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ANSTÄLLDA OCH ENTREPRENÖRERS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ 
AV RELEVANS FÖR STRESS 

Sanna Olsson 

 

 

Stressrelaterade problem i arbetslivet anses vara den vanligaste orsaken till arbetsbesvär. Inom 
gruvsektorn kan ökad stress leda till psykiska symptom. Studien utgår från QPSNordic (General 
Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at work) + 34's enkätmaterial och 
undersöker skillnad i skattning mellan en grupp anställda och entreprenörers (n=25) psykosociala 
arbetsmiljö av relevans för stress. Analysen utgår från enkätmaterialets itemnivå. En signifikant 
skillnad påvisades där gruppen LKAB - anställda skattade högre inom kategorin 
organisationskultur samt förutsägbarhet i arbetet och entreprenörsgruppen inom kategorin 
arbetskrav. Entreprenörsgruppen riskerar i högre utsträckning att råka ut för stressrelaterade 
besvär. Stressreducerande insatser på arbetsplatsen kan vara ökat handlingsutrymme, 
kunskapsnyttjande, kontroll, måltydlighet och positiv feedback.  

A stress-related problem in today’s work life seems to be the most common reason for work-
related problems. In the mining industry increased stress may lead to psychological problems. The 
study was based on QPSNordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at 
work)+34's survey material and investigated difference in estimates between groups of employees' 
and entrepreneurs' (n=25) psychological working environment of relevance to stress. The survey 
analysis is based on the questionnaire item level. The results showed that the group of LKAB - 
employees estimated higher level regarding organisational culture and predictability, whereas the 
entrepreneurial group may risk greater extent to encounter stress - related disorders. Stress-
reducing interventions in the workplace should be an increased scope for action, knowledge 
utilization, control, case clarity and positive feedback.  

 

 

Enligt Bjurvald (2005) har kontrollen och inflytandet på arbetsplatsen minskat för 
många arbetstagare, vilket resulterat i sämre psykosocial arbetsmiljö. Enligt 
Bjurvald har kraven ökat men inte inflytandet över hur kraven ska uppfyllas. 
Bjurvald menar vidare att många därför upplever arbetet som pressat.  Orsaker till 
det kan vara knappa resurser och organisationers uppbyggnad. Ett bristande stöd 
på arbetet och stressande arbetsförhållanden (psykisk påverkan) utan 
återhämtning kan leda till stressrelaterade komplikationer (Bjurvald, 2005). 
Främst inom industrisektorn har arbetet tidigare innefattats av statiska och 
regelbundna arbetsmoment, obekväma och riskfyllda arbetspositioner eller ingen 
kontroll över arbetstakten (Karasek & Theorell, 1990). Parmsund, Svensson, 
Tegbrant, och Åborg (2009) menar att stressrelaterade problem i arbetslivet har 
ökat som den vanligaste orsaken till arbetsbesvär. Idag finns det både fysiska och 
psykiska risker i arbetsmiljön som kan leda till att individers säkerhet riskeras 
(Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Det finns studier inom industri- och 
gruvsektorn som visar på att stress även kan vara orsak till olyckor (Paul, Maiti, 
Dasgupta & Furjoh, 2005; Omosefe, Harvey, Ikuna, Aghazadeh, 2011).  
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LKAB är en stor mineralkoncern som befinner sig inom gruvsektorn. Stora 
resurser satsas inom verksamheten för att möjliggöra att växa med sina kunder på 
järnmalmsmarknaden. LKAB fokuserar på att kvalité och säkerhet uppnås. När 
malmen ska utvinnas börjar produktionskedjan i gruvan, där det borras, sprängs 
och lastas för att malmen sedan ska transporteras till krossning och förädlingsverk 
(SAK - verken). Där går den sedan igenom en rad processer innan den i sista hand 
skickas iväg till slutkund (LKAB, 2012). I denna produktionskedja finns både 
anställda och entreprenörer. För att leveransen till kund ska bli så effektiv som 
möjlig är det viktigt att processen sker fortlöpande. Detta ställer krav på 
arbetstagarna så att arbetet inte stannar upp i verksamheten.   

 

Teori 

Som i många andra yrkessektorer omfattas arbetsmiljön inom gruvindustrin av 
olika arbetsmiljöförhållanden, såväl fysiska som psykiska. Fysiska förhållanden 
förknippas främst med fysiska aspekter i arbetet och berör bland annat; klimat 
(inne och ute), verktyg, utrustning, maskiner, fordon och buller (Agervold, 2001). 
Fysisk arbetsmiljö som lokaler eller inredning kan påverka trivseln på 
arbetsplatsen och kan bli en riskkälla för fysisk och psykisk arbetsmiljö 
(Arbetsmiljöverket, 2002). Sjukdomar eller skador som förslitningsskador kan 
uppstå i de fysiska förhållandena (Agervold, 2001).  

Psykosociala arbetsförhållanden förekommer mellan individer och grupper på 
arbetsplatsen. Hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av arbetstagarna är 
beroende av vilka krav som finns på arbetsplatsen och deras givna resurser för att 
hanteras (Agervold, 2001). Arbetsplatser innehåller en mäng olika komponenter 
inom den fysiska och psykiska arbetsmiljön som påverkar arbetstagarna på olika 
sätt. Varje arbetsplats har sina förutsättningar för hur arbetsmiljön ser ut. 
Beroende på hur förutsättningarna ser ut kan de leda till att riskkällor finns i 
arbetsmiljön. En enskild riskkälla behöver i sig inte innebära några problem, men 
om den blivit sammansatt med andra finns ökad benägenhet för ohälsa och 
stressymptom (ISM & AFA, 2012). Det finns ett antal risker på arbetsplatsen som 
kan vara av betydelse över hur arbetet upplevs. Det kan vara: en omfattande 
arbetsmängd under högt arbetstempo, små utsikter till påverkan, att vid en längre 
tid arbeta under tidspress fastän arbetet är engagerande eller ett ensidigt och 
upprepande arbete. Oklarheter i arbetet över uppgifter och ansvarsområden kan 
också ha betydelse. Ett tillfälligt arbete eller ensamarbete kan också påverka 
anställda psykiskt (ISM & AFA, 2012). Andra risker i den psykosociala arbetsmiljön 
kan vara; konflikter på arbetsplatsen mellan individer eller grupper, mobbning 
eller upplevda trakasserier, diskriminering, bristfällig uppskattning, hot/våld, ett 
oklart ledarskap, olösta problem, sorg eller förändringar i organisationen 
(Agervold, 2001; Theorell, 2006; Sundin & Willner, 2003; ISM & AFA, 2012; 
Nyhaga, 2010). 
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Omosefes et al. (2011) studie visade på signifikanta samband mellan ökad stress i 
arbetet och en ökning bland olyckor och fysiska/ psykiska symptom inom 
industrisektorn. Paul et al. (2005)'s studie visar att arbetare som varit inblandade i 
gruvolyckor (i kolgruvor) varit mer benägna att ta risker, varit missnöjda med 
arbetet och det sociala klimatet, inte varit involverade i sitt arbete eller upplevt 
arbetsstress och höga produktionskrav. Kecklund et al. (2010) ger exempel på 
arbetsolyckor som inträffat där bland annat den mänskliga faktorn anses haft en 
stor betydelse. Härdsmältsolyckan som inträffade vid Tjernobyl eller 
rymdfärdsolyckan med NASA:s rymdskepp Challenger är två exempel. Det har 
framkommit att arbetstagare som varit involverade i arbetet på dessa platser haft 
sömnbrist (som i det första fallet) eller haft ett högt belastat schema. 

Nämnda riskkällor som finns i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan 
leda till stresspåverkan. Ett visst mått av stress är nödvändigt vilket gör att en 
individ klarar av extra belastning fysiologiskt och psykiskt. Stress kan uppkomma 
vid såväl understimulering (monotont arbete) som vid överstimulering (höga 
krav) (Arbetsmiljöverket, 2002). Individer påverkas av och reagerar på stress 
olika. Det som stressar en individ, behöver inte stressa en annan (Parmsund et al., 
2009). Stress leder inte bara till effekter som drabbar den enskilda individen, utan 
kan även leda till effekter på grupp- och -organisationsnivå.  

