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Socialt stöd i fem organisationstyper 
Therese Gillbro 

 
Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskapen om organisationstypens betydelse för socialt 
stöd på arbetsplatsen. Vilket sker via tre index avsedda att mäta socialt stöd (informativt stöd från 
chef, stämning på arbetsplatsen och nätverksstöd) och fem organisationstyper (den individuella, 
sociala, traditionella, grupporienterade och reglerande organisationstypen), organisationstyper som 
sedan tidigare är identifierade av Bolin och Höckertin (2010). Organisationstyper och index för 
socialt stöd analyserades med datamaterial från 3249 individer. Deltagarna i föreliggande studie var 
anställda i norra Sverige som under åren 2000 – 2003 deltog i projekten Work Lipids and Fibrinogen 
Fortsättning (WOLF - F) och Friska arbetsplatser. Medelvärden för socialt stöd jämfördes mellan 
organisationstyperna med hjälp av MANOVA och ANOVOR och via ANCOVA togs kön, ålder och 
utbildning hänsyn till. Studien visar att signifikanta skillnader finns mellan upplevelsen av socialt 
stöd i olika organisationstyper. I några jämförelser förklarades dock denna skillnad av kön, ålder och 
utbildning. Mönstret framträder tydligast i främst två organisationstyper: den grupporienterade och 
den reglerande organisationstypen och främst i två socialt stöd index: informativt stöd från chef och 
stämning på arbetsplatsen. Vidare visar resultatet att medelvärdesskillnaderna gällande socialt stöd 
vid organisationstypsjämförelser är små: maximalt ett halvt skalsteg oberoende av 
organisationstypsjämförelse. Kön, utbildning och ålder förklarar graden av socialt stöd vid några 
organisationstypsjämförelser i särskilt två index (stämning och nätverksstöd) och vidare att kontroll 
för kön, utbildning och ålder tydliggjorde organisationstypens betydelse i ett fall. 
 
This study aims to increase the knowledge of the organization importance for social support in the 

workplace by using three indexes intended to measure social support (informational support from the 

manager, workplace atmosphere and network support) and five types of organizations (individual, social, 

traditional, group-oriented and regulating organization type) developed by Bolin and Höckertin (2010). The 

indexes and organization types were analysed with data from 3249 employees in northern Sweden during 

the years 2000-2003 who participated in the projects Work, Lipids and Fibrinogen Follow-up (WOLF - F) 

and Healthy Workplaces. Mean values for the social support indexes were compared between types of 

organizations using a MANOVA and ANOVAs. By using ANCOVA, sex, age and education were taken 

into account. The study shows that significant differences exists in the perception of social support between 

different organization types. In some comparisons this difference were explained by sex, age and education. 

The pattern appears most clearly in two out of five organization types: the group-oriented and the regulating 

organization type and mainly in two of the social support index: informational support from the manager 

and workplace atmosphere. Furthermore, the results show that the mean differences regarding social 

support in organizational type comparisons are small: at the most a half step in the scale regardless of index 

or organization types compared. Sex, age and education explain the degree of social support in some 

organizational type comparisons (in particular in workplace atmosphere and network support) and when 

monitoring sex, education and age it showed the importance of the organization type in one case. 

 

 

I studien av den psykosociala arbetsmiljön är socialt stöd en väletablerad faktor 
(Westerholm, 2008). Hur man organiserar arbete påverkar arbetsmiljön (Bolin & 
Höckertin, 2010). Många studier visar den positiva inverkan socialt stöd har på hälsa 
och välmående (t ex Antonucci, Fuhrer & Dartigues, 1997; Bradly & Cartwright, 
2002; Cohen & Willis, 1985; House, Landis & Umberson, 1988; Cohen et al. 2000; 
Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010; Knoll & Schwartzer, 2002). Det är således av 
betydelse att studera i vilken grad organisering av en arbetsplats påverkar det 
sociala stödet och i vilken grad organisationsstrukturen skapar olika mönster i 
socialt stöd bland medarbetare och chefer.  
 
