellan arbetslivet och hälsan (Karasek & Theorell, 1990). 
Ett lågt värde i subindexet Självbestämmande kan förklara upplevelser av låg kontroll i 
arbetet och ett lågt värde i subindexet Tidsupplevelser kan förklara upplevelser av hög 
tidspress vilket kan vara ett resultat av höga krav. Att deltagarna i studien generellt upplever 
låga värden inom Självbestämmande och Tidsupplevelser kan ha sin bakgrund i att hälso- och 
sjukvården har blivit mer prestations- och kundorienterad (Hertting, et al., 2005). I jämförelse 
med en tidigare studie av Nilsson (2010) som genomförts inom den allmänna hälso- och 
sjukvården kunde även här de lägsta värdena ses i subindexen Tidsupplevelser och 
Självbestämmande. Gemensamt med studierna är även att de största signifikanta skillnaderna 
bland yrkesgrupperna kan ses i just dessa två index. Förklaringar till de låga värdena kan vara 
de ökande kraven inom hälso- och sjukvården. Lågt organisatoriskt stöd hämmar dessutom 
möjligheterna att ta kontroll över kraven (Bjurvald, et al., 2005; Theorell, 2005).  

Så hur kan det vara en sådan stor skillnad yrkesgrupperna emellan gällande de låga värdena 
inom Självbestämmande och Tidsupplevelser med de olika värdena inom självuppskattad 
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hälsa. En förklaring kan vara en studie som har visat att individer med en hög utbildning 
upplever sitt arbete som mindre psykiskt ansträngande och upplever högre känsla av kontroll i 
än de med lägre utbildning (Torp, et al., 2012). Detta stärks genom Theorells (2003) 
påstående om att medarbetare som har kunnat utveckla sin kompetens kan lättare ta kontroll 
över oväntade situationer i arbetet. En aktuell debatt pågår just nu om skillnader mellan 
högutbildade och lågutbildade individer, där Dagens nyheter tar upp skillnader i hälsa och 
livslängd. Högre utbildning leder till bättre kontroll över livssituationen, bättre hälsochanser 
och en längre livslängd i genomsnitt (Vågerö, Eriksson, Lundberg & Norrby, 2013). 
Diskussionen fortsätter i Sveriges Radio där en förklaring till varför högutbildade personer 
lever längre beror på att de har vana att skaffa sig kunskaper, exempelvis om kost och motion 
(Sveriges Radio, 2013). Denna debatt kan vara en förklaring till varför undersköterska i både 
Självbestämmande (md= 27.5) och Tidsupplevelser (md=40.0) ligger under det totala 
medianvärdet i Självbestämmande (md=55.0) och Tidsupplevelser (md=46.7).   

Vad avser det totala indexet WEMS så har deltagarna generellt ett högt värde vilket kan ses i 
tabell 3 och det syns ingen signifikant skillnad yrkena emellan vilket kan ses i tabell 4. I 
Nilssons (2010) studie kan ungefärliga samma värden ses samt att det inte finns en signifikant 
skillnad yrkena emellan. Vår studie visar dock en aning högre värde vilket kan bero på att 
privatanställda i hälso- och sjukvården har bättre upplevelser av arbetsförhållanden än 
kommunanställda vilket bekräftas av en studie genomförd i Stockholms län (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011). Exempel på bättre upplevelser på arbetet tas upp i en rapport från 
Sveriges kommuner och landsting (2011) där privatanställda hade en positivare syn på 
ledarskapet där ledarna var bättre på att kommunicera och engagera medarbetarna. De hade 
även ett högre förtroende för högsta ledningen. 