Coping 

För att hantera påfrestningar behövs verktyg. Coping är individens psykologiska 
förmåga att kontrollera och hantera påfrestningar (Muhonen, 2010), vilket även 
kan kallas för stresshantering. Locus of control (kontroll - lokus) innebär 
möjligheter till kontroll i påfrestande situationer. Individen kan anse att 
möjligheterna till kontroll finns hos sig själv (intern coping) eller utanför 
individen, i omgivningen (extern coping) (Theorell, 2006). Genom samspel mellan 
individen och omgivningen kan kontrollen av en situation förskjutas från ett 
externt kontroll - lokus till ett internt där individen själv upplever kontroll över 
situationen. Då en individ utsätts för olika påfrestningar görs en aktiv bedömning. 
Anses kraven positiva (överkomliga), negativa (skadliga) eller oväsentliga? Vid 
negativt upplevda krav är nästa steg att bedöma vilka möjligheter som finns till 
påverkan. Ifall påfrestningen fortfarande finns kvar då olika copingstrategier 
använts kan påfrestningen upplevas som en stressfaktor (Arbetsmiljöverket, 
2002).  
 
På en arbetsplats där arbetstagare har möjlighet att påtala och diskutera 
missförhållanden och där hänsyn tas till synpunkter, kan i sin tur göra 
arbetstagare villiga att påtala problem, vilket kallas öppen coping. Dold coping är 
då åsikter döljs och individer går undan (avoidance) Theorell (2006). Theorell et 
al. (2005) har hittat samband vid dold coping och avsaknad över att kunna påverka 
sin situation. Dold coping kan enligt Theorell (2006) resultera i stressrelaterade 
sjukdomar och enligt Theorell, Westerlund och Oxenstierna (2005) ökad 
sjukfrånvaro.  
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Krav - kontroll – stöd - modellen 

Individens copingförmåga att hantera påfrestningar får betydelse för vilka krav 
som ställs i arbetet på arbetstagaren samt vilket stöd som finns på arbetsplatsen. 
Krav - kontroll - stöd - modellen går igenom de två områdena mer ingående. 
Modellen mäter en individs psykiska krav, vilken grad av stöd som ges och vilket 
beslutsutrymme som finns (möjlighet till kontroll) i arbetet. Det finns inom 
beslutsutrymme två komponenter. Den första komponenten är uppgiftskontroll 
som innefattar graden inflytande över arbetets utförande, val av arbetsuppgifter, 
pauser och när uppgifter ska utföras. Den andra komponenten är kontroll över 
arbetet och handlar om hur deltagandet ser ut vid beslutsfattande, och om 
möjligheter finns för att ge förslag till förändringar eller arbetstider (Theorell, 
2006). Förändringar på arbetsplatsen behöver inte resultera i stressreaktioner om 
arbetstagarna förstår syftet och får vara delaktiga. Det är då lättare att hantera 
situationen (Prevent, 2011). Allvin et al. (2006) menar att en individ med upplevd 
kontroll kan bemästra krav genom planering, påverkan eller delegering. En 
ytterligare komponent under beslutsutrymme är utrymmet som ges för skicklighet 
(kunskapskontroll) (Theorell, 2006). Stress kan uppstå i ett sammanhang där 
anställda upplever ovisshet över sin situation utan möjlighet till påverkan (Allvin 
et al., 2006). 

Karasek och Theorell (1990) hänvisar till bland annat Johnson (1986) vid 
tillkomsten av stöd - dimensionen i KKS (krav-kontroll-stöd-modellen) och skriver 
att hans studier fokuserat på att socialt stöd i arbetet kan påverka den 
psykosociala hälsan. Socialt stöd anses förebygga psykiska stressorer i arbetet, 
utgör aktiva copingstrategier, kan lindra stress och förebygga ohälsa (Karasek & 
Theorell, 1990). För att få tillgång till ett socialt stöd är kommunikation viktigt. 
Tydlig kommunikation kan inverka på arbetstagarnas kontroll och inflytande i 
arbetet (Hultberg, 2012). Karasek och Theorell (1990) menar att ett socialt stöd är 
viktigt för att uppleva ett tillfredsställande arbete och låg psykisk belastning. Det 
finns olika sorters stöd. Ett instrumentellt stöd innebär att anställda har möjlighet 
att få avlastning under en kortare period, har möjlighet att gå ifrån arbetet ett tag 
eller få hjälp med arbetsuppgifter. Ett informativt stöd innebär att anställda har 
möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, be om råd eller  få uppskattning, att 
information ges och att det finns en dialog mellan arbetstagare. Ett värderande stöd 
innebär att arbetstagarna har vetskap om när de lever upp till sina förväntningar 
och till de krav som ställs och att arbetstagarna ges konstruktiv kritik och 
feedback. Det sista stödet, det känslomässiga, innebär om utrymme finns för att ta 
del av och bemöta kollegor och anställdas problematik, och om en öppenhet finns 
över att kunna visa känslor (Arbetsmiljöverket, 2002; Sundin & Willner, 2003). 
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Kritik och stöd till KKS 

Resultat i Veldhoven, Taris, Jonge och Broersen (2005)'s studie visar att 
kontrollkravstödmodellen fortfarande är en bra utgångspunkt till att undersöka 
samband mellan arbetsförhållanden och anställdas hälsa och välmående.  

Bakker, Veldhoven, och Xanthopoulou's (2010) studie visar att anställda kan 
hantera höga arbetskrav om det finns tillräckliga resurser, vilket dock Grönlund 
(2007) avfärdar. Grönlunds studie visade på att ett högt engagemang fanns då 
anställda fick utmanande och stimulerande uppgifter och samtidigt hade resurser 
att tillgå. Enligt Grönlund behöver höga arbetskrav därför vara negativa då 
arbetstagare har resurser till förfogande.  

Widmark (2005) anser i sin studie att KKS inte berör demokratiska aspekter av 
arbetslivet. Dessa aspekter kan vara hur friheten i arbetet upplevs, hur strukturen i 
arbetet är uppbyggd, vad stöd och ledarskap har för egentlig koppling, immateriell 
uppmuntran eller humanitet. Widmark anser att KKS saknar en humanitär 
dimension (…) ”att visa respekt för varandra, att ta sig tid för varandra, att få visa 
svaghet och sårbarhet inför varandra” Widmark, 2005, s. 80)). Widmark  anser att 
hänsyn inte heller tas i modellen till att deltagande i kompetensutveckling kan 
uppfattas som kravfyllt. Widmark anser att krav som ställs idag är på en mental 
nivå och har förändrats till att främst vara individuella .  

En hälsofrämjande arbetsmiljö 

Faktorer i arbetsmiljön som kan påverka den positivt kan vara att individen har 
kontroll över sitt arbete (som arbetstempo och genomförande), att klimatet 
upplevs bra på olika nivåer i verksamheten, att arbetsmiljön upplevs stimulerande 
med utrymme för att nyttja sin kunskap, en trivsam gemenskap och en balanserad 
arbetsbelastning fysisk som psykisk (Rubenowitz, 2004; CIPD, 2008). Ovan 
nämnda faktorer har enligt Rubenowitz, (2004) lett till minskade stressreaktioner. 
I sin tur kan det resultera till kostnadsreduktion, ökad intäkt och ett gott anseende 
utåt för verksamheten (ISM & AFA, 2012). "Måltydlighet och positiv feedback” är 
också betydande friskhetsfaktorer (Hultberg, 2010, s. 14).  

Ett företag som är välmående har högt i tak. Det innebär att arbetstagarna ges 
utrymme och tillåts kritisera både ledning och verksamhet. Arbetstagarna har även 
möjlighet till att kunna påtala missförhållanden på arbetsplatsen (Hultberg, 2012). 
I en hälsofrämjande arbetsmiljö är fokus på vilka faktorer som anses viktiga för en 
god hälsa och hur det går att arbeta hälsofrämjande. Faktorer för en god hälsa är 
enligt Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg, och Jensen, (2009) att förbättra 
psykosociala arbetsfaktorer som att främja arbetstagarnas hälsa och förebygga 
sjukdom. Lohela et al. menar vidare att det finns signifikant stöd som visar på att 
ledarskap, socialt klimat, engagemang inom organisationen och graden av 
arbetsbelastning är viktiga faktorer för arbetstagarnas hälsa. 
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För att uppnå en god hälsa anses även handlingsutrymme och 
återhämtningsmöjligheter som viktiga faktorer (Lohela et al., 2009; 
Arbetsmiljöverket, 2002). Med handlingsutrymme menas att krav som ställs 
överensstämmer med arbetstagares enskilda förmåga att hantera kraven. Med 
återhämtningsmöjligheter menas både att individen ges vila från arbetet och har 
möjlighet till avbrott under arbetsdagen (Arbetsmiljöverket, 2002). 

