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ABSTRAKT 

Bakgrund: De förutsättningar och utmaningar som präglar dagens arbetsliv ställer höga krav 

på ledning, ledarskap och organisation, men också på de anställda. Arbetsförhållanden kan 

vara påfrestande och leda till stress och ohälsa hos de anställda. Chefen har en viktig roll och 

är den som skapar förutsättningar för hur en organisation fungerar och ser ut, vilket har en 

betydande påverkan på de anställdas välbefinnande och hälsa. Syfte: Syftet med studien var 

att undersöka sambanden mellan arbetsförhållanden, ledarskap och hälsa i en organisation. 

Metod: En webbenkät skickades ut via mejl till 178 anställda på ett fastighetsbolag i Norrland 

i april 2018. Enkäten bestod av instrumenten SHIS och WEMS, och innehöll påståenden om 

arbetssituation, ledarskap, välbefinnande och hälsa att ta ställning till. Resultat: Totalt 78 

enkäter besvarades. Standardiserade indexvärden för varje frågeområde togs fram och ett 

Crohnbach´s alfa test utfördes för att säkerställa reliabiliteten i svaren. I SPSS genomfördes 

multivariat korrelationsanalys för att identifiera eventuella samband. Slutsats: Upplevelsen av 

arbetsförhållanden och hälsa var på det stora hela god i organisationen. Det fanns samband 

mellan samtliga WEMS dimensioner och upplevelse av hälsa, varav de med starkast samband 

med hälsa var ledarskap och stödjande arbetsförhållanden. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, Krav-Kontroll-Stödmodellen, KASAM, Psykosocial 

arbetsmiljö, Salutogenes, Socialt stöd. 
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1 INTRODUKTION 

 

Att ha ett arbete och därtill goda arbetsförhållanden är av stor betydelse för hälsa och 

välbefinnande visar forskning (Aronson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 

2012). Organisationer idag ställs inför omvärldens hårda krav på bland annat globalisering, 

snabb informationsöverföring, utveckling av nya tjänster och produkter, teknisk innovation, 

specialisering av arbetskraft. Detta i kombination med avreglering och ökad konkurrens, 

strukturella förändringar genom företagsfusioner och komplexa ägarskap och kunders ökade 

medvetenhet om kvalitet, kostnader och pris (Orth-Gomér & Perski, 2008). Aronson et. al. 

(2012) beskriver det gränslösa arbetet, det vill säga arbetslivets förändring mot att vara allt 

mer oreglerat, ostrukturerat och flytande vad gäller tid, rum och arbetsuppgifter. Med detta 

menas att allt fler arbeten kan utföras från var som helst, vilken tid på dygnet som helst och 

där arbetstagaren själv formar sina arbetsuppgifter. Anledningen till dessa förändringar 

förklaras i likhet med Orth-Gomér och Perski´s (2008) som företagens konkurrenskraft och 

överlevnad genom dess möjlighet till anpassning, omställning och innovation. Dessa 

förändringar kan innebära en svårighet att dra gränser för vad, var och när arbetet ska utföras 

vilket kan ha negativ effekt på hälsan hos arbetstagarna (Aronson et. al., 2012).  

De förutsättningar och utmaningar som präglar dagens arbetsliv ställer höga krav på ledning, 

ledarskap och organisation, men givetvis också på de anställda som ska utföra sina 

arbetsuppgifter under rådande förhållanden (Orth-Gomér & Perski, 2008). Dessa förhållanden 

kan vara påfrestande och leda till stress hos de anställda, vilket har en negativ påverkan på 

välbefinnande och hälsa (Toomingas, Mathiassen, Wigaeus, Tornqvist, 2008). Övergripande 

principer för ett gott arbetsliv kan beskrivas med begreppet lagom. Arbetet ska vara lagom i 

förhållande till individens kapacitet vad gäller såväl krav som arbetstid, tempo, återhämtning, 

variation både mentalt och fysiskt, kontroll, möjlighet till anpassning och utveckling enligt 

Toomingas et. al., (2008). Vidare menar Tommingas et. al., (2008) att med dessa faktorer 

uppfyllda kan både prestationer, välbefinnande och hälsa maximeras.  Hultberg (2007) lyfter 

fram krav, inflytande i arbetet, socialt stöd och känsla av mening och sammanhang som 

grundläggande för god psykosocialarbetsmiljö. 

Chefen har en viktig roll och är den som skapar förutsättningar för hur en organisation 

fungerar och ser ut, vilket har en betydande påverkan på de anställdas välbefinnande och hälsa 

(Aronson et. al., 2012). 
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2 BAKGRUND 

 

Välbefinnande i arbetet har enligt Orth-Gomer och Perski (2008) tydliga samband med 

arbetsledning och organisationsfaktorer. Arbetsförhållanden kan orsaka ohälsosam stress och 

ohälsa men även tvärtom främja välbefinnande och hälsa. 

Arbetsrelaterad stress kan beskrivas som en obalans och som långvarigt orsakar hälsoproblem 

redan på en måttlig nivå. I arbetet kan det dels handla om när upplevda krav överstiger 

förmågan att hantera dessa. Men det kan även vara understimulans och avsaknad av 

meningsfullhet som orsakar ohälsosam stress (Rostila & Toivanen, 2012).  

Stress kan leda till olika symtom såsom lättare psykiska besvär, sömnproblem, 

minnesstörningar, smärt- och värktillstånd och infektionskänslighet (Orth-Gomer & Perski, 

2008). Långvarig stress ökar risken för bland annat hjärt- & kärlsjukdomar, kroniska smärt- 

och värktillstånd, cancer, diabetes, fetma, svår psykisk ohälsa och ökad dödlighet (Rostila & 

Toivanen, 2012). 

 

Det finns många olika teorier och utgångspunkter vad gäller sambandet mellan arbete och 

hälsa och viktiga kriterier för välbefinnande. Här nedan presenteras några utvalda teorier och 

perspektiv vilka också ligger till grund för mätinstrumenten SHIS - Salutogenic Health 

Indicator Scale (Bringsén, Andersson, Ejlertsson., 2009) och WEMS - Work Experience 

Measurement Scale (Nilsson, Bringsén, Andersson, Ejlertsson., 2010) som användes i denna 

studie.  