Gällande sambanden mellan socialt stöd och upplevelserna av arbetsplatsen och 
arbetssituationen (WEMS) så finns det starka samband mellan flera subindex. Det starkaste 
sambandet kan ses mellan Stödjande arbetsförhållanden och Ledarskap (r=0.754). En 
förklaring till detta kan vara att en stor del av det upplevda stödet på arbetsplatsen kommer 
från just ledaren, vilket kan bidra till att upplevelserna av ett bra ledarskap stärks. Litteratur 
har visat att upplevelserna av socialt stöd från sin ledare är av stor betydelse på en arbetsplats. 
Stödet från ledaren har större betydelse för de anställdas hälsa och trivsel än vad stödet från 
kollegorna har (Jeding & Theorell, 1999). Det totala medianvärdet för Ledarskap var högt 
(md=76.7) vilket enligt enkätfrågorna i subindexet Ledarskap antyder på en tillgänglig och 
engagerad chef som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet. Detta är viktiga faktorer som 
nämnts vid ett utövat hälsosamt ledarskap. En ledare ska både betona betydelsen av god hälsa 
och styra medarbetarna mot god hälsa. Men för att nå dit behövs det även resurser. Resurser 
som bland annat diskuteras i COR-teorin är samspelet mellan medarbetarna på arbetsplatsen. 
Att ta hjälp från medarbetarna ökar tillämpningen av resurserna (Hobfoll, 2011). Som tidigare 
diskuterats att goda relationer bidrar till lärande så verkar det även som att goda relationer 
bidrar till främjandet av resurser exempelvis, feedback, attityder och stöd. Socialt stöd kanske 
inte har en bidragande funktion i positiva hälsotillstånd, men däremot verkar det som att 
socialt stöd har en bidragande funktion kring positiva upplevelser av ledarskapet och andra 
dimensioner av arbetsplatsen och arbetssituationen.    

Goda relationer på arbetsplatsen bidrar till lärande (Moxnes, 1984; Fredricksson, 2004; 
Södergren, 2009). Detta kan förklara det höga medianvärdet i indexet Utveckling (md=94.3) 
hos sjuksköterska med egen mottagning. Deras goda relationer kan underlätta att ta kontakt 
med varandra för att diskutera problem och lösningar, vilket bidar till lärande. I enlighet med 
teorin ZPD så utvecklas individen genom att få hjälp av en mer kompetent medarbetare 
(Øzerk, 1998). Förmågan att söka hjälp och arbeta tillsammans med andra medarbetare stärks 
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även av SCT, där individer som arbetar tillsammans uppnår förändringar på arbetsplatsen 
(McAlister, et al., 2008). Att goda relationerna utvecklar lärandet kan ses som exempel från 
Statens folkhälsoinstitut (2011) där emotionellt stöd innebär att bygga upp den anställdas 
yrkesmässiga kompetens, samt det värderande stödet som innebär att få respons vilket ger 
förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet. Vi tror därför att gemenskapen bland 
sjuksköterska med egen mottagning bidrar till utveckling och förändring i arbetet.  

Som nämnts i resultatet kunde det högsta medianvärdet bland deltagarna i studien ses i 
indexet Utveckling (md=88.6). Detta index behandlar bland annat frågor om lärandet av ny 
kunskap, kommunikation samt möjlighet till vidareutbildning. Det höga medianvärdet 
indikerar på att deltagarna upplever att lärandet av ny kunskap sker genom bland annat 
kommunikation. Säljö (2005) anser att kommunikationen mellan människor är och alltid 
kommer vara den viktigaste arenan för lärande. Språket är också som tidigare nämnts i ZPD, 
en viktig del för att individen ska kunna gå upp till nästa utvecklingsnivå och utveckla sin 
kunskap (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Angelöw (2002) skriver att genom 
vidareutbildning inom dem områden där medarbetarna behöver utveckla sina kunskaper och 
färdigheter får medarbetarna en större förmåga att möta de behov och krav som ställs i 
arbetet. Även om värdet i indexet Självbestämmande, som berör kontroll i arbetet, var relativt 
lågt (md=55.0), indikerar vårt resultat på medarbetarna som en resurs på arbetsplatsen och en 
nödvändighet för organisationens utveckling eftersom deltagarna upplever goda möjligheter 
till vidareutbildning (Angelöw, 2002).  