En hälsofrämjande arbetsmiljö minskar riskerna på arbetsplatsen. Det finns enligt 
Prevent (2009) två faktorer av betydelse för att kunna minska risker i arbetet. Det 
är att begränsa stress och se till att arbetsplatsen är ren och snygg, att (…) 
”maximera ordning och reda” (Prevent, 2009, s. 14). 

Syfte 

Studiens syfte var att göra en explorativ studie för framtida forskning mellan LKAB 
- anställda och utvald entreprenörsgrupp över den psykosociala arbetsmiljön på 
SAK - verken, LKAB för att se ifall faktorer fanns av relevans för stress.  

Den frågeställning som styrt undersökningen var: 

• Finns en signifikant skillnad i skattning mellan gruppen LKAB anställda och 
entreprenörsgruppen av den psykosociala arbetsmiljön av relevans för 
stress, utifrån frågeformuläret QPSNordic +34?  

 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av ett arbetslag från ett utvalt entreprenörsföretag och av två 
arbetslag från LKAB. Totalt 25 respondenter av 34 svarade på enkäten. 
Undersökningsdeltagarna från grupperna arbetade på SAK - verken 
(förädlingsverken) på LKAB's område. Bland de LKAB - anställda hade 17 
respondenter svarat (av 24 stycken, varav två var kvinnor och 17 män) med ett 
bortfall på 17 %. Alla i urvalsgruppen LKAB - anställda arbetade som mekaniker 
där två respondenter även arbetade som arbetsledare. Två av respondenterna var 
visstidsanställda. I gruppen LKAB - anställda är det åtta respondenter som är i 
åldern 18 - 25 år, åtta stycken i åldern 26 - 45 år och 1 i åldern 46 - 65 år. 
I urvalsgruppen entreprenörsanställda hade åtta respondenter svarat (av tio 
stycken) med ett bortfall på 20 %. Alla respondenterna i urvalet var män. Bland 
entreprenörerna fanns fyra svetsare och fyra mekaniker varav alla arbetade som 
mekaniker på SAK - verken på LKAB. Alla entreprenörsanställda hade en fast 
anställning på entreprenörsföretaget och var inhyrda av LKAB. Av respondenterna 
hade en även en arbetsledande ställning. en respondent var i åldern 18 - 25 år, tre 
stycken i åldern 26 - 45 år och fyra stycken i åldern 46 - 65 år. 
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Material 
Undersökningen utgår från en kvantitativ forskningsaspekt med en deduktiv 
ansats där stressforskning och beprövade metoder om psykosocial problematik 
varit grundläggande för framtagandet av syfte och frågeställningar och där 
datainsamling och dess resultat anknutits till frågeställning och teori (Bryman, 
2002). För att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan de båda 
grupperna valdes t - test som statistisk metod med en signifikansnivå på 5 %.   

QPSNordic 
QPSNordics frågor är baserade på tidigare enkätformulär som vanligen har använts i 
norden och vars frågor har jämförts internationellt med andra enkätformulär som 
vanligen används. QPSNordic är utformat för att mäta faktorer och attityder på olika 
nivåer, som individ-, organisations- (inklusive gruppnivå)- och arbetsnivå (Dallner 
et al., 2000). QPSNordic bygger på teorier och modeller som berör 
organisationsbeteende, motivation i arbetet och arbetstillfredsställelse. 
Formuläret är uppbyggt med ett antal flervalsfrågor som berör sociala och 
psykologiska faktorer på arbetsplatser. Faktorerna är:  

"arbetskrav och kontroll, rollförväntningar, förutsägbarhet och 
skicklighet ("mastery") i arbetet, social interaktion, ledarskap, 
grupparbete, organisationsklimat, arbetets centralitet, engagemang 
(commitment) i organisationen, arbetsmotiv och interaktion mellan 
arbete och privatliv".  (Dallner et al., 2000, sid. 2) 

QPSNordic finns även i en kortare version, QPSNordic 34+ (Dallner et al., 2000) och är 
den version som har använts för denna undersökning.  

I QPSNordics användarmanual av Dallner et al. (2000) redovisas Cronbach alfavärden 
mellan 0,60 och 0,88 och test - retest reliabilitet mellan 0,55 och 0,82 vilket har 
visat på en god reliabilitet och test-retest reliabilitet. Enligt Dallner, M., Gamberale, 
F., Olsson, A-M., Örelius, D. (1999) visade en teststudie av QPSNordics faktorer också 
på en god reliabilitet. Cronbach's alfa redovisade värden mellan 0,62 och 0,86 och 
test - retest reliabiliteten på 0,57 och 0,84.  

Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren och Gustavsson (2009) testade QPSNordics 

validitet och reliabilitet i en studie av landstingsanställda i Kalmar (n=3976). 
Reliabiliteten visade sig fullgod för de övergripande områderna i QPSNordics 

formulär där Cronbach's alpa-värderna varierade mellan 0.67 - 0,88. Två områden 
visade på icke tillförlitlig reliabilitet vilka var inlärningskrav och förutsägbarhet 
inom en måndad som visade Cronbach's alpa-värden mellan 0,52 och 0,53. 
Begreppsvaliditeten visade på att starkast korrelation fanns för skalorna socialt 
klimat, psykisk hälsa samt skicklighet i arbetet utifrån mätning av SF-36 hälsoskala 
för allmän hälsa. Av skalorna inlärningskrav, beslutskontroll och förutsägbarhet 
visade på en låg innehållsvaliditet med låga alpa-värden mellan 0,52 och 0,67 och 
en korrelation på innehållet som visade sig vara lägre än 0,40. Wännström et al., 
(2009) kom fram till att QPSNordic är ett tillförlitligt formulär för mätning av 
hälsorelaterade faktorer i arbetslivet.  
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QPS Nordic valdes som undersökningsmetod på grund av att materialet är 
kostnadsfritt att använda och avser att mäta psykologiska och sociala faktorer i 
relation till stress. QPS Nordic enkätformulär har tidigare används under forskarens 
utbildning vid utförande av arbetsplatsanalyser. Forskaren är därmed bekant med 
materialet. I ett första skede skulle QPS Nordic  längre version användas för studien. 
På grund av korta tidsramar ansågs materialet för omfattande. Därav användes 
QPS Nordic +34. Forskaren har valt att använda enkätmaterialets 34 items vid analys 
av enkätstudiens resultat då det var få frågor som visade sig signifikanta. 

QPS Nordics +34 frågor skrevs in i datorn i Microsoft Excel. Därefter skickades 
enkäten till LKAB's IT - avdelning som därefter lade ut den på intranätet via 
Questback tillgängligt för respondenterna att fylla i. Respondenterna hade 
möjlighet att svara inom en begränsad tidsram. Respondenternas M, SD - värden 
gicks igenom utifrån svaren på enkäten. Enkätresultaten kodades i SPSS (PAWS) 
där t - test utfördes. 

Datainsamling 

På LKAB's område arbetar både anställda och entreprenörer men som inte utför 
samma arbetsuppgifter. För en möjlig jämförelse av den psykosociala arbetsmiljön 
var det nödvändigt att få kontaktuppgifter på stadigvarande entreprenörföretag 
och anställda inom verksamheten som utförde samma eller liknande uppgifter. I 
samråd med LKAB valdes SAK - verken ut som undersökningsområde. 
Kontaktuppgifter över entreprenörer och anställda togs fram via LKAB:s 
inköpsavdelning. För att därefter kunna uttala sig om en skillnad mellan grupperna 
valdes tre arbetsgrupper ut utifrån det som Bryman (2002) kallar för ett 
bekvämlighetsurval, där kontakt togs med arbetsledare som arbetade på SAK - 
verken och där en förfrågan om deltagande i undersökningen gick ut till alla 
entreprenörföretag som hade anställda som arbetade på SAK - verken. Två 
arbetslag tillhörde gruppen LKAB - anställda och ett arbetslag 
entreprenörsgruppen.  