Mintzberg (1980) identifierade i sin klassiska studie fem organisationstyper: Enkel 
struktur (karakteriserad av toppstyrning), maskinbyråkrati, (karakteriserad av en 



4 
 

stark hierarkisk struktur), professionell byråkrati (kännetecknas av att de anställda 
har en hög kompetens och att de även kan styra sig själva), divisionaliserad 
organisationsform (präglad av att olika avdelningar styrs oberoende av varandra), 
och adhokrati (kännetecknad av en innovativ struktur driven av experter). 
Organisationer strävar ofta mot och karakteriseras även av någon av ovanstående 
organisationsformer, vilket genererar en harmonisk och fungerande struktur 
(Mintzberg, 1980). Inspirerade av Mintzbergs ramverk analyserade Bolin och 
Höckertin (2010) organisationsutformningens betydelse för sociala relationer. Via 
klusteranalys baserat på sju centrala faktorer för organisering (centralisering; 
formalisering; hårda eller mjuka styrsystem; kundstyrning samt gruppansvar eller 
individ ansvar) framkom fem organisationstyper: den traditionella, den 
individualiserade, den sociala, den grupporienterade och den reglerade 
organisationstypen.  
 
Bolin och Höckertin (2010) fann att den traditionella organisationstypen är 
påfallande lik Mintzbergs maskinbyråkrati. Till skillnad från den 
maskinbyråkratiska organisationsformen har den individuella arbetsplatsen en hög 
grad av individualisering. Vidare visar Bolin och Höckertin (2010) att den sociala 
organisationstypen är lik Mintzbergs adhokrati. Både den sociala (Bolin & 
Höckertin, 2010) och adhokratin (Mintzberg, 1980) kännetecknas nämligen av 
exempelvis individ och gruppansvar. Arbetsplatser kan antingen styras med fokus 
på de sociala relationerna (social styrning) eller med fokus på den formella 
strukturen. Den traditionella arbetsplatsen kan ses som ytterligheten av formell 
styrning i kontrast till den sociala arbetsplatsen som kan ses som ytterligheten till 
social styrning. Centralt för verksamheter med social styrning är betoningen på 
individ respektive gruppansvar, mjuka styrsystem och kundstyrning (Bolin & 
Höckertin, 2010). Utmärkande för verksamheter som har en formell styrning är 
istället hård reglering, vilket ansvarsfördelning, prestationsmätningar och uppsatta 
regler kring hur de anställda ska utföra sina arbeten verka som exempel på 
(Kaufman och Kaufman, 2013).  Vidare beskriver Bolin och Höckertin (2010) hur 
den individuella organisationstypen tydligast stämmer in på Mintzbergs 
professionsbyråkrati medan den reglerande organisationstypen tydligast stämmer 
in på Mintzbergs enkla struktur. Den enkla strukturen kännetecknas nämligen av 
hårda styrsystem och lågt individansvar (Mintzberg, 1980), vilket också den 
reglerande organisationstypen gör (Bolin & Höckertin, 2010).  Avslutningsvis 
betonar Bolin och Höckertin (2010) att den grupporienterade organisationstypen 
inte har någon tydlig koppling till Mintzbergs typologier. Centralt för den 
grupporienterade organisationstypen är nämligen betoning på gruppansvar (Bolin 
& Höckertin), något som inte är karaktäristiskt för Mintzbergs organisationsformer 
(Mintzberg, 1980).  
 
Bolin och Höckertin (2010) fann att upplevelsen av socialt stöd skiftar beroende på 
organisationstyps tillhörighet. Den traditionella organisationstypen karakteriseras 
av den bästa relationen till chefen, något som författarna härledde till en 
organisatorisk struktur dels i form av en närvarande chef i det dagliga arbetet och 
dels i form av att medarbetarna får stöd från denna chef snarare än från 
medarbetarna. Vidare visar Bolin och Höckertin (2010) att individer i den 
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individualiserade organisationstypen, i jämförelse med övriga organisationstyper, 
upplever låg grad av socialt stöd. Detta menar författarna kan grunda sig i 
svårigheter att upprätthålla goda sociala relationer i en individualiserande 
arbetsplats. Bolin och Höckertin (2010) visar även att individer inom den sociala 
organisationstypen upplever de sociala relationerna som belastande, något 
författarna ställer sig frågande till då de bedömer att dessa arbetsplatser 
tillhandahåller de bästa organisatoriska förutsättningarna för de sociala 
relationerna. Vidare visar Bolin och Höckertin (2010) att anställda inom den 
grupporienterade organisationstypen var mest positiva till de sociala relationerna 
medarbetarna emellan och hade den bästa sociala integrationen, emotionella stödet 
och stämningen på arbetsplatsen. Även anställda inom den reglerande 
organisationstypen upplever enligt Bolin och Höckertin (2010) ett gott socialt stöd.  
 