 

2.1 Salutogent perspektiv på hälsa 

 

Termen salutogenes har sitt ursprung från latinets salus som betyder hälsa, samt grekiskans 

genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Man kan alltså säga att det salutogena 

perspektivet handlar om hälsans ursprung (Gassne, 2008). 

Det salutogena perspektivet förknippas med Aaron Antonovsky och som fokuserar på det som 

utvecklar hälsa eller vad som förhindrar hälsoutveckling, istället för att enbart studera vad 

som utvecklar sjukdom (Quennerstedth, 2007). Det handlar också om de skyddsfaktorer som 

hjälper individer att förbli friska, samt att det fokuserar på friskfaktorer istället för riskfaktorer 

(Green & Hult, 2006). En utgångspunkt i det salutogena perspektivet är ett fokus på de 

människor som bättre lyckas med att konfrontera vad som beskrivs som livets oundvikliga 

svårigheter och vad som bidrar till detta (Gassne, 2008).    
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I utvecklandet av det salutogena perspektivet på hälsa riktade Antonovsky samtidigt kritik 

mot det ensidiga patogena synsättet. Det patogena perspektivet har som utgångspunkt att frisk 

eller hälsa är det naturliga tillståndet och att sjukdom är det som avviker från detta. Grunden i 

Antonovskys kritik handlar om just denna uppdelning av personer som antingen är sjuka eller 

friska. Han menar att detta ensidiga synsätt på sjukdom begränsar förståelsen för hälsa. Dels 

på grund av att man förlorar fokus på själva personen, men också att det kan leda till alltför 

enkla förklaringar på hälsoproblem eller hälsoutveckling. Till sist menar han att uppdelningar 

såsom sjuk och frisk är omöjliga att undvika och att konsekvensen blir ett enkelspårigt fokus 

på sjukdom eller riskfaktorer, samt vad som orsakar, botar eller förhindrar själva sjukdomen 

(Quennerstedth, 2007).  

 

2.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

 

Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är en uppmärksammad modell som 

härstammar från stressforskningen, men som också finns med i bland annat arbetsklimatets 

betydelse. Krav avser arbetsbelastning och tidspress, kontroll står för individens 

handlingsutrymme och möjligheten till att fatta beslut. Den sistnämnde komponenten stöd 

handlar om betydelsen av socialt stöd i arbetet, både från arbetsgivare och arbetskamrater 

(Aronsson et al., 2012). Enligt Karasek och Theorell (1990) ska stöd komplettera 

kombinationen krav och kontroll. De menar att socialt stöd kan dämpa effekten och utfallen 

vid arbetssituationer med höga krav och låg kontroll, och därmed minska risken för ohälsa 

och sämre arbetstillfredställelse (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Sammansättningen av höga arbetskrav, lågt handlingsutrymme och låg grad av socialt stöd är 

den mest negativa kombinationen när det gäller hälsa och välbefinnande enligt modellen. 

Tvärtom menas att hög grad av stöd kan kompensera för övriga brister och öka välbefinnandet 

(Aronsson et al., 2012). En studie har påvisat att modellens tre faktorer samverkar och är en 

stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och för arbetstillfredsställelse (Fila, Paik, 

Griffeth & Allen, 2014).  

 

Det finns tre olika typer av socialt stöd som chef och kollegor kan bidra med och dessa fyller 

också olika funktioner. Emotionellt stöd där känslomässigt stöd ges i nära relationer och ger 

känsla av att vara bekräftad och värdefull samt ökar självkänsla och livslust. Informativt stöd 

handlar om att få information, vägledning och rådgivning vilket skapar förutsättningar för 
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förståelse och beslutsfattande. Praktiskt stöd är konkret och materiellt, vilket innebär att få 

praktisk hjälp eller verktyg (Ort-Gomér & Perski, 2008).  

“Buffertmodellen” beskrivs av Orth-Gomer och Perski (2008) med att avsaknad av stöd ökar 

risken för ohälsa. Genom att stärka det sociala stödet fungerar det som buffert mot sjukdom. 

Studier har visat att de med hög grad av stöd trots påfrestande arbetssituationer hade lägre risk 

för att drabbas av hjärt- & kärlsjukdomar. Tvärtom visade det sig att personer som hade lågt 

stöd löpte högre risk. Det sociala stödet och dess betydelse för hälsa har uppmärksammats i 

flera studier enligt Vinberg (2008), och påpekar även att socialt stöd kan vara betydande för 

att minska arbetsrelaterade stressorer.  

 

2.3 KASAM 

 

Aaron Antonovsky´s begrepp KASAM - Känsla av Sammanhang, kan användas för att 

beskriva upplevelsen av arbete och arbetsförhållanden (Orth-Gomér & Perski, 2008). 

Uttrycket KASAM grundades i samband med en studie där Antonovsky undersökte hur 

personer som genomgått svåra trauman trots det upplevde sig ha god hälsa. Fokus låg främst 

på vilka bidragande orsaker som gjorde att individen kunde bevara, utveckla och stärka sin 

hälsa (Antonovsky, 2005). 

Modellen består av tre centrala delar vilka är upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Orth-Gomér & Perski, 2008). Modellens första del begriplighet handlar om 

att kunna förstå yttre och inre stimuli, att det som sker hos individen är begriplig och 

strukturerad samt att det går att förutse (Björkman & Carlsson, 2006). I arbetet skulle detta 

kunna bli tänkbart genom utbildningar, återkoppling och feedback (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet går ut på att man upplever att det finns nödvändiga resurser för att klara de krav 

som en uppgift ställer. Vid upplevelsen av hanterbarhet vet individen att hen kan bli utsatt för 

svåra situationer, men att det är hanterbart (Björkman & Carlsson, 2006). Det är viktigt att 

öka medarbetarnas hanterbarhet i förhållande till deras arbetssituation, och detta kan 

möjliggöras och stärkas genom trygghet, förståelse och dialog (Antonovsky, 2005). Den sista 

delen meningsfullhet ses som ett intellektuellt och känslomässigt motivationsperspektiv. 