Ett tvåstegs klusterurval gjordes (Bryman, 2002) för att hitta respondenter. En 
första kontakt fördes via telefon och mail med arbetsledaren för det utvalda 
entreprenörföretaget och med arbetsledarna för gruppen LKAB - anställda. Mail 
skickades därefter ut till respektive företag med information om undersökningen 
och dess syfte, en förfrågan om deltagande och varför kontakt tagits med dem. Av 
den information som gick ut till respondenterna stod det tydligt vilken arbetsplats 
som menades så att även entreprenörsgruppen skulle veta att det var 
arbetsplatsen de var inhyrda åt som menades. Frågeställningarna var anpassade så 
att det stod formulerat SAK - verken, LKAB. Arbetstagarnas mailadresser skickades 
till verksamhetens HR - avdelning och arbetstagarna fick ta del av enkätunderlaget 
(QPS Nordic +34). Administreringen av materialet gjordes via LKAB:s nätverktyg 
Questback där enkäten förbereddes och dit svaren senare kom in. Enkätutskicket 
gick ut till 34 respondenter. Tre påminnelser skickades ut via Questback då 
enkäten var tillgänglig. Enkäten sammanställdes via nätverktyget och inkluderade 
mått på medelvärden, median och standardavvikelser (i Excelformat). För en 
möjlig administrering av enkäten via Questback skrevs frågorna in i tabellform i 
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Microsoft Office Word innan utskick. Ett slutdatum angavs för enkätutskicket. 
Samma dag skickades resultaten tillbaka till forskaren. I ett slutskede kodades 
urvalet in i SPSS (statistical package for social sciences) med rådata från 
undersökningen där t - test och signifikansnivån undersöktes efter att ha tagit del 
av rådatan i Excelformat. Rådatan skickades från HRavdelningen tillbaka till 
forskaren.  

Etiska överväganden 

Vid alla former av undersökningar finns det ett flertal etiska aspekter att ta hänsyn 
till. En aspekt är informationskravet. Det innebär att forskaren ska ge information 
till utvalda deltagare om undersökningens syfte och att de när som helst får 
avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. En annan aspekt är 
samtyckeskravet och individens autonomi, som innebär att deltagarna själva 
bestämmer över sin medverkan. Att uppleva sig tvingad av en arbetsgivare att 
delta i en undersökning, kan påverka personens självbestämmande (Crozby, 
2008). En tredje aspekt är konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagarens 
information ska behandlas med sekretess och att ingen annan obehörig tar del av 
materialet. Den sista aspekten är nyttjandekravet, som innebär att information 
som framkommer inte får användas till annat ändamål än för forskning (Bryman, 
2002; Dallner et al., 2000). Det viktigaste att ta i beaktande är att ingen deltagare 
skadas fysiskt eller psykiskt av forskningen.  

Informationskravet och samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom den ingress 
som skickades ut till valda respondenter där forskaren skrivit om syftet med 
undersökningen och att deltagandet för respondenterna var frivilligt.  

Studien har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att ingressen förklarat att 
studien görs på grund av utformandet av en magisteruppsats. Hänsyn till 
konfidentialitet har tagits genom att bland annat föra samman svarsalternativen 
till tre stycken från tidigare fem. Forskaren samt en ansvarig på it - avdelningen på 
LKAB tog del av rådatan från enkätmaterialet. Det var enbart forskaren som 
kodade in rådatan i SPSS (PAWS). Hänsyn till autonomi har gjorts genom att 
upplysa deltagarna i den ingress som skickades med enkäten att de själva får 
bestämma om de vill delta och därmed svara på enkäten. 
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Resultat 
 

Resultatet för frågeställningen; "Finns en signifikant skillnad mellan gruppen LKAB 
- anställda och entreprenörsgruppen av den psykosociala arbetsmiljön av relevans 
för stress, utifrån frågeformuläret QPSNordic +34? " redovisas i Tabell 1. Tabell 1 visar 
de frågor i QPS +34 som påvisade en signifikant skillnad i skattning mellan 
entreprenör och gruppen LKAB - anställda efter att ett t - test för oberoende 
mätningar gjorts. Resultatet för alla frågor redovisas i Bilaga 1. Tabell 1 beskriver 
antal personer (N) som har besvarat frågan uppdelat i entreprenörer och anställda, 
medelvärde (M) och standardavvikelsen (SD). Frågorna i Tabell 1 är 
kategoriserade utifrån QPSNordic ursprungsversion. Även det ursprungliga 
frågenumret är inskrivet i parentes. 

Tabell 1 visar att entreprenörsgruppen skattar något högre på fråga 5 t (23) = 
2,219, p = 0,041 och fråga 3 t(23) = 2,219, p = 0,041 och skattar lägre än gruppen 
LKAB - anställda på övriga frågor. Exempelvis visar fråga 34 att gruppen LKAB - 
anställda (M = 2,4 och SD = 0,8) upplever något mer än entreprenörsgruppen ett 
visat intresse från ledningen för personalens hälsa och välbefinnande (M = 1,2 och 
SD = 0,4) t(23) = 4,547, p = 0,000. Ett internt bortfall fanns på fråga 34  där en 
respondent inte svarat. Ytterligare frågor där gruppen LKAB - anställda skattat 
högre var fråga 15 t(23) 0 4,398, p= 0,002 och på fråga 33 t(23) = 2,388, p= 0,026. 
Av frågorna i tabell 1 visade fråga 34 och fråga 15 en signifikantgrad på 1 % 
signifikans i skattning mellan de två grupperna.  
 
 
Tabell 1. Sammanställning av entreprenörernas och de anställdas resultat. Resultatet 
presenteras på itemnivå. 

 

Skalnamn Fråga N    M SD     
Arbetskrav 3.3.3.3. (Q18) Är dina arbetsuppgifter för svåra för 

dig?  

Anst. 
Entr. 
 

8 
17 
 

1,2 
1,0 
 

0,4 
0,0 
 

Arbetskrav 5.5.5.5. (Q26) Är dina kunskaper och färdigheter till 
nytta för dig?  

Anst. 
Entr. 
 

8 
17 
 

2,7 
3,0 
 

0,5 
0,0 
 

Förutsägb. 
i arbetet 

15.15.15.15. (Q59) Går det rykten om förändringar på 
arbetsplatsen i  
SAK – verken, LKAB? 

Anst. 
Entr.. 

8 
17 
 

2,3 
1,1 
 

0,7 
0,3 
 

Organisations- 
kultur 

33.33.33.33. (Q102) Belönas man för ett väl utfört arbete 
på din arbetsplats (pengar, uppmuntran)? 

 

Anst. 
Entr. 
 

8 
17 
 

1,8 
1,2 
 

0,8 
0,4 
 

Organisations- 
kultur 

34.34.34.34. (Q104) I vilken utsträckning intresserar sig 
ledningen för personalens hälsa och 
välbefinnande?    

Anst. 
Entr. 
 

8 
16 
 

2,4 
1,2 
 

0,8 
0,4 
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Diskussion 

Syftet var att göra en jämförande explorativ studie mellan LKAB - anställda och 
utvald entreprenörsgrupp över den psykosociala arbetsmiljön för att se ifall 
faktorer fanns som kunde vara av relevans för stress, för framtida forskning. 
Diskussionsdelen är strukturerad i tre delar. I första delen presenteras och 
diskuteras de resultat som påvisade en signifikant skillnad mellan gruppen LKAB - 
anställda och entreprenörsgruppen. Nästa del innefattar diskussion till tidigare 
forskning och till sist kommer en summering med förbättringsförslag av den 
psykosociala arbetsmiljön.  

Enkätresultaten visade på skillnader i urvalsgruppen. Utifrån QPS Nordic +34 visade 
fem frågor en signifikant skillnad. Entreprenörsgruppen skattade högre på två 
frågor (fråga 5, 3) och gruppen med LKAB - anställda skattade högre på tre frågor 
(fråga 15, 33, 34). Urvalsgruppens skattning utgår från en tregradig skala med 
reducerade svarsalternativ. Enkätfrågorna är kategoriserade inom tre olika skalor 
(arbetskrav, förutsägbarhet i arbetet och organisationskultur) och är analyserade 
på itemnivå. 

Arbetskrav 

Entreprenörsgruppen visar en signifikant högre nivå på fråga 3 och verkar sällan 
uppleva sina arbetsuppgifter på SAK - verken som för svåra. Gruppen LKAB - 
anställda hamnar inom samma svarskategori och upplever arbetsuppgifterna som 
något svårare än entreprenörsgruppen.  