 
Metoddiskussion 
Studiedesign 
Studien som har utförts är en tvärsnittsstudie. Specifikt för en denna studietyp är att den utförs 
under ett tillfälle och studerar samband mellan flera variabler eller faktorer. Fördelarna är att 
den är relativt billig, enkel och går fort att genomföra. Resultatet kan användas för att ge 
information om vilka prioriteringar det förbyggande och hälsofrämjande arbetet bör fokusera 
på. Eftersom en tvärsnittsstudie genomförs under ett tillfälle kan man inte förklara tidsföljden 
mellan exponeringen av en faktor och dess effekt. Därför är det viktigt att tänka på att man 
enbart kan se om det finns en samvariation eller association mellan de studerande faktorerna 
och inte dess orsak (Andersson, 2006).  
 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. Kontakt togs med åtta personer inom 
hälso- och sjukvården som vi har en relation till personligen. Pilotstudien genomfördes via 
datorenkäter, efter deras ifyllande av enkäten hörde vi av oss till dem genom telefonkontakt 
för att höra om det var någon fråga som de tyckte var otydlig. Inga ändringar gällande enkäten 
behövde göras efter pilotstudien.  
 
Enkätundersökningar som genomförts på Internet har precis som andra undersökningsmetoder 
styrkor och svagheter. Eftersom studien använt sig av datorenkäter har inga kostnader för 
varken porto, tryck eller kopiering tillkommit. Studien behövde heller inte ta hänsyn till vart i 
landet deltagarna befann sig. Att välja webenkät som datorinsamlingsmetod gjordes att 
insamlingsprocessen skedde snabbare än vid pappersenkäter. Precis som alla andra 
datainsamlingsmetoder har datorbaserade enkätundersökningar ofta problem med den låga 
svarsfrekvensen. En av de viktigaste utmaningarna vid genomförandet är den bristande 
övervakningen, dels av vilka som deltar och hur många gånger de fyller i enkäten. Detta 
kunde ha åtgärdats genom ett tilldelat individuellt lösenord till varje enkät (Couper & Miller, 
2008; Ejlertsson, 2005). 
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Bortfall  
Bortfallet i en undersökning är av betydelse eftersom ju större bortfallet är desto större är 
risken för felaktiga slutsatser (Ejlertsson, 2005). I denna undersökning skickades 210 stycken 
enkäter ut till anställda inom den privata hälso- och sjukvården, av dessa besvarade 91 
stycken enkäten, vilket gav oss ett externt bortfall på 57 %. Andelen av deltagare skiljer sig åt 
i vissa yrkesgrupperna gällande närsjukvården i hela företaget. I studien är det en lägre andel 
”läkare” och ”sjuksköterska utan egen mottagning” samt en högre andel ”sjuksköterska med 
egen mottagning” och ”administrativ personal” som har svarat än den faktiska 
yrkesfördelningen i företaget. De yrkesgrupper som är representativa för hela företaget i vår 
studie är ”undersköterska” och ”annat”. Anledningar till att vissa individer har svarat på 
enkäten tror vi kan bero på att de antingen känner sig nöjda med arbetssituationen men det 
kan också vara så att vissa är missnöjda och besvarar enkäten för att påvisa att 
arbetssituationen bör förändras. Dock är det väldigt höga medianvärden bland de olika 
indexen och subindexen vilket tyder på att deltagarna är positivt inställda till sin arbetsplats. 
Att det var en låg andel ”läkare” som deltog kan bero på att de får många mail skickade till sig 
gällande deltagande i studier. Att det var en hög andel ”sjuksköterska med egen mottagning” 
och ”administrativ personal” kan bero på att de ofta kollar sin mail då en stor del av kontakten 
med övrig personal sker via mail. Den låga svarsfrekvensen samt skillnader bland 
yrkesgrupperna ger ett missvisande resultat därför bör det höga bortfallet tas till hänsyn vid 
tolkningen av studiens resultat. Studien och företaget stämmer överens gällande fördelningen 
av könen och åldersfördelningen där majoriteten är kvinnor och medarbetarna är över 40 år.  