Människor som upplever meningsfullhet upplever ett större engagemang (Björkman & 

Carlsson, 2006). Genom samtal samt att lyssna och följa upp kan medarbetarnas 

meningsfullhet stärkas (Antonovsky, 2005).  

KASAM kan användas på olika sätt. Till exempel genom att implementera modellens centrala 

delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i en medarbetarenkät. Den är också 
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användbar i ledarskapsutbildningar och i medarbetarsamtal i en organisation (Antonovsky, 

2005).  

I en studie undersöktes tidigare vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom begreppen 

KASAM och livskvalitet. Syftet var att finna samband mellan dessa och resultaten visade på 

att det salutogena begreppet KASAM hade en inverkan på livskvalitet, där desto starkare 

KASAM gav bättre livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007).    

 

2.4 Ledarskap 

 

Forskning om ledarskap inriktade sig fram till 1960-talet på att finna personlighetsdrag för att 

avgöra om en person var en kompetent ledare, som till exempel mod och intelligens. Studier 

som utfördes kunde dock inte påvisa någon större framgång vad gällde detta (Aronsson et al., 

2012). Senare forskning har istället fokuserat på personliga egenskaper i samband med 

ledarskap, där det med viss säkerhet går att fastställa dess betydelse. Exempel på egenskaper 

som kan vara positiva i ett chefsarbete är stresstolerans och självkänsla. Skillnaden mellan 

personlighetsdrag och egenskaper är att egenskaper kan utvecklas och förändras lättare än vad 

personlighetsdrag kan (Aronsson et al., 2012).   

Ledarstil handlar främst om vilket ledarbeteende som lämpar sig bäst. Utifrån genomgripande 

datamaterial har amerikanska forskare dragit slutsatsen om att ledarstilar kan omfattas i två 

olika benämningar - strukturering och konsideration. Strukturering handlar om att delge 

information, aktivt planera samt att disponera aktiviteter. Den andra benämningen handlar om 

att man bryr sig om de anställdas känslor, har respekt för deras åsikter och synpunkter samt att 

man arbetar utifrån ett gemensamt förtroende och tvåvägskommunikation (Vinberg, 2008). 

Två ledarstilar som först lanserades på 1950-talet, men som fortfarande är aktuella i dagens 

ledarskapsteorier, är uppgiftsorienterad ledarstil och relationsorienterad ledarstil. I den 

förstnämnda har chefer sitt största fokus på att uppnå mål inom organisationen via planering, 

samordning och tekniskt stöd. Den sistnämnda handlar om chefers omsorg gentemot sina 

anställda och relationerna på arbetsplatsen. Uppmuntran, stöd och uppskattning är centrala 

men också hjälp till utveckling och karriärplanering (Aronsson et al., 2012). 

Att chefen är betydande för en människas välbefinnande är idag känt. Det är chefen som 

skapar förutsättningar och standarden för hur en organisation ska se ut och fungera (Aronsson 

et al., 2012). Dellve och Eriksson (2016) har utarbetat ett arbetsmaterial genom en 

undersökning av flera studier, och dragit slutsatser om hur ett ledarskap bör utarbetas för att 

ge hållbara och hälsofrämjande verksamheter. De tar bland annat upp betydelsen av att 

ledaren bör finnas tillgänglig för medarbetare, ha en tydlig kommunikation, ser medarbetarnas 
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engagemang som en resurs och att det ska skapas goda förutsättningar i arbetet gällande krav 

och resurser. De påvisar också att ledaren bör ha en djupare förståelse om upplevelser av 

välbefinnande i arbetet och privatlivet, samt faktorer som främjar välbefinnandet.  

 

2.5 Instrumenten WEMS och SHIS 

 

Det etablerade mätinstrumentet, WEMS - Work Experience Measurement Scale bygger på 

teorier såsom bland annat Krav-Kontroll-Stödmodellen, Effort-reward och KASAM, och har  

tagits fram av forskare vid Högskolan i Kristianstad. Det har validerats i en studie på anställda 

inom svensk sjukvård (Nilsson, et al., 2010). WEMS beskrivs som ett användbart verktyg i 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser och är möjligt att använda som 

kartläggningsinstrument både före och efter interventioner eller för att se utveckling över tid. 

Instrumentet består av ett frågeformulär om upplevd arbetssituation och ledarskap. Många 

andra frågeformulär har utgångspunkt i vad som orsakar ohälsa medan detta bygger på ett 

salutogent perspektiv på hälsa, vilket innebär att det syftar till att identifiera styrkor och 

faktorer som kan bidra till och öka hälsa. Det har prövats i studier och anses tillförlitligt och 

har jämförts med andra instrument (Nilsson, Andersson & Ejlertsson., 2013).  

SHIS - Salutogenic Health Indicator Scale (Salutogen HälsoIndikator Skala) är ett instrument 

som utvecklats parallellt med framtagandet av WEMS. 

Det är ett salutogent instrument med tolv frågor formulerade som påståenden att ta ställning 

till, vilka bygger på teorier kring begreppen hälsa och välbefinnande, bland annat salutogenes 

och kan med fördel kombineras med WEMS (Bringsén et al., 2009).  

 

2.6 Problemformulering 

 

Det har visat sig att påfrestande arbetsförhållanden kan leda till minskad arbetsglädje och 

ohälsa. Det kan även leda till minskad produktivitet i organisationen och sjukskrivning vilket 

medför kostnader på såväl individ som samhällsnivå. Ett stödjande ledarskap har stor 

betydelse för välmående hos de anställda men också för den övergripande arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Därför är det intressant att undersöka sambanden och relationerna mellan 

ledarskap, stöd, arbetsklimat och upplevd hälsa och välbefinnande.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Chefens och ledarskapets påverkan på hälsan, har påvisats i en svensk studie som 

genomfördes av Institutionen för folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. 15 000 

kommunanställda i totalt 60 kommuner fick besvara frågor om bland annat ledarskap, socialt 

stöd, krav och kontroll, hälsofrämjande åtgärder, självskattad hälsa samt organisationskultur 

och klimat. Resultaten visar att det finns klara kopplingar mellan arbetsgivarfaktorer och 

medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. De menar därför att det lönar sig att utveckla ett 

hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna får bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro, vilket i 

sin tur även bidrar till lägre kostnader för organisationen (Åkerlind, Ljungblad & Granström, 

2010).  