Entreprenörsgruppen visar på fråga 5 en signifikant högre nivå där de ofta 
upplever att egna kunskaper/färdigheter är till nytta medan gruppen LKAB - 
anställda upplever det ibland.  

En signifikant skillnad finns över entreprenörsgruppens och gruppen LKAB - 
anställdas skattning inom kategorin arbetskrav. Båda grupperna definierar arbetet 
som sällan svårt. Att den ena gruppen i sin tur ofta får användning av sina 
kunskaper och den andra gruppen ibland får användning av kunskaperna visar på 
att det finns någon outtalad faktor som har betydelse för skillnaden hos grupperna. 
En förklaring till att entreprenörsgruppen oftare får användning av sina kunskaper 
än vad gruppen LKAB - anställda får, trots sällan upplevt svårt arbete kan bero på 
skillnader i uppfattat handlingutrymme. Det kan visa på att i relation till de 
arbetskrav som finns i arbetet på SAK - verken, kan resurserna för att hantera 
kraven skilja sig åt för grupperna. Den grupp som skattat högre kan tänkas ha mer 
resurser till sitt förfogande. I det här fallet entreprenörsgruppen. Det verkar finnas 
ett samband hos de två grupperna mellan att i låg grad uppleva sina 
arbetsuppgifter som svåra och i hög grad uppleva att kunskaper/ färdigheter är till 
nytta. Ifall kunskapen som arbetstagarna innehar i arbetet upplevts låg hade 
troligen även arbetet upplevts svårt. Att entrepenörsgruppen skattar högre kan 
bero på att kraven för de respektive urvalsgrupperna ser olika ut. 
Entreprenörsgruppen kan ha andra uttalade krav på sig än  vad gruppen LKAB - 
anställda har på utfört arbete.  
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Både gruppen LKAB - anställda och entreprenörsgruppen är troligen medvetna om 
att dem är en del av LKAB's produktionskedja där arbetet kontinuerligt ska 
fungera. Entreprenörsgruppen har troligen krav på sig att visa sina kunskaper på 
SAK - verken då de är representanter för entreprenörsföretaget. Ifall de utför sitt 
arbete väl bibehåller entreprenörsföretaget troligen anseendet utåt för att vara 
med i framtida upphandlingar över företag att räkna med då nya upphandlingar 
ska göras. Gruppen LKAB - anställda har troligen inte samma krav på sig för att 
bibehålla sitt arbete på SAK - verken, men är också representanter för sitt företag.  

Förutsägbarhet i arbetet 

Gruppen LKAB – anställda visar en signifikant högre nivå på fråga 15 än 
entreprenörsgruppen och upplever ibland att det går rykten om förändringar på 
arbetsplatsen där entreprenörsgruppen upplever det sällan. 

Att som arbetstagare uppleva rykten om förändringar på en arbetsplats kan 
påverka arbetstagarna både fysiskt och psykiskt. Då förändringar ska 
implementeras och verkställas är det av vikt att arbetstagarna fått information om 
förändringarna och varför de ska genomföras samt att arbetsledningen är villig att 
låta arbetstagarna delta i förändringsarbetet. Alla förändringar är inte bra. 
Beroende på om förändringarna anses av arbetstagarna som försämrande eller 
förbättrande får det i sin tur effekter på individen och gruppen. Att höra om 
förändringar ryktesvägen kan leda till missuppfattningar och oro. Att då LKAB – 
anställda oftare får till sig om förändringar i verksamheten än vad 
entreprenörsgruppen kan bero på att entreprenörsgruppen troligen inte har 
samma tillgång till företagets informationskanaler, som intranät. De är därmed 
troligen inte lika insatta i förändringar om dem inte direkt berör 
entreprenörsgruppen. Entreprenörsgruppen som är utomstående utför beställt 
arbete utifrån upphandling som LKAB gjort med olika entreprenörsfirmor där 
entreprenörsgruppen vunnit entreprenaden. Arbetet på SAK – verken kan vara en 
tillfällig arbetsplats på oidentifierbar tid som entrepenörsanställd.  

Det framkommer inte ifall rykterna i sig innebär direkt information om eventuella 
förändringar eller om det handlar om information utifrån hörsägen. Ifall det rör sig 
om direkt information om förändringar borde frågan istället för rykten handla om 
information.  

Organisationskultur 

Gruppen LKAB - anställda visar en signifikant högre nivå på fråga 33 och 34. De 
upplever att de för ett väl utfört arbete belönas något och upplever att ledningen 
bryr sig om personalens hälsa/ välbefinnande något. Entreprenörsgruppen 
upplever i sin tur en liten belöning vid väl utfört arbete och lite intresse från 
ledningens sida för deras hälsa/ välbefinnande.  

Varför gruppen LKAB - anställda signifikant skattar högre än entreprenörsgruppen 
kan bero på att de genom att vara anställda på företaget har tillgång till andra 
förmåner än vad entreprenörsgruppen har. Belöning kan ges av arbetsledningen i 
olika former och även kollegor kan belöna varandra för ett väl utfört arbete genom 
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att exempelvis ge uppmuntran. Den arbetsledning som entreprenörsgruppen utför 
arbete åt är LKAB - anställd och kan troligen ge olika former av belöning till 
entreprenörsgruppen än till gruppen LKAB - anställda då arbetstagarna tillhör 
olika företag. Entreprenörsgruppens arbetsledning befinner sig inte på 
arbetsplatsen (SAK - verken) där de utför sitt arbete och kan i sin tur inte se hur 
det går för sina arbetstagare i direkt bemärkelse som arbetsledningen på plats. Det 
kan vara så att arbetsledningen på LKAB fokuserar främst på belöning för sina 
anställda inom företaget (uppmuntran, pengar) och inte tar ett lika stort ansvar för 
entreprenörsgruppen. Belöning kan ges i olika former och har troligen betydelse 
för individen främst på det psykosociala planet. Det kan vara enskild feeback och 
gruppfeedback (både muntlig och skriftlig), befodran av olika slag då arbetstagare 
tilldelas ansvarsområden, eller lönepåslag utifrån väl utfört arbete. Oavsett om 
arbetet utförs av en entreprenör eller LKAB - anställd kan uppmuntran ges 
(muntligen, skriftligen).  

Uppfattningen av ledningens intresse för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande 
kan skilja sig åt och hänger ihop med den psykosociala arbetsmiljön där 
uppmuntran är en del i att må bra. Hälsa och välbefinnande är subjektivt för varje 
individ och kan skilja sig åt i vad personen definierar i att ha bra hälsa. Oberoende 
om det är en entreprenörsanställd eller en LKAB - anställd är ett intresse för 
arbetstagarnas hälsa och välbefinnande viktigt. Då entreprenörsgruppens 
arbetsledning har det yttersta ansvaret för sina arbetstagare kan det vara så att 
arbetsledningen på SAK - verken inte vill lägga sig i eller anser att det inte är deras 
ansvarsområde. Att inte tillhöra samma organisationskultur men ändå befinna sig 
och verka inom den kan för entreprenörsgruppen troligen påverka hur de värderar 
sitt arbete och sin tillhörighet. Vad det beror på är oklart. Det kan vara alltifrån 
okunskap hos arbetsledningen till ovilja eller brist på tid. Överlag har gruppen 
LKAB - anställda uppskattningsvis mer resurser i form av belöning och ett högre 
uppvisat intresse för deras hälsa/ välbefinnande. 

Arbetskrav utifrån tidigare forskning och teoretisk grund 

ISM och AFA (2012) beskriver ett antal risker i arbetsmiljön som kan göra att 
arbetstagare råkar ut för stressymptom och ohälsa. De nämner däribland risker 
som liten påverkan i arbetet. Ifall gruppen LKAB - anställda innehar mindre 
handlingsutrymme utifrån att de enbart ibland kan nyttja sina kunskaper på 
arbetsplatsen samt upplever arbetet som något svårare kan det finnas en ökad risk 
för att råka ut för stressrelaterade besvär i jämförelse med entreprenörsgruppen. 
Det kan självfallet finnas ytterligare faktorer som behöver tas i beaktande för att i 
slutändan kunna uttala sig om stressrelaterade besvär för respektive grupp. 