Tydligt blir sålunda att sociala relationer och socialt stöd bland de anställda delvis 
beror på organiseringen av arbetsplatsen. Mindre tydligt är dock hur det sociala 
stödet påverkas, vad innebär det exempelvis att ha den bästa relationen. 
 
I forskningen delas paraplybegreppet socialt stöd in i dimensionerna social 
integration och socialt stöd. Socialt stöd existerar inte i ett vakuum utan i samverkan 
med våra sociala relationer. Det sociala stödet kan sålunda inte finnas utan 
relationer. Socialt stöd kan beskrivas som den dynamiska process som uppstår i 
relationerna inom ett socialt nätverk. Våra relationer och det sociala stödet kan 
således sägas utöva en växelvis inverkan på varandra (House, 1987). 
 
Social integration  
Berkman, Glass, Brisette och Seeman (2000) framhåller att social integration syftar 
på den kvantitativa aspekten av de sociala relationerna. Vidare kan begreppet 
inbegripa storleken på och homogeniteten i det sociala nätverket men också i vilken 
grad nätverksmedlemmarna är sammanlänkade med varandra, hur frekvent 
kontakten mellan dem är och hur länge medlemmarna har känt varandra. Hur 
nätverksgruppen avgränsas och huruvida utbytet av stödet är jämlikt inom gruppen 
också inkluderas i begreppet (Berkman et al, 2000) 
 
Goda relationer är centralt för att uppnå god hälsa. Social integration är 
grundläggande för att vi ska kunna begripa och hantera vår omvärld, utveckla en 
identitet och skapa mening med våra arbeten (Härenstam & Bejerot, 2010). Brugha 
et al., (2005) fann att ett socialt nätverk bestående av tre personer eller mindre 
predicerar ohälsa. Någon övre kvantitativ gräns för när det sociala nätverket 
genererar ohälsa har ännu inte påvisats (Kawachi & Berkman, 2001).  
 
Social isolering, avsaknaden av sociala relationer i arbetslivet (Härenstam, 2010), 
betraktas som motpolen till social integration (Cohen, Underwood & Gottlieb, 2000). 
Antagandet om att isolering leder till psykisk ohälsa etablerades av Faris (1934) och 
är idag allmänt vedertaget. Bristande social integrering utgör en hälsorisk jämförbar 
med exempelvis tobaksrökning, högt blodtryck och fetma (House, Landis & 
Umberson, 1988) och kan generera en femtio procentig ökad risk för hjärtinfarkt 
eller plötslig död, i jämförelse med de som har ett utvecklat socialt nätverk. Ett 
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samband som kvarstår även vid kontroll för tidigare erkända riskfaktorer (SBU, 
1997). Vidare visar forskning att individer som är socialt integrerade generellt lever 
längre (t ex litteraturgenomgång av Berkman, 1995). 
 
Socialt stöd 
Definitionen av socialt stöd är mångfacetterad. Hedin (1994) betonar att 
varianterna i regel tar ansats från antingen relationer och sociala band, resurser som 
utbyts i en interaktion eller det som individen upplever. Cobb (1976) var en av 
första som formulerade en definition av socialt stöd, en definition Hedin (1994) 
framhåller tar avstamp i individens upplevelse av det stöd omgivningen 
tillhandahåller. Cobb (1976) definierar socialt stöd som individens upplevelse av att 
känna sig älskad, omhändertagen, uppskattad och delaktig i ett socialt nätverk. 
Socialt stöd syftar på funktionen, eller på kvalitén av stödet. Något som kan vara av 
instrumentell, informativ eller emotionell art (House, 1987).  
 