 

En tvärsnittsstudie genomförd i Tyskland av Schmidt et al., (2014) visar att upplevelsen av 

stödjande ledarskap hos anställda har en tydlig koppling till bättre hälsa. Studien visar även 

samband med lägre upplevd arbetsrelaterad stress i kombination med upplevt stödjande 

ledarskap.  

 

En kanadensisk studie från 2008 undersökte genom intervjuer, vilka organisatoriska faktorer 

de anställda upplevde var mest betydande för hälsa samt för en hälsofrämjande arbetsplats. 

Det visade sig att socialt stöd och respekt från såväl ledning som kollegor spelade en stor roll. 

Ledningens engagemang och initiering av till exempel policies, interventioner, program 

etcetera, för att skapa en hälsosam arbetsplats var viktiga. Respondenterna beskrev vikten av 

att först och främst ledningen verkar för goda arbetsförhållanden vilket i sig påverkar hela 

organisationen. Vidare framkom delaktighet, inflytande och kompetensutveckling som 

faktorer av betydelse (MacDermid, Geldart, Williams, Westmorland, Lin, Shannon, 2008). 

 

I en svensk studie av Lindmark, Wagman, Wåhlin och Rohlander (2018) har det salutogena 

mätinstrumentet SOC - The Sense of Coherence (Känsla av Sammanhang) använts i 

kombination med mätinstrumenten WEMS - Work Experience Measurement Scale och SHIS 

- Salutogenic Health Indicator Scale. Studien syftade dels till att på olika arbetsplatser inom 

tandvård utforska upplevd arbetsmiljö och psykosocial hälsa, men ett delsyfte var också att 

undersöka samband mellan mätinstrumenten. Resultatet visade positiva samband mellan 

arbetets karaktär och upplevd hälsa med upplevda arbetsförhållanden 
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En studie av Andruškienė, Kuzmienė, Martinkėnas, Jurgutis, Ejlertsson och Andersson, 

(2015) i Litauen hade syftet att kartlägga och utvärdera relationen mellan psykosocial 

arbetsmiljö och hälsa ur ett salutogent perspektiv. I studien användes mätinstrumenten SHIS 

och WEMS och det visade sig att stödjande arbetsförhållanden, positiva individuella inre 

upplevelser och tidsupplevelser bidrog mest till bra hälsa. 

 

4 SYFTE 

 

Syftet var att kartlägga upplevelser av ledarskap, arbetsförhållanden och upplevd hälsa i en 

organisation, samt att studera sambanden mellan dessa faktorer.  

 

4.1 Frågeställningar 

 

 Finns det samband mellan upplevd hälsa och arbetsförhållanden? 

 Är det någon del av arbetsförhållandena (stödjande arbetsförhållanden, individuella 

upplevelser självbestämmande, ledarskap, tidsupplevelse) som särskilt tycks ha en 

relation till hälsa?  

 Finns det någon skillnad i upplevd hälsa och arbetsförhållanden mellan kön? 

 Finns det något samband mellan ledarskap och arbetsförhållanden? 

 

 

5 METOD 

 

Vald forskningsmetod är kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Detta innebär att 

utgångspunkten är en teori som leder till empiri. Det är en relativt sluten metod då forskaren 

på förhand valt både vad som är intressant att ta reda på och vilka svarsalternativ som är 

viktiga. Detta till skillnad från kvalitativ forskning som ofta utgår från empiri och därefter 

leder till teori, ofta med öppna och flexibla frågor (Jacobsen, 2007). Bryman (2011) beskriver 

fördelar med kvantitativa data såsom att den går att standardisera och är lätt att bearbeta, även 

vid stora mängder datamaterial och har hög validitet vilket är eftersträvansvärt i denna studie. 

I denna studie genomfördes en enkätstudie av tvärsnittsdesign via mejl hos anställda i en 

organisation. Detta med hjälp av två beprövade instrument WEMS och SHIS, det ena som 

mätte upplevelsen av arbete och arbetssituation och det andra som mätte upplevd hälsa och 

välbefinnande. Dessa instrument bygger på teorierna beskrivna i bakgrunden. Demografiska 

variabler som inkluderades är kön, ålder, samt vilket kön respondentens chef har. Detta för att 
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kunna göra jämförelser och se variationer och samband mellan många faktorer samtidigt 

(Jacobsen, 2007).  

 

5.1 Population och bortfall 

 

I organisationen som undersöktes fanns 180 anställda varav 117 (65%) män och 63 (35%) 

kvinnor. Organisationen var ett fastighetsbolag beläget i Norrland. Av de 180 anställda var 60 

tjänstemän och 120 arbetare. Dessa arbetare sköter tillsammans driften av fastigheterna med 

titlar såsom kvartersvärdar, snickare, rörmokare, elektriker, reparatörer, 

tvättmaskinsreparatörer, drifttekniker, fastighetsskötare, trädgårdstekniker och lokalvårdare.   

Totalt fanns 16 chefer. De anställda är utplacerade i olika områden med 28 

kontor/personalutrymmen. Mejllistan som tillhandahölls innehöll 183 mejladresser men 

endast 178 aktiva, varav 78 respondenter deltog i undersökningen.  

Bortfall: Enkäten skickades ut till 183 mejladresser, varav fem inte levererades på grund av 

inaktiva mejladresser, vilket medfört att det totala antalet utskick beräknas till 178 st. Utav de 

178 utskickade enkäterna var det 78 stycken respondenter som besvarade enkäten, vilket ger 

en svarsfrekvens på 43,8%. Fem stycken adresser gav autosvar om frånvaro från jobbet på 

grund av sjukskrivning, semester, vård av barn och föräldraledighet. 