Vid utsatthet av påfrestningar av olika slag i arbetet är det av vikt att se över vilka 
copingmöjligheter som finns i situationen för att hantera det påfrestande. Att 
inneha kunskap i arbetet ger troligen kontroll över påfrestningar som kan uppstå. 
Enligt Theorell (2006) kan en påfrestning bli en stressfaktor ifall de 
copingstrategier individen använt sig av fortfarande resulterat i att påfrestningen 
är kvar. 
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Det som också får betydelse för risk att drabbas av stressymtom är hur pass stora 
kraven är på arbetstagarna, vilka möjligheter som finns för att kunna kontrollera 
sin egen arbetssituation och det stöd som ges av arbetsledningen på plats. Enligt 
Agervold (2001) påverkar givna resurser hur den psykosociala arbetsmiljön 
uppfattas i anknytning till givna krav. Så som även Karasek och Theorell (1990) 
påstår, bör en balansgång finnas mellan krav som ställs, vilken möjlighet till 
påverkan som finns i relation till det stöd som ges. Ifall gruppen LKAB - anställda 
har högre krav på sig i förhållande till ett begränsat handlingsutrymme kan det i 
sig innebära en risk. Ifall då entreprenörsgruppen har för lätta krav på sig kan det 
också påverka hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket (2002), 
kan en hög arbetsmängd orsaka ohälsa eller stressymptom. De påstår också att 
påverkansmöjligheter är viktiga för individen ifall arbetstempot anses högt. 
Arbetsmiljöverket (2002) påtalar vidare att både understimulerade och 
överstimulerade personer kan riskera stresspåverkan, men att det främst är 
individuellt. Det kan därav betyda att både gruppen LKAB - anställda och 
entreprenörsgruppen kan vara utsatta för en riskfaktor ifall det kan vara så att 
LKAB - anställda upplever högre krav på sig och att entreprenörsgruppen 
samtidigt upplever att arbetet är för enkelt, så att de inte utvecklas i sin arbetsroll. 
Påfrestningar kan leda till fysiska eller psykiska symptom. Omosefes et al. (2011) 
visar på ett signifikant samband i sin studie mellan stress och fysiska, psykiska 
symptom i industrin. Självfallet är det det sammantagna faktorerna som påvisar 
ifall risk finns för stressymptom.  

Förutsägbarhet i arbetet utifrån tidigare forskning och teoretisk grund  

Gruppen med LKAB – anställda får oftare till sig rykten om förändringar i 
verksamheten än entreprenörsgruppen. Rykten om förändringar kan handla om 
allt från ändringar i arbetsuppgifter, yrkespositioner, mjukvara, hjälpmedel, 
maskiner och liknande. Då förändringar i en verksamhet ska genomföras kan det 
tänkas att arbetstagarna blir osäkra över vad som gäller i arbetet. Ifall förändringar 
är inplanerade är det troligtvis viktigt med kommunikation till alla på 
arbetsplatsen, inklusive entreprenörsföretag ifall de berörs på något vis av 
förändringarna. ISM och AFA (2012) konstaterar ytterligare riskfaktorer för 
stresspåverkan som oklarheter i arbetet över uppgifter och ansvarsområden eller 
ifall det är mycket att göra under ett högt tempo och under en lång tid. Troligen 
kan en förändring av något slag bli en tillfällig påfrestning på arbetstagarna innan 
de kommit in i det nya tankesättet. Arbetsbelastningen kan även den öka under en 
tid ifall krav ställs på att lära in något nytt samtidigt som arbetet fortlöper. Att som 
entreprenörsgruppen vara extern arbetskraft kan som tidigare nämnts innebära 
att de inte blir insatta i förändringar som berör LKAB och SAK - verken i lika stor 
grad. Som Paul et al. (2005) uttalar sig om är det en riskfaktor att inte vara delaktig 
i sitt arbete. Det kan i sin tur innebära att entreprenörsgruppen är utsatt för en 
riskfaktor då de sällan upplever sig ha vetskap om förändringar. Agervold, 2001; 
Theorell, 2006; Sundin och Willner, 2003; ISM och AFA, 2012 och Nyhaga, 2010 
anser att förändringar i en organisation kan anses som en riskfaktor.  

 Prevent (2011) påpekar vikten av delaktighet och ett klargjort syfte vid 
förändringsarbete för stressreduktion. Att inneha kontroll över arbetet menar 
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även Theorell (2006) är en viktig komponent i relationen till de krav som ställs i 
arbetet och vilket stöd som ges vederbörande. Troligen upplever 
entreprenörsgruppen en ovisshet i arbetet då de är inhyrda och inte kan påverka 
beslut som tas inom LKAB som i sin tur kan påverka dem som entreprenörer. 
Entreprenörsgruppen resulterar i högre grad därför att råka ut för stress på grund 
av upplevd brist på delaktighet så som Allvin et al. (2006) menar kan orsaka stress. 
Allvin et al. (2006) menar vidare att en individ med upplevd kontroll kan bemästra 
krav genom planering, påverkan eller delegering, det som även Theorell (2006) 
kallar för coping. Det kan vara så att gruppen LKAB - anställda då upplever 
copingmöjligheter i sitt arbete då de oftare upplever sig få till sig rykten om 
förändringar på SAK - verken  än entreprenörsgruppen.  

Att som extern resurs få till sig rykten om förändringar kan det möjligen finnas en 
högre benägenhet hos entreprenörsgruppen att dölja sina åsikter eller är mer 
neutrala i sin bedömning om förändringar som rör deras inhyrda arbetsplats än 
vad gruppen LKAB - anställda är. Ifall det är så för entreprenörerna att dold coping 
förekommer är det ytterligare än riskfaktor till att råka ut för stress, där Theorell 
(2006); Theorell, Westerlund och Oxenstierna (2005) menar på att dold coping 
kan resultera i stressrelaterade sjukdomar. 

Organisationskultur utifrån tidigare forskning och teoretisk grund  

Att uppfattningen om upplevd belöning skiljer sig åt för urvalsgruppen kan göra 
att gruppen LKAB - anställda som skattat högre upplever större möjligheter till 
socialt stöd i arbetet än vad entreprenörsgruppen gör. Belöning kan ses som en 
form av uppskattning (i enkäten ges exempel i form av uppmuntran, pengar) och 
uppfattas troligen olika från individ till individ. Det som en arbetstagare anser 
räknas som belöning behöver inte vara tillräckligt för en annan. Uppskattning kan 
också definieras enligt Karasek och Theorell (1990) som ett informativt stöd. 
Enligt dem är ett socialt stöd viktigt för individen för att bland annat uppleva 
arbetet som tillfredsställande och kan även ses som en copingstrategi. Att som 
arbetstagare få belöning i olika former kan troligen öka motivationsfaktorn i 
arbetet. Agervold (2001); Theorell (2006); Sundin och Willner (2003); ISM och 
AFA (2012); samt Nyhaga (2010) menar att bristfällig uppskattning i arbetet anses 
vara en riskfaktor för att råka ut för stressymptom i arbetet. Därmed kan det vara 
så att entreprenörsgruppen i högre grad är utsatta för en riskfaktor i arbetet än 
vad gruppen LKAB - anställda är eftersom de sällan upplever belöning sällan. Att 
som entreprenör vara inhyrd åt ett företag och utföra arbete åt företaget men ändå 
inte dela samma arbetsledning kan som tidigare nämnts göra att arbetsledningen 
på SAK - verken inte tar ett lika stort ansvar för entreprenörsgruppen. Även 
gruppen med LKAB - anställda har skattat lågt i uppfattningen om upplevd 
belöning vilket kan innebära att belöningen som ges inte är tillräcklig och kan 
utifrån det också vara utsatt för en riskfaktor. Som samordningsansvariga är LKAB 
ansvariga både för den fysiska och psykiska arbetsmiljön för båda parterna på SAK 
- verken. Prevent (2011) påpekar om gruvföretags samordningsansvar för även 
inhyrda över den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Att gruppen med LKAB - 
anställda skattar högre än entreprenörsgruppen kring uppfattningen om 
ledningens intresse för personalens hälsa och välbefinnande kan visa på ett även 
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här större upplevt stöd i arbetet anknutet till arbetsledningens intresse för 
arbetstagarnas hälsa/ välbefinnande och kan påvisa att en trolig skillnad finns i 
bemötande av urvalsgruppen. Det kan vara en orsak till varför en respondent 
utifrån entreprenörsgruppen valt att inte svara (internt bortfall).  