Det instrumentella stödet avser materiell hjälp, som ekonomisk hjälp med 
vardagliga arbetsuppgifter. Emotionellt stöd refererar till den typen av stöd som 
ökar individens självkänsla och egenvärde (Lakey & Cohen, 2000). Det informativa 
stödet uttrycks i regel genom dialoger som har en rådgivande, informativ och 
vägledande form (Cohen, 2004). På arbetsplatsen tillhandahåller ofta chefen det 
informativa stödet (Härenstam & Bejerot, 2010). Informativt stöd inbegriper i sin 
natur emotionellt stöd. Då det informativa stödet kan upplevas som ett uttryck för 
omtanke och blir ett uttryck för emotionellt stöd. Detta fenomen resulterar i att 
informativt stöd oftast har en hög korrelation med mätinstrument avsedda att mäta 
emotionellt stöd (House, 1981). Hälsoeffekterna som uppnås av socialt stöd antas 
uppstå både genom att stödet skyddar genom att det finns där som hjälp och stöd i 
stressande situationer, (bufferthypotesen; Cobb, 1976) och genom att individen 
upplever att stödet alltid finns tillgängligt och därför inte upplever en potentiell 
stressor som ett så stort hot som det skulle ha uppfattats om stödet inte funnits där 
(direkteffekthypotesen; Cohen & Willis, 1985). 
 
De senaste årtiondena av forskning visar att socialt stöd predicerar hälsa. House et 
al., (1988) och Cohen et al., (2000) visar att risken för, utvecklingen av och 
tillfrisknande från ohälsa har samband med socialt stöd. Vidare visar författarna att 
bristen av socialt stöd utgör en riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Forskning 
visar även att det omvända gäller, att socialt stöd utgör en lägre risk för morbiditet 
och mortalitet (t ex Uchino, 2006). Holt-Lunstad, Smith och Layton (2010) visar i en 
litteraturgenomgång av 148 vetenskapliga studier, med ett urval om totalt 308 849 
deltagare, att den generella överlevnadschansen ökade med femtio procent bland 
individer som har sociala relationer i jämförelse med individer med bristande 
socialt stöd. Ett resultat som kvarstod vid kontroll för andra, tidigare erkända, 
riskfaktorer. Vidare har exempelvis även sömnstörningar (Nordin, 2006) och 
depression (Antonucci, Fuhrer & Dartigues, 1997; Knoll & Schwarzer, 2002) 
samband med bristande socialt stöd. 
 
Vikten av chefens stöd för de anställdas välbefinnande betonas i ett flertal studier (t 
ex Bradly & Cartwright, 2002; Nielsen, Borg & Guzman, 2010).  Vidare har ett socialt 
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stöd från både chef och medarbetare ett positiv samband med 
arbetstillfredsställelsen (Cummins, 1989: Ganster, Fusulier, & Mayes 1986; LaRocco 
& Jones, 1978 refererad i Duchard 2002) och arbetsprestation (Björklund, 2001).  I 
den vanligast studerade teoretiska modellen om psykosocial arbetsmiljö, krav -, 
kontroll - och stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) ingår socialt stöd som en 
viktig dimension tillsammans med krav och kontroll. I den svenska 
operationaliseringen av denna modell definieras stöd främst som stämning på 
arbetsplatsen. 
 
Kön, ålder och utbildning 
Folkhälsomyndigheten (2007) betonar att det finns strukturella skillnaderna mellan 
kön, ålder och utbildning och graden av socialt stöd.  SBU (2014) beskriver 
exempelvis hur den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad på två plan, 
horisontella och vertikala planet. Det förstnämnda syftar på sektorer, där endast tio 
procent verkar inom en könsintegrerad sektor, medan det vertikala planet avser de 
positioner individen har, exempelvis är två av tre chefer män. Bolin och Höckertin 
(2010) visar att könssammansättningen i de fem, ovannämnda, 
organisationstyperna skiljer sig åt. Den grupporienterade och den sociala 
organisationstypen är kvinnodominerade medan männen dominerar i den 
traditionella, individuella och den reglerande organisationstyperna.  
 