Det interna bortfallet innefattade:  

Ett saknat svar på kön, ett på chefens kön, ett på ålder. 

I WEMS saknades svar på elva frågor, ett i stödjande arbetsförhållanden, två i ledarskap, sju i 

individuella inre upplevelser och ett i självbestämmande. 

I SHIS saknades svar på sju frågor.   

Totalt var 20 frågor obesvarade och det var nio st respondenter som ej besvarat samtliga 

frågor. 

 

5.2 Datainsamling instrument 

 

Frågeformuläret med totalt 41 frågor, skapat i easyquest.com inleddes med tre allmänna 

bakgrundsfrågor där respondenten fick ange kön, ålder samt vilket kön respondentens chef 

hade. 

Sedan följde 26 frågor från det etablerade mätinstrumentet, WEMS - Work Experience 

Measurement Scale. Denna del av frågeformuläret hade frågor om upplevelsen av arbete och 

arbetssituation inom fem dimensioner. Frågorna var fördelade i grupper med 7 frågor om 

Stödjande arbetsförhållanden, 6 frågor om individuella upplevelser, 4 frågor om 
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självbestämmande, 3 frågor om tidsupplevelse och 6 frågor om ledarskap. Svaren inom 

respektive grupp lades ihop vid analys och gav ett samlat indexvärde för just den gruppen. 

Dessa frågor var formulerade som påståenden att ta ställning till, med sex svarsalternativ i 

skala från Instämmer helt till Tar helt avstånd. Varje fråga kunde som minst få värdet 1 

(negativt svar) och som mest 6 (positivt svar).  

Instrumentet i sin helhet innehåller frågor i sex grupper men i denna studie uteslöts frågorna 

kring förändringsarbete då det inte ansågs relevant för studiens syfte.  

Den sista delen i enkäten bestod av SHIS - Salutogenic Health Indicator Scale (Salutogen 

Hälso Indikator Skala) med tolv påståenden om hälsa och välbefinnande som besvarades på 

en sex gradig skala från positivt till negativt.  Dessa tolv frågor lades samman och gav ett 

samlat indexvärde för hälsa.  

 

5.3 Procedur 

 

Studien inleddes med en litteraturstudie för att fördjupa kunskaperna om ledarskap och 

arbetsförhållanden kopplat till hälsa, som ett sätt att kartlägga och sortera den kunskap som 

fanns på området (Björklund & Paulsson, 2012). 

Instrumenten SHIS och WEMS tillhandahölls efter förfrågan via mejl hos ansvariga på 

Högskolan i Kristianstad. 

För att det skulle vara möjligt att skicka ut webbenkäten behövdes en arbetsplats där de 

anställda hade en mejladress i tjänsten. Ett annat kriterium för urvalet var arbetsplatsens 

storlek då det krävdes en viss mängd respondenter för att genomföra de analyser som avsågs. 

Genom personliga kontakter upprättades kontakt med ett fastighetsbolag.    

 

Tillstånd att genomföra studien ansöktes om via mejl och telefonkontakt med HR-chefen på 

företaget. Där förklarades syftet med studien, tänkt tillvägagångssätt och användning av 

insamlad data och efter godkännande tillhandahölls lista med mejladresser till de anställda. 

En enkät skapad i databasen Easy Quest distribuerades via mejl till 178 anställda, med 

följebrev och länk till frågeformuläret bifogat. Den skickades ut första gången måndagen den 

9/4. En första påminnelse utgick onsdagen den 11/4 och en sista påminnelse måndagen den 

16/4. Onsdagen den 18/4 avslutades undersökningen och resultatet sparades ner för analys. 

Respondenterna valde att besvara och delta i studien genom att klicka på länken till 

frågeformuläret. 
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5.4 Databearbetning och analys 

 

Dataanalys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. 

Först sammanställdes de allmänna frågorna om totalt antal respondenter, kön, ålder samt 

chefens kön. Medelvärde och standardavvikelse för dessa togs fram.  

Vid analys av svaren i WEMS dimensionerna och SHIS, skapades först ett index för 

grupperna. Detta genom att lägga ihop summan av svaren i respektive grupp.  

Indexvärdet i respektive grupp standardiseras så att samtliga index varierar mellan 0 - 100% 

oavsett tidigare variationsområde för att lättare kunna tydas. Det beräknas: (indexvärde – 

minimum av teoretiskt värde) / (maximum – minimum) x 100. 

Sedan togs genomsnittsmått och spridningsmått för respektive grupp fram.  

Därefter utfördes en multivariat korrelationsanalys för att se sambanden mellan WEMS och 

SHIS. 

 

5.5 Etiska överväganden 

 

I all forskning där människor förekommer och man inkräktar i deras privatliv finns risk för 

skada, därför är det av yttersta vikt att följa grundläggande etiska principer gällande 

forskning. Forskaren skall sträva efter att minimera negativa konsekvenser som kan vara 

skadliga eller obehagliga för deltagaren.  

De grundläggande etiska principerna i forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet innebär att 

villkoren för studien tydligt ska framgå vad gäller deltagande, syfte, genomförande och dess 

användning. Samtyckeskravet innebär att deltagare utifrån informationen frivilligt väljer att 

delta eller avstå, och att det när som helst är möjligt att avsluta deltagandet utan att det ska 

medföra några som helst negativa påföljder. Konfidentialitetskravet syftar till att skydda 

respondenter. All insamlad data inklusive eventuella personuppgifter ska hanteras med 

varsamhet och förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av det. Åtgärder för 

att förhindra att enskilda respondenter kan identifieras ska vid förekommande fall vidtas. Med 

nyttjandekravet menas att insamlad data endast ska användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie informerades tydligt vid ansökan om tillstånd för att 

genomföra studien, vidare i följebrevet, samt på enkätens första sida om syftet med studien, 

vad den innehöll, hur den skulle användas, att deltagandet var frivilligt och att alla 

respondenter skulle vara anonyma. När undersökningen stängdes och resultatet sparades ner 
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raderades alla mejladresser, som ett sätt att skydda respondenterna och uppfylla 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

6 RESULTAT 

 

78 respondenter besvarade enkäten av de 178 personerna som bjöds in att delta vilket gav en 

svarsfrekvens på 43,8%. Utav dessa var 32 stycken (41%) kvinnor och 45 stycken (57,7%) 

var män. En respondent (1,3%) valde att inte svara på frågan om kön. 