Från början var det tänkt att vi personligen skulle besöka alla utvalda kliniker och presentera 
vårt syfte samt motivera de anställda att fylla i enkäten innan enkäten skickades ut. Detta 
kunde dock enbart genomföras på en klinik då de andra ansåg att de inte hade tid för ett 
besök. Den klinik vi besökte visade sig ha mindre externt bortfall än övriga kliniker. Nu i 
efterhand kan vi se att vi borde lagt mer jobb på att försöka övertala klinikerna till ett besök 
eftersom det visade sig ge en högre svarsfrekvens. Ett besök på varje klinik hade också gett 
oss möjlighet till att personligen dela ut pappersenkäter. Fördelen med att använda sig av 
pappersenkäter istället för webenkät är att det ger en större kontroll över materialet samt att 
det ökar pressen på deltagarna att besvara enkäten. Nackdelen är dock att svaren kan bli 
mindre genomtänkta (Kylén, 2004). 
 
För att minska bortfallet i undersökningen skickades ett välarbetat informationsbrev med i 
mailet med varje enkät. I informationsbrevet informerades deltagarna om syftet, varför 
personen blivit utvald, frivilligt deltagande, anonymitet samt vart de kunde vända sig om de 
hade några frågor. Även två elektroniska påminnelsebrev skickades ut, det första efter en 
vecka och det andra efter två veckor.  
 
Som tidigare nämnts så kan ett individuellt lösenord öka kontrollen över materialet. Eftersom 
alla deltagare i denna undersökning fick samma lösenord kunde vi inte veta vilka deltagare 
som inte besvarat enkäten, därför skickades påminnelsebreven ut till alla deltagare. Ifall vi 
hade använt oss av kodade enkäter hade vi haft större möjlighet att personligen kontakta de 
som inte svarat. Kodningen hade också gjort de möjligt att välja ut ett antal ur bortfallet och 
bett dem besvara ett antal nyckelfrågor via telefon (Ejlertsson, 2005). Däremot ville vi att 
deltagarna skulle vara anonyma, vilket de inte hade blivit om vi valt att använda oss av 
kodade enkäter. Att enkäten skickades ut i december månad, då människor är stressade över 
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julen kan också vara en bidragande orsak till de höga bortfallet (Ejlertsson, 2005). Orsaken till 
utskicket i december månad var på grund av den snäva tidsramen.  
 
De egna frågorna visade sig ha ett lågt internt bortfall, i indexet Engagemang var det nio 
respondenter som valt att inte besvara någon av frågorna. I indexet Utveckling var det enbart 
två respondenter som inte besvarat någon fråga. Anledningar till varför det interna bortfallet 
var lågt i de egna konstruerade frågorna beror på att utformningen av frågorna var väl 
genomarbetade samt enkätens layout. Exempelvis togs det hänsyn till enkelheten, 
entydigheten och längden på frågorna samt att mallstrukturen var den samma genom hela 
enkäten. Att det var lågt i hela enkäten kan ha sin förklaring i att frågeformulären SHIS och 
WEMS redan har använts och testats tidigare samt att det utfördes en pilotstudie. Ett lågt 
internt bortfall visar på att deltagarna har uppfattat frågorna som lättolkade (Jakobsson & 
Westergren, 2005; Ejlertsson, 2005). Dock låg det största interna bortfallet på 7 % och fanns i 
indexet Förändringsarbete. 

Analys 
På grund av snedfördelningen i datamaterialet valdes median som genomsnittsvärdet istället 
för medelvärde. Vid användning av median används kvartilavstånd som motsvarade 
spridningsmått. Snedfördelningen låg till grund för valet av icke-parametriska test (Mann-
Whitney och Kruskall Wallis) där Spearman´s korrelationskoefficient studerades (Ejlertsson, 
2003). Anledningen till indelningen av högt och lågt SHIS berodde på att vi ville se skillnader 
i upplevelserna av arbetsplats och arbetssituation i relation till hälsa. På grund av få 
respondenter i studien så var det inte möjligt att dela SHIS i fyra kvartiler. Då vi istället hade 
fått fram fyra grupper, där enbart första kvartilen respondenter med högst SHIS och fjärde 
kvartilen respondenter med lägst SHIS hade använts. Istället delades SHIS in två kvartiler 
innehållande alla respondenter, delade efter medianvärdet. Stor försiktighet ska tas vid 
tolkningen mellan de olika yrkesgrupperna då respondentantalet skiljer sig avsevärt åt. 