I ett urval om 73 330 individer, visar Folkhälsomyndigheten (2007) å ena sidan att 
bristande socialt stöd är intimt förbundet med psykisk ohälsa oberoende av kön och 
ålder och å andra sidan att risken för psykisk ohälsa vid bristande socialt stöd ökar 
om individen är kvinna och/eller i yngre ålder. Knoll och Schwarzer (2002) betonar 
att det finns överraskande lite forskning gällande socialt stöd relaterat till yngre och 
medelålders individer. Vidare funderar Knoll och Schwarzer (2002) på om 
åldersrelaterade förändringar inträffar i det sociala nätverket. De visar att yngre 
kvinnor (14 - 25 år) upplever högst socialt stöd medan medelålderskvinnor (26 – 
45 år) och äldre kvinnor (46 år eller äldre) upplever relativt låg grad av socialt stöd. 
Knoll och Schwarzer (2002) visar vidare att männen upplever liknande nivåer i 
socialt stöd oberoende av ålder.  Carstensen (1986) framhåller att antalet sociala 
interaktioner i kvantitativ mening minskar under senare delen av vuxenlivet medan 
relationerna tenderar att bli djupare i intensitet och kvalitet. Vilket går i linje med 
Antonucci och Akiyama (1987) som visar att det kvantitativa stödet är relaterat till 
det kvalitativa stödet, särskilt för kvinnor. Vidare visar Antonucci (1994) att äldre 
kvinnor har större nätverk och får mer socialt stöd än män. Vilket Antonucci (1994) 
menar kan grunda sig i att kvinnor, i jämförelse med män, verkar på fler arenor i 
samhället.  
 
Avslutningsvis ska nämnas att utbildning ses som en betydelsefull resurs i dagens 
arbetsmarknad (Soidre, 2009). Berntson och Härenstam (2010) visar att de 
individer som har lägst utbildning också har dåliga sociala relationer, sämre tillgång 
till ett stödjande socialt nätverk liksom sämre hälsa. Även Smith (2002) visar på 
sambandet mellan utbildningsgrad och socialt stöd. Vidare framhåller Smith (2002) 
att utbildning har större betydelse för män, än för kvinnor, i alla fall gällande 
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nätverkets storlek. Sammanfattningsvis kan sägas att en låg utbildningsnivå är 
förknippad med sämre socialt stöd och utgör sålunda en riskfaktor för ohälsa. 
 
Syfte 
Som tidigare beskrivits fann Bolin och Höckertin (2010) att skattningen av det 
sociala stödet skiljde sig mellan de fem organisationstyperna som de identifierade. 
Deras analyser tog dock inte hänsyn till andra variabler än kön som skulle kunna 
påverka sambandet. Inte heller studerade de hur stora skillnaderna var. För att få 
ökad förståelse för relationen mellan organisationstyp och upplevt socialt stöd på 
arbetsplatsen syftar denna studie till att (i) tydliggöra vilka skillnader som finns 
mellan de fem organisationstyperna (ii) studera om fördelningen av kön, ålder och 
utbildning i respektive organisationstyp bidrar till de skillnader som har 
observerats och (iii) studera hur stora de faktiska skillnaderna är vad gäller socialt 
stöd på arbetsplatsen. De flesta studier mäter inte en specifik typ av stöd, utan mäter 
globalt stöd, trots att stödbegreppet är väl konceptualiserat (Kerres Malecki & 
Kilpatrick Demaray, 2003). Därför behandlar detta examensarbete tre specifika 
typer av stöd: informativt stöd från chef, nätverksstöd och stämning på 
arbetsplatsen. Dessa är utvalda utifrån teori om psykosocial arbetsmiljö och socialt 
stöd. Följande frågeställningar formulerades utifrån syftet; Vilka organisationstyper 
skiljer sig åt med avseende på socialt stöd? Har kön, ålder och utbildning någon 
påverkan på olikheterna i socialt stöd mellan de olika organisationstyperna? Hur 
stora är skillnaderna i socialt stöd mellan organisationstyperna? 