Utav de 78 respondenterna angav 25 stycken (32,1%) att deras chef var kvinna och 52 stycken 

(66,7%) angav att deras chef var man. En respondent angav ej chefens kön.  

Åldern på de 78 respondenterna sträcker sig mellan 26 och 63 år med ett medelvärde på 48 år 

och medianen är 49 år. Standardavvikelsen är 10,5 år. En respondent (1,3%) besvarade ej 

frågan om ålder.  

 

Resultaten i de olika grupperna stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, 

självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap samt upplevelse av hälsa, sammanställdes till ett 

gemensamt procentuellt index i varje grupp. För att säkerställa reliabiliteten hos de olika 

indexen, utfördes ett Cronbach´s alpha test som ger ett värde mellan 0 - 1, där högre värden 

betyder högre reliabilitet. Ett acceptabelt värde brukar sägas ligga på ,700 

(www.statisticssolutions.com/cronbachs-alpha/). I detta test visade det sig att svaren i alla de 

olika grupperna hade höga värden av reliabilitet med en varians mellan ,899 - ,951. 

 

Tabell 1. Samtliga indexgruppernas svar i medelvärde, standardavvikelse samt lägsta 

och högsta värdet (uttryckt i procent) för de båda instrumenten WEMS och SHIS 

(observera att -20 i individuella inre upplevelser beror på internt bortfall). 
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Tabell 2. Män och kvinnors skattade medelvärde (uttryckt i procent) för WEMS och 

SHIS.  

 

 Stöd  Individ uppl. Självbestämmande Tidsupplevelse Ledarskap Hälsa 

Kvinna  80,7% 77,7% 73,3% 64,2% 73,4% 70% 

Man  73,1% 68,1% 74,2% 64,9% 67,1% 64,7% 

 

Det förelåg inte några signifikanta skillnader mellan kön i svarens medelvärde, men både män 

och kvinnor hade ett medelvärde på över 60 procent i samtliga indexgrupper. 

 

6.1 Resultat i WEMS och SHIS 

 

Hur alla påståenden besvarats i samtliga indexgrupper för WEMS och SHIS, visas i tabell 3-8 

med uträknat medelvärde.  

 

Tabell 3. Samtliga påståenden om stödjande arbetsförhållanden och svar uttryckt i 

medelvärde. 
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Tabell 4. Samtliga påståenden om individuella inre upplevelser och svar uttryckt i 

medelvärde. 

 

 
 

 

Tabell 5. Samtliga påståenden om självbestämmande och svar uttryckt i medelvärde. 
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Tabell 6. Samtliga påståenden om tidsupplevelse och svar uttryckt i medelvärde. 

 

 
 

 

 

 

Tabell 7. Samtliga påståenden om ledarskap och svar uttryckt i medelvärde. 
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Tabell 8. Samtliga påståenden om upplevd hälsa och svar uttryckt i medelvärde. 
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6.2 Samband mellan och inom WEMS och SHIS 

 

En multivariat korrelationsanalys utfördes i SPSS för att se samband mellan de olika 

grupperna. I tabell nio redogörs resultaten.  

 

Tabell 9. Samband mellan indexgrupperna i WEMS och SHIS. Signifikanta samband 

flaggas med ** i resultattabellen.  

 
 

Korrelationskoefficienten r utgörs av värdet för Pearson Correlation i tabellen och kan variera 

mellan +1 och -1. Ju närmare något av dessa värden korrelationskoefficienten r är, desto 

starkare är korrelationen. Ju närmare noll r är, desto svagare är korrelationen (Wahlgren, 

2012). 

P-värdet utgörs av värdet för Sig. (2-tailed) i tabellen och anger signifikansnivån för 

korrelationen, där ett värde på 0,000 är det starkaste signifikansvärdet. Signifikanta samband 

på 0,01-nivån flaggas med ** i resultattabellen och innebär att det går med 99 procents 

säkerhet säga att sambanden inte beror på slumpen (Wahlgren, 2012). 

 

Samtliga indexgrupper har ett signifikant samband med hälsa, men starkast samband har 

ledarskap (r = 0,556) och stödjande arbetsförhållanden (r = 0,529).  

Stödjande arbetsförhållanden och ledarskap har ett starkt signifikant samband sinsemellan, 

med det högsta r-värdet i tabellen, 0,874.  



23 
 

Det fanns inget linjärt samband mellan de som skattat WEMS dimensionerna lågt med låga 

värden i SHIS. 

 

7 DISKUSSION 

 

Syftet med undersökningen var att kartlägga upplevda arbetsförhållanden, ledarskap och 

upplevelse av hälsa hos de anställda på ett fastighetsbolag i Norrland, för att sedan vid analys 

studera sambanden mellan dessa.  

Genom enkäten som användes har det uppnåtts och vid analys har sambanden mellan upplevd 

hälsa i förhållande till upplevda arbetsförhållanden och ledarskap studerats. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Resultaten i de olika indexgrupperna var förhållandevis jämnt fördelade där medelvärdet 

varierade mellan 64,7% - 76,3% med en standardavvikelse på runt 20%. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan hur kvinnor och män skattat svaren i indexgrupperna. 

 

Högst medelvärde fick stödjande arbetsförhållanden, och här var det påståendena om att få 

uppmuntran och stöd, samt råd och praktisk hjälp av varandra som skattades högst. 

Det tolkas som positivt särskilt med tanke på Orth-Gomér och Perski´s (2008) beskrivna 

Buffertmodell där stöd är en faktor som kan kompensera för övriga brister och öka hälsan. 