 

Konklusion 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att socialt stöd på arbetsplatsen främst relaterar till 
upplevelserna av arbetsplatsen och arbetssituationen. Det sociala stödet ingår i den 
psykosociala arbetsmiljön där ett gott emotionellt klimat bidrar till gynnsamma hälsoeffekter. 
En viktig aspekt i det folkhälsopedagogiska arbetet är att skapa och främja goda relationer på 
arbetsplatsen. Ett gott exempel kan ses ur denna studie bland sjuksköterskor med egen 
mottagning. En djupare inblick i deras arbetssituation kan bidra till en ökad kunskap över 
vilka egenskaper som finns i deras upplevelser av högt socialt stöd. Det kan även ge en ökad 
förståelse för kontexten i socialt stöd i deras arbetssituation. Förhoppningsvis kan denna 
information tas tillvara på inom organisationen och ge en hänvisning om fungerade relationer. 
För att stärka kvalitén i de redan existerande relationerna eller skapa nya kan en intervention 
med samtalsgrupper som metod vara givande. Genom reflektion och diskussion tillsammans 
med sina medarbetare om olika organisatoriska faktorer kan upplevelsen av stöd öka och 
upplevelserna av stress minska. Denna metod kan bidra till en ökning av Självbestämmande 
och Tidsupplevelser, faktorer som studiens respondenter visade låga värde inom. Men för att 
få en djupare förståelse om medarbetarnas låga upplevelser av Självbestämmande och 
Tidsupplevelser hade en kvalitativ studie gett mer specifika svar om upphov och orsak till låg 
kontroll och hög stress.  

Vem är det som bär det största ansvar i skapandet av socialt stöd på arbetsplatsen? Är det en 
intern uppgift, då individen, medarbetaren, chefen eller organisationen bär det huvudsakliga 
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ansvaret. Om jag är ny på arbetsplatsen är det då upp till mig att skapa relationer till mina 
medarbetare eller kan jag förvänta mig att de andra välkomnar mig med öppnar armar? Eller 
är det upp till chefer och ledningen i organisationen att bistå med introduktion på 
arbetsplatsen och teambuilding eller workshops i sammanhållning. Ett annat perspektiv är att 
ta in externa kompetenser för att utveckla det emotionella klimatet. Men om vi som 
folkhälsopedagoger skulle få ett projekt att främja socialt stöd är risken efter avslutat projekt 
att implementering förfaller eftersom socialt stöd är ett så komplext ämne. Det är därför 
viktigt att organisationen fortsätter arbetet i främjandet av ett gott klimat. Samtidigt kan vi 
som folkhälsopedagoger ha en annan kompetens och kunskap än interna resurser vilket 
eventuellt gör oss mer kompetenta och där med mer passande i skapandet av socialt stöd på 
arbetsplatsen.  