Beroende av hur kraven ser ut för arbetstagarna på SAK - verken  och vilken 
upplevd kontroll över arbetet de har är stöddimensionen också viktig att ta i 
beaktande för att minimera risken att råka ut för stressymptom. Karasek och 
Theorell (1990) menar att alla tre dimensioner är viktiga (krav, kontroll och stöd) 
för att en individ ska kunna hantera påfrestningar i arbetet. Det kan vara så att 
entreprenörsgruppen är missnöjd med arbetsklimatet som är på arbetsplatsen då 
de upplevs få lite belöning vid väl utfört arbete samt ett upplevt litet intresse från 
arbetsledningen på SAK - verken för egen hälsa/ välbefinnande. Omosefes et al. 
(2011) menar på att olyckor i arbetet är anknutet till missnöjdhet med det sociala 
klimatet. Det kan möjligen vara så att gruppen LKAB - anställda använder stöd som 
copingstrategi i högre utsträckning än entreprenörsgruppen. 

Hälsofrämjande insatser 

Utifrån de tre skalnivåerna arbetskrav, förutsägbarhet i arbetet och 
organisationskultur finns det några insatser som kan möjliggöra en minskad 
stressreduktion på arbetsplatsen vid en skillnad i skattning. Gruppen LKAB - 
anställda som skattat lägre inom kategorin arbetskrav kan tänkas ha ett mindre 
handlingsutrymme och möjlighet till att nyttja sina kunskaper. Enligt Lohela et al. 
(2009); Arbetsmiljöverket (2002); Rubenowitz (2004) och CIPD (2008) är bland 
annat möjlighet till att nyttja sin kunskap samt handlingsutrymme på 
arbetsplatsen som hälsofrämjande faktorer som kan minska stressreaktioner. Att 
entreprenörsgruppen i sin tur skattat lägre inom kategorin förutsägbarhet i 
arbetet kan tänkas ha mindre kontroll och delaktighet i sitt arbete som inhyrd 
samt en brist på måltydlighet från arbetet på SAK - verken. Rubenowitz (2004) och 
CIPD (2008) anser vidare att en ytterligare faktor som kan påverka arbetsmiljön i 
en positiv bemärkelse för arbetstagare är att ha kontroll över sitt arbete och 
måltydlighet. Att då entreprenörsgruppen även utifrån kategorin 
organisationskultur skattat lägre kan det tyda på att de får mindre stöd i sitt arbete 
i form av uppskattning och att de i sin tur upplever sig olikt behandlande. 
Rubenowitz och CIPD anser att positiv feedback ytterligare är en hälsofrämjande 
faktor.  

Utifrån enkätresultaten kan insater för att främja den psykosociala arbetsmiljön 
vara att arbeta med arbetsplatsens sociala klimat och arbetsledningens ledarskap, 
vilket är två faktorer bland flera som Lohela et al. (2009) anser är viktiga faktorer 
för arbetstagarnas hälsa. Att öka medvetenheten bland arbetsledning och anställda 
över den psykosociala arbetsmiljön och vilka riskfaktorer som finns och som kan 
leda till stressrelaterade besvär är viktigt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
Prevent (2011) menar på att det är viktigt att begränsa stress för riskreduktion.  
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Styrkor och svagheter med studien 

Enkätstudien QPSnoric +34 utgår från en kvantitativ ansats. Enkätsvaren kan 
därmed inte ge någon nyanserad bild av respondenternas åsikter och 
uppfattningar av sin arbetsplats då svaren som ges är utifrån en 3 - gradig skala. 
Det kan i sin tur innebära att studien har en låg innehållsreliabilitet. Det är svårt 
att uttala sig om eventuella orsaker till skillnad i skattningen för de två 
urvalsgrupperna. Det går inte heller att uttala sig om varför urvalgruppens 
skattning visar ett högt eller lågt värde. Ett internt bortfall fanns på en fråga för 
entreprenörsgruppen. Det är oklart varför respondenten inte svarat på frågan. Det 
kan vara ett medvetet val ifall frågan i sig upplevts känslig.  Studien kan för att höja 
innehållsreliabiliteten behöva kompletteras med andra metoder genom kvalitativ 
tillämpning.  Det kan vara med exempelvis intervjuform eller att använda sig av 
fokusgrupper, för att öka innehållsreliabiliteten (vilket kallas triangulering) som 
Crosby (2008) och Bryman (2002) skriver om.   

Då forskaren valt att fokusera på itemnivå vid analys av QPSnordic +34 går det 
därmed inte att uttala sig om studiens validitet och reliabilitet eller att jämföra 
med den normdata och validitets- och -reliabilitetstest som  Dallner et al. (2000) 
tagit fram till QPSnordic's användarmanual. Det innebär också att risk för typ 1 - fel 
finns kring studiens resultat utifrån att studien hade en ojämn fördelning mellan 
antal deltagande respondenter i urvalet och bestod av ett litet urval. Det finns 
därmed en risk att forskaren accepterar ett signifikant orsakssamband som inte 
egentligen finns eller att ett orsakssamband förkastas vilket Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2003) beskriver. För att minska risken för typ 1 - fel kan en 
Bonferroni - korrektion utföras.  

Könsfördelningen var ojämn i studien med två kvinnor från den ena urvalsgruppen 
och resterande män i den andra, vilket gör att hänsyn inte togs till kön som en 
betydande faktor för resultaten i enkätstudien. Även ålder har valts bort som en 
betydande faktor för undersökningen då syftet enbart var att jämföra ifall en 
skillnad fanns med av relevans för stress i urvalsgruppen. Troligen skulle både 
faktorer som kön och ålder påvisat ett annat resultat vid en jämförelse mellan 
anställda och entreprenörer då det kan finnas ytterligare kausala mekanismer som 
har stor betydelse för urvalsgruppens resultat. De kausala mekanismer kan hittas 
genom att göra en större studie och involvera fler faktorer som kan ha betydelse 
för att en upplevd skillnad finns hos de två urvalsgrupperna. 

Ett land, en stad eller en grupp av människor kan ha vissa outtalade normer som 
gäller där och som speglas vid en undersökning vilket kan ha betydelse för en 
enkäts resultat (Crozby, 2008). Då studien har ett begränsat urval är det svårt att 
uttala sig om att resultaten är generaliserbara till andra arbetsplatser på LKAB's 
område där både entreprenörer och LKAB - anställda arbetar. Att gerneralisera 
studiens resultat till andra områden inom LKAB kan vara felaktigt då det finns 
delar som kan skilja sig åt, däribland att entreprenörsgrupper och LKAB - anställda 
kan ha olikartade arbetsuppgifter och yrkesområden vilket inte är fallet i utförd 
studie. Urvalsstorleken och det externa bortfallet kan ha haft en betydelse för 
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resultaten då det enbart är fem frågor som visat på en signifikant skillnad utifrån 
QPSnordic +34 för de två urvalsgrupperna.  

T - test för hälsofrämjande faktorer har inte statistiskt blivit prövat i studien vilket 
innebär att den diskussion som förts kring förslag till hälsofrämjande faktorer och 
dess koppling av relevans för stress enbart kan ses som exempel från tidigare 
studier över de mest lämpliga hälsofrämjande insatserna att tillämpa. 

Ytterligare svagheter med enkätstudien kan vara att respondenterna kan läsa 
igenom alla frågor innan besvarandet eller att en annan person än den utfrågade 
respondenten svarar på frågorna då forskaren inte har överblick över vem som 
svarar (Bryman, 2002). Det är något som forskaren inte har insyn i över hur 
enkäten besvarats eller av vem som egentligen besvarat den.  

Styrkor som finns med enkätstudien är att det går relativt fort att administrera och 
bearbeta dess data samt att det är möjligt att nå ut till ett stort antal människor 
(Bryman, 2002). Det är något som forskaren fått stöd och hjälp med av LKAB. En 
ytterligare styrka kan vara att enkätstudien gör respondenten mer anonym genom 
att forskaren inte träffar respondenten personligen, vilket kan göra respondenten 
mer benägen att svara sanningsenligt då intervjuareffekten minimeras av 
forskarens frånvaro i besvarandesituationen.  