 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare och datainsamling 
Denna studie bygger på data från WOLF - projektet. WOLF är en akronym för Work 
Lipids and Fibrinogen och har till syfte att studera arbetslivets och livsstilens 
påverkan på individernas hälsa över tid. Sammanlagt har fem datainsamlingar 
gjorts och i denna studie används två av dessa: WOLF - Fortsättning (WOLF - F) och 
Friska arbetsplatser. Stödvariablerna, det vill säga de frågor som användes i denna 
studie avsedda att mäta arbetstagarens upplevelse av socialt stöd, är hämtade från 
WOLF- F och organisationsvariablerna, det vill säga de frågor som användes i denna 
studie avsedda att mäta organisationstypen som arbetstagaren verkar i, från Friska 
arbetsplatser. 
 
WOLF - F är en öppen uppföljningsstudie av WOLF-Norrland (WOLF - N). Data till 
WOLF – F, det vill säga de stödvariabler som används i denna studie, samlades in via 
enkät mellan 2000 och 2003 och består av arbetande deltagare från Norrland, 
närmare bestämt Västernorrlands och Jämtlands län. Deltagarna rekryterades via 
företagshälsovården (FHV) till WOLF - N mellan år 1996 och 1998. I samband med 
att deltagarna fick fylla i en enkät fick de också en hälsoundersökning av FHV. Cirka 
92 % av de inbjudna deltog. I WOLF - F återkom 75 % av deltagarna.  
 
Studien Friska arbetsplatser hade till syfte att studera de organisationer som ingick 
i WOLF - F. Organisationerna delades in i de arbetsplatser som studerades. En 
arbetsplats definierades som en enhet med en adress och en chef med personal-, 



9 
 

budget- och produktionsansvar. Dessutom skulle arbetsplatsen ha en egen 
redovisningsenhet. Databasen Friska arbetsplatser består av 90 arbetsplatser vilka 
befinner sig inom tillverkningsindustrin, kunskapsintensiv service, service, 
omvårdnad och skola.  
 
Data för Friska arbetsplatser, det vill säga organisationsvariablerna som används i 
denna studie, samlades in genom strukturerade intervjuer av chefer i de 
organisationer som var representerade i WOLF-F. Intervjuer gjordes i första hand 
med högsta chef men fortsatte med lägre chefer tills materialet var mättat, alltså tills 
ingen mer information framkom vid ytterligare intervjuer. Intervjuerna utgick från 
ett frågeformulär som fylldes i av intervjuarna. Sålunda är datat som insamlats av 
kvantitativ art. I intervjuerna frågades om fakta om bl a produktionsprocesser, 
styrinstrument, konkurrens, organisationsprocesser, och säkerhet på arbetsplatsen. 
Alla intervjuer gjordes av två forskare för att garantera att samma kriterier 
efterföljdes på alla arbetsplatser.  Sålunda har oberoende data på flera nivåer 
samlats in och en mer ”objektiv” bild av organisationen har kunnat förenas med de 
anställdas upplevelser.  
 
Totalt ingår 3249 deltagare i studien. Deltagarna i studien presenteras i tabell 1. 
 
Material  
Oberoende variabler  
Bolin och Höckertin (2010) identifierade sju klassiska organisationsfaktorer: 
centralisering, formalisering, hårda och mjuka styrsystem, kundstyrning, grupp och 
individ ansvar. 
 
Utifrån data i Friska arbetsplatser identifierade Bolin och Höckertin (2010) via 
klusteranalys fem organisationstyper ur ovanstående organisationsfaktorer. De fem 
organisationstyperna är: den traditionella organisationstypen (som kännetecknas 
av hög grad av centralisering och formalisering, individansvar, låg grad av mjuka 
styrsystem och låg grad av kundstyrning), den individualiserande 
organisationstypen (som kännetecknas av låg grad av centralisering, låg grad av 
formalisering, individansvar, blandning av mjuka och hårda styrsystem), den sociala 
organisationstypen (som kännetecknas av låg grad av centralisering, låg grad av 
formalisering, låg grad av hårda styrsystem, individ och gruppansvar, hög grad av