Karasek och Teorell´s (1990) Krav-kontroll-stödmodell lyfter fram och beskriver betydelsen 

av just stöd från arbetsgivare och kollegor som en betydelsefull faktor för arbetsrelaterad 

hälsa (Aronsson et al., 2012).  

 

Individuella upplevelser kan kopplas till KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005). Detta index hade det tredje högsta medelvärdet. Detta är en faktor som handlar om att 

känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin arbetssituation. Påståendena om 

känsla av meningsfullhet samt variation i arbetet skattades högst. 

 

Självbestämmande kan tolkas som indikation på kontrollfaktorn i Karasek och Theorells 

(1990) modell, det vill säga huruvida de anställda upplever sig själva kunna vara med och 

påverka sin arbetssituation. Respondenterna har angett att de i hög grad själva kan bestämma 

vad, när och hur arbetsuppgifterna ska utföras, även arbetstempo. Här var medelvärdet det 

näst högsta.  
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Lägst medelvärde fanns i tidsupplevelse där påståendet om att hinna slutföra en arbetsuppgift 

innan nästa behöver påbörjas var den frågan som fick lägst poäng. Det indikerar att 

arbetstagarna inte fullt ut känner att tiden räcker till vilket är en stressfaktor. Den stressfaktorn 

bör beaktas då långvarig stress kan leda till ohälsa och sjukdom även vid måttliga nivåer 

(Rostila & Toivanen, 2012). Det går också att tänka att denna upplevelse av tidsbrist blir 

hanterbar med hög grad av kontroll och självbestämmande.  

 

Ledarskapets medelvärde kan tolkas som indikation på arbetstagarnas upplevelse av stödjande 

och hälsofrämjande ledarskap, vilket studier visat haft stor betydelse och påverkan på såväl 

den övergripande arbetsmiljön som hälsan hos arbetstagarna (Burkhard Scmidt et al., 2014; 

MacDermid, et al., 2008; Åkerlind et. al., 2010). Det framgick i tabell sju att upplevelsen av 

att chefen ser till att mål och visioner är tillgängliga för arbetsgruppen och att chefen finns 

tillgänglig vid behov skattades högst. I tabell nio framgår att samtliga delar i WEMS hade 

signifikanta samband med SHIS indexet för hälsa. Starkast samband fanns mellan ledarskap 

och stödjande arbetsförhållanden. Det framgick även att ledarskap hade starka signifikanta 

samband med övriga WEMS dimensioner, framförallt med just stödjande arbetsförhållanden. 

Även om det inte går att utläsa några kausala samband av analysen så indikeras ändå det som 

lyfts fram i bakgrunden om betydelsen av ledarskap för goda arbetsförhållanden. Resultaten 

visade också på att det generellt fanns högt skattade organisatoriska faktorer och hälsa i 

organisationen och att de korrelerade med varandra.  

 

SHIS, upplevelser av hälsa och välbefinnande hade ett medelvärde på 66,7 %. Lägst var 

skattningen av påståendena om att ha känt sig pigg eller trött och utmattad samt haft mycket 

eller lite energi. Högsta värde fick skattningen av hur väl kontakten med andra människor 

fungerat. Dessa besvarades i skala där sex var positivt och ett negativt. Det fanns inget linjärt 

samband mellan de som skattat WEMS dimensionerna lågt med låga värden i SHIS, utan det 

kan antas vara slumpmässigt eller bero på övriga faktorer. 

 

Resultaten visade på liknande samband med tidigare studier inom sjukvård och tandvård, där 

man använts sig av instrumenten SHIS och WEMS (Andruškienė, et al., 2015; Lindmark, et 

al., 2018). I studien inom tandvård var medelvärdena i de olika dimensionerna liknande denna 

studie, förutom i självbestämmande där vår studie gav ett medel på 18,8 och i studien av 

Lindmark et. al., (2018) var medelvärdet för självbestämmande endast 14,2. Det kan ju tänkas 
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att möjligheterna att själv utforma och styra över arbetsuppgifter samt när och hur de ska 

utföras är något begränsade inom tandvård jämfört med i ett fastighetsbolag. 

 

Resultatens giltighet tolkas med stor försiktighet då bortfallet var stort och det inte med 

säkerhet går att avgöra om den delen av populationen som valde att avstå skiljer sig från de 

respondenter som ingick i studien. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att kartlägga och fördjupa kunskaperna om 

ledarskap, arbetsförhållanden och hälsa, vilket är ett tidseffektivt sätt att skapa en teoretisk 

referensram för studien (Björklund & Paulsson (2012). Återkommande i litteraturen var 

teorierna presenterade i bakgrunden som visar på betydelsen av goda arbetsförhållanden och 

stödjande ledarskap för god hälsa, vilka sedan också ligger till grund för mätinstrumenten. En 

svaghet med denna undersökningen är att det inte går att påvisa någon kausalitet i resultatet, 

det vill säga vad som orsakar vad (Bryman, 2011). Däremot påvisas samband som styrks av 

litteraturen och tidigare studier.  

 

Anledningen till att enkätstudie valdes som metod var för att det inte ansågs vara möjligt att 

genomföra t.ex. intervjuer på den mängd respondenter som krävdes för att göra de jämförelser 

och analyser som avsågs. Enkätstudie är en förhållandevis snabb och billig metod där många 

respondenter kan fångas upp för att få ett så stort urval som möjligt (Bryman, 2011).    