Summering 

Denna studie kan ses som explorativ med syfte att formulera hypoteser som går att 
använda sig av till vidare studier. För framtida studier kan studien kompletteras 
med en storskalig kvantitativ undersökning som innehåller ett större urval eller 
med en kvalitativ ansats, med intervjuer eller fokusgrupp som metod. Att göra en 
vidare studie i samband mellan stress och förekomsten av olyckor hade också varit 
intressant att genomföra, vilket Paul et al. (2005) och Kecklund et al. (2010) anser 
att det finns koppling till. 

Entreprenörsgruppen visade på en signifikant högre skattning inom kategorin 
arbetskrav. De tycks enligt skattningen ha större påverkansmöjligheter än gruppen 
LKAB - anställda i sitt arbete då de upplever sig få använda sina resurser i högre 
grad och upplever arbetet som lättare. I sin tur skattar gruppen LKAB - anställda 
signifikant högre på de två övriga skalnivåerna förutsägbarhet i arbetet och 
organisationskultur. Det kan betyda att gruppen LKAB - anställda i högre grad kan 
förutse sitt arbete och i högre grad upplever att de inom sin organisationskultur 
belönas för väl utfört arbete och har en arbetsledning som visar intresse för deras 
hälsa. För gruppen LKAB – anställda kan ett ökat handlingsutrymme och 
kunskapsnyttjande vara stressreducerande insatser i relation till kategorin 
arbetskrav. För entreprenörsgruppen kan ökad kontroll, måltydlighet och positiv 
feedback vara insatser för deras lägre skattning inom kategorin 
organisationskultur och förutsägbarhet i arbetet. Övergripande för SAK – verken 
kan en ökad medvetenhet över psykosociala frågor för både arbetstagare och 
arbetsledning vara något att fokusera på för att få kunskap i frågor som berör 
bland annat stressymptom och socialt klimat.  
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Bilaga 1 

Skalnamn Fråga     N M SD 
 

Arbetskrav 

1. (Q12)  Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad 
att arbetet hopar sig? 
 

Anst. 17 1,8 0,8 
Entr. 8 2,1 0,8 

    
2. (Q15)  Har du för mycket att göra? Anst. 17 1,8 0,6 

Entr. 8 2,2 0,7 
    

3. (Q18)  Är dina arbetsuppgifter för svåra för 
dig? 

Anst. 17 1,2 0,4 
Entr. 8 1,0 0,0 

    
4. (Q25)  Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

behöva mera utbildning för? 
Anst. 17 1,6 0,6 
Entr. 8 1,2 0,4 

    
5. (Q26)  Är dina kunskaper och färdigheter till 

nytta för dig? 
Anst. 17 2,7 0,5 
Entr. 8 3,0 0,0 

    
6. (Q27)  Innebär ditt arbete positiva 

utmaningar? 
Anst. 17 2,5 0,6 
Entr. 8 2,3 0,9 

    

Rollförväntningar 7. (Q38)  Finns det klart definierade mål för ditt 
arbete? 
 
 

Anst. 17 2,8 0,5 

Entr. 8 2,1 0,9 

    

8. (Q40)  Vet du precis vad som krävs av dig? Anst. 17 2,8 0,3 
Entr. 8 3,0 0,0 

    
9. (Q43)  Ställs det ofta krav på dig från två eller 

flera personer? 
Anst. 17 2,1 0,7 
Entr. 8 2,1 0,9 

    

Kontroll i arbetet 10. (Q46)  Kan du påverka mängden arbete du 
får? 

Anst. 17 2,2 0,7 
Entr. 8 1,7 0,8 

    
11. (Q47)  Kan du bestämma din arbetstakt? Anst. 17 2,2 0,8 

Entr. 8 2,0 0,7 
    

12. (Q48)  Kan du själv bestämma när du skall ta 
paus? 
 
 

Anst. 17 2,2 0,7 

Entr. 8 2,0 0,7 

    

13. (Q53)  Kan du påverka beslut som är viktiga Anst. 17 2,4 0,7 
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för ditt arbete? Entr. 8 2,0 0,7 
    

Förutsägbarhet i 

arbetet 

14. (Q54)  Vet du en månad i förväg vilken typ av 
arbetsuppgifter du kommer ha? 

Anst. 17 1,7 0,9 
Entr. 8 1,2 0,7 

    
15. (Q59)  Går det rykten om förändringar på 

arbetsplatsen i SAK – verken, LKAB? 
 

Anst. 17 2,3 0,7 

Entr. 8 1,1 0,3 

    

Skicklighet i arbetet 16. (Q68)  Är du nöjd med din förmåga att lösa 
problem i arbetet? 

Anst. 17 2,9 0,2 
Entr. 8 2,8 0,3 

    

Socialt stöd 17. (Q72)  Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater? 

Anst. 17 2,8 0,3 
Entr. 8 2,7 0,4 

    
18. (Q73)  Får du stöd och hjälp med ditt arbete 

från din närmaste chef? 
Anst. 17 2,8 0,5 
Entr. 8 2,7 0,4 

    
19. (Q78)  Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmsta chef? 
Anst. 17 2,5 0,8 
Entr. 8 2,2 0,8 

    

Ledarskap 20. (Q84)  Uppmuntrar din chef dig att delta i 
viktiga beslut? 

Anst. 17 2,4 0,7 
Entr. 8 2,1 0,8 

    
21. (Q86)  Hjälper din närmsta chef dig att 

utveckla dina färdigheter? 
Anst. 17 2,4 0,7 
Entr. 8 2,1 0,9 

    

Socialt stöd 22. (Q80)  Känner du att du kan få stöd från dina 
vänner/ din familj när det är besvärligt på 
arbetet? 

Anst. 17 2,7 0,5 
Entr. 8 2,6 0,5 

    

Organisationskultur 23. (Q93) Uppmuntrande och stödjande Anst. 17 2,7 0,4 
Entr. 8 1,5 0,7 

    
24. (Q95) Avslappnat och trivsamt Anst. 17 2,7 0,4 

Entr. 80 1,5 0,5 
    

25. (Q96) Stelt och regelstyrt Anst. 17 1,8 0,8 
Entr. 8 2,1 0,9 

    

Grupparbete 26. (Q113) Uppskattar du att ingå i din 
arbetsgrupp? 

Anst. 17 2,8 0,3 
Entr. 8 2,6 0,5 
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27. (Q115) Är er grupp bra på att lösa problem? Anst. 17 2,9 0,2 
Entr. 8 3,0 0,0 

    

Organisationskultur 28. (Q98) Uppmuntras de anställda på din 
arbetsplats att göra förbättringar? 

Anst. 17 2,7 0,5 
Entr. 8 1,8 0,8 

    
29. (Q99) Är det tillräckligt med kommunikation på 

din avdelning? 
Anst. 17 2,4 0,8 
Entr. 8 2,0 0,9 

    

Socialt stöd 30. (Q79) Har du lagt märke till störande konflikter 
mellan arbetskamrater? 

Anst. 17 2,0 0,8 
Entr. 8 2,3 0,7 

    

Organisationskultur 31. (Q100) Har du märkt någon ojämnlikhet i 
behandlingen av män och kvinnor på din 
arbetsplats? 

Anst. 17 1,4 0,7 

Entr. 8 1,2 0,4 

    

32. (Q101) Har du märkt någon ojämlikhet i 
behandlingen av äldre och yngre anställda på 
din arbetsplats? 

Anst. 17 1,2 0,5 

Entr. 8 1,0 0,0 

    

33. (Q102) Belönas man för ett väl utfört arbete 
på din arbetsplats (pengar, uppmuntran) 

Anst. 17 1,8 0,8 
Entr. 8 1,2 0,4 

    
34. (Q104) I vilken utsträckning intresserar sig 

ledningen för personalens hälsa och 
välbefinnande? 

Anst. 17 2,4 0,8 
Entr. 8 1,2 0,4 

    

Övrigt 35. (Q129) Jag trivs med att för det mesta gå helt 
upp i mitt arbete 

Anst. 17 2,7 0,5 
Entr. 8 2,5 0,7 

    

    36.  (Q131) Den största tillfredsställelsen i mitt liv 
kommer från mitt arbete 

Anst. 17 2,0 0,8 

     Entr. 8 1,2 0,4 

         

    37. (Q177) Har du känt dig stressad på senaste 
tiden? 

Anst. 17 1,9 0,8 

     Entr. 8 2,0 0,7 

         

 