Denna uppsats bidrar till en ökad kunskap om de salutogena perspektiven på arbetsplatsen 
eftersom studien belyser positiva faktorer på arbetsplatsen och i arbetssituationen. Det är 
viktigt att se det hälsofrämjande arbetet som holistiskt och att det patogena perspektivet inte 
glöms bort. Även om det är viktigt att arbetet är hälsofrämjande så måste ett förebyggande 
arbete finnas med. Ett gemensamt synsätt med de båda perspektiven tas upp i PATH-
modellen där både preventiva och stödjande strategier nämns. Vi anser att denna modell är bra 
att utgå från då den behandlar olika arbetsrelaterade aspekter. Det holistiska synsättet omfattar 
olika nivåer, aktörer och strategier som samverkar för att främja hälsa.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev  
Till dig som arbetar på XXX vårdcentral 
Det finns vetenskapligt bevisade hälsoindikatorer som främjar medarbetarnas hälsa. 
Stärkandet av individuella resurser, möjligheten att påverka sitt arbete, samt stödet att känna 
sig betydelsefull och behövd är några exempel på sådana faktorer. Detta förhållningssätt bör 
därför eftersträvas på arbetsplatsen samt ges mer utrymme till att undersökas och utvecklas. 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser sista året på det Folkhälso-
pedagogiska programmet. Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet är att ge förslag på 
hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv på er arbetsplats. Med salutogent 
perspektiv menar vi de faktorer som bidrar till att medarbetarnas hälsa bevaras eller förbättras. 
Genom att undersöka sambandet mellan positiva upplevelser av arbetet och arbetsplatsen, 
individuella salutogena hälsoindikatorer samt vikten av det sociala stödet på arbetsplatsen 
kommer vi att presentera konkreta förslag på hälsofrämjande arbete.  

Därför skickar vi ut ett frågeformulär till dig och ca 200 andra utvalda XXX -anställda i 
Sverige. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för studiens 
kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så fullständigt som möjligt 
på alla frågorna och besvara frågeformuläret så snart som möjligt. Enkätsvaren kommer 
endast behandlas av oss som gör undersökningen och vår handledare vid Högskolan. Ingen 
inom XXX kommer att få ta del av svaren utan enbart en sammanfattning av resultaten.  

Dina svar kommer att vara anonyma! 

Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna 
kopplas till dig som person, några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. En 
påminnelse kommer att skickas en vecka efter att frågeformuläret har skickats ut. 

Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret 
kontakta då gärna studieansvariga på mail eller telefon. 

Emma Svensson   Anjé Galbe 

emma.svensson0035@stud.hkr.se  anje.galbe0014@stud.hkr.se   

073-0301535    076-1861013 

Tack på förhand för din medverkan! 

Växjö 2012-12-05  

Emma Svensson och Anjé Galbe  
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Bilaga 2 
Påminnelsebrev  
 
Till dig som arbetar på XXX vårdcentral 
 
För en vecka sedan skickade vi ut ett frågeformulär till dig via ett mail märkt 
"Hälsofrämjande arbete" Vi var intresserade av att undersöka sambandet mellan positiva 
upplevelser av arbetet och arbetsplatsen, individuella salutogena hälsoindikatorer samt vikten 
av det sociala stödet på arbetsplatsen. 
Har du redan svarat på detta frågeformulär vänligen bortse från denna påminnelse.  
 
Till dig som inte svarat så vill vi påpeka att det är viktigt för undersökningens kvalité att du 
som får frågeformuläret besvarar det. Vi skulle därför vara tacksamma om du ville besvara 
frågorna och skicka in formuläret så snart som möjligt. 
 
Enkäten hittar ni på: http://evasys.hkr.se/evasys/online  
och lösenordet är: lucia 
 
Som vi påpekade i förra brevet är frågeformuläret anonymt och ditt svar kan alltså inte 
kopplas till dig som individ. Om du har några svårigheter att besvara frågorna eller har 
synpunkter på formuläret, kontakta då gärna: 
 
Emma Svensson                     Anjé Galbe 
emma.svensson0035@stud.hkr.se                    anje.galbe0014@stud.hkr.se  
073-0301535                      076-1861013 

 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Växjö 2012-12-12 
Emma Svensson och Anjé Galbe 
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Bilaga 3 

Enkät 
SHIS hänvisas till: Bringsén, Å., Andersson, H.I., & Ejlertsson, G. (2009). Development and 
quality analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). Scandinvian Journal of 
Public Health, 37, 13-19. 
WEMS hänvisas till: Nilsson, P., Bringsén, Å., Andersson, H.I., & Ejlertsson, G. (2010). 
Development and quality analysis of the Work Experience Measurement Scale (WEMS). 
Work, 35, 153-161. 
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