 

Enkäten bestod, förutom av bakgrundsfrågorna, av två validerade instrument framtagna för att 

mäta upplevelsen av arbetsförhållanden, ledarskap, hälsa och välbefinnande, vilket stämmer 

väl överens med denna studies syfte. Instrumentet WEMS i sin helhet innehåller frågor i sex 

dimensioner men i denna studie utesluts frågorna kring förändringsarbete då det inte ansågs 

relevant för studiens syfte. Styrkan med WEMS är dess multidimensionella perspektiv på 

arbetsförhållanden och även att det är väl förankrat i teori (Nilsson, Andersson & Ejlertsson 

2013). Cronbachs alfa värden styrker validiteten på frågorna. Enkäten var tydlig, enkel och 

överskådlig, och inleddes med ett försättsblad med kort information om undersökningen, dess 

syfte och deltagandets frivillighet. Även om det i använt enkätverktyg- easyquest.com fanns 

vissa layoutmässiga begränsningar så anser författarna att enkäten ändå väl överensstämde 

med instrumentens originalutformning. Enkäten testades av såväl författarna själva som 

bekanta innan för att göra en bedömning av tidsåtgång. Den beräknades ta cirka fem minuter 
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att fylla i. I sammanställningen visade det sig att den uppskattningen var korrekt, de allra 

flesta respondenter lade ner tre - sex minuter på att besvara enkäten. I några fall tog det dock 

uppemot 20 minuter, det kan antas att de då beror på yttre faktorer såsom tex att något i 

verksamheten påkallade uppmärksamhet vilket krävde ett avbrott. 

 

Vid förfrågan och innan utskick hade det varit optimalt med ett besök på arbetsplatsen, för att 

presentera oss och studien lite djupare. På så sätt hade den varit väl förankrad hos 

respondenterna när de mottog inbjudan att delta via mejl, det hade troligen ökat 

svarsfrekvensen något. Dock oklart om det hade varit av betydelse. Ytterligare en påminnelse 

hade troligen inte heller medfört någon betydande skillnad då de flesta svaren inkom efter 

utskick ett och två. 

 

Bortfallet var högre än förväntat och det går med ett stort bortfall inte att säkerställa att 

urvalet är representativt, då det sannolikt föreligger skillnader hos de som väljer att delta och 

de som väljer att avstå. Svarsfrekvensen låg på 43,8% vilket innebär ökad risk för skevheter 

och fel i resultaten och att resultaten därför bör tolkas med försiktighet (Bryman, 2011). 

Det finns dock många studier som publicerats trots ett stort bortfall och så länge det finns en 

medvetenhet om vad det innebär för tolkningen av resultatet och eventuella skevheter så kan 

det ändå innebära att studien är att betrakta som tillförlitlig.  

 

Fem stycken adresser gav autosvar om frånvaro från jobbet på grund av sjukskrivning, 

semester, vård av barn och föräldraledighet. det går inte med säkerhet att säga att de som inte 

svarat tillhör denna grupp även om det är sannolikt att anta att de utgör en del av bortfallet.   

Utav de som svarat var 32 (41%) kvinnor och 45 (57.7%) män och 1 (1,3%) har ej angett kön. 

Denna könsfördelning var likvärdig med könsfördelningen i det totala antalet anställda, vilket 

ändå talar för att urvalet var representabelt vad gäller den aspekten. 

 

7.3 Konklusioner 

 

Upplevelsen av arbetsförhållanden och hälsa var på det stora hela god i organisationen. 

Det fanns inget linjärt samband mellan de som skattat sin hälsa sämre med de som skattat 

arbetsförhållanden sämre. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kön. 

De starkaste sambanden inom WEMS var mellan ledarskap och stödjande arbetsförhållanden. 
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De fanns samband mellan samtliga index i WEMS med SHIS, varav de starkaste signifikanta 

sambanden med hälsa var ledarskap och stödjande arbetsförhållanden. 
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BILAGA 

Hej! 
 

Du är inbjuden att delta i en enkätundersökning. 
Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och består av frågor om din arbetssituation, 
ledarskap samt upplevd hälsa. Resultatet kommer ligga till grund för vår 
kandidatuppsats på programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid 
Mittuniversitetet.  
   
Dina svar är helt anonyma, inga svar kommer kunna spåras till dig och din 
medverkan är frivillig. 
 

Tryck på länken för att delta. 
[link] 
 

Har du några frågor angående enkäten eller undersökningen, tveka inte att kontakta 
oss.  
 

Med vänlig hälsning,  
Frida Söderlind frsd1502@student.miun.se  
Frida Lindblom frli1504@student.miun.se  
Handledare: Björn Jakobsson bjorn.jakobsson@miun.se 
 

Hej igen! 
 

Vi skickar dig en påminnelse, ifall du har råkat glömma att svara på vårt tidigare 
meddelande om att delta i en enkätundersökning. Den tar ca 5 minuter att besvara 
och består av frågor om din arbetssituation, ledarskap och upplevd hälsa. Resultatet 
kommer ligga till grund för vår kandidatuppsats på programmet för Hälsa och 
Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet.  
   
Dina svar är helt anonyma, inga svar kommer kunna spåras till dig och din 
medverkan är helt frivillig.  
Om du inte vill medverka kan du bara ignorera den här påminnelsen. 
 

Tryck på länken för att delta. 
[link] 
 

Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen, tveka inte att 
kontakta oss. 
 

Med vänlig hälsning,  
Frida Söderlind frsd1502@student.miunse  
Frida Lindblom frli1504@student.miunse  
Handledare: Björn Jakobsson bjorn.jakobsson@miun.se 
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mailto:bjorn.jakobsson@miun.se
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Hej igen! 
 

Vi skickar dig en sista påminnelse, ifall du har råkat glömma att svara på vårt tidigare 
meddelande om att delta i en enkätundersökning. Den tar ca 5 minuter att besvara 
och består av frågor om din arbetssituation, ledarskap och upplevd hälsa. Resultatet 
kommer ligga till grund för vår kandidatuppsats på programmet för Hälsa och 
Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet.  
   
Dina svar är helt anonyma, inga svar kommer kunna spåras till dig och din 
medverkan är helt frivillig.  
Om du inte vill medverka kan du bara ignorera den här påminnelsen. 
 

Tryck på länken för att delta. 
[link] 
 

Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen, tveka inte att 
kontakta oss. 
 

Med vänlig hälsning,  
Frida Söderlind frsd1502@student.miun.se  
Frida Lindblom frli1504@student.miun.se  
Handledare: Björn Jakobsson bjorn.jakobsson@miun.se 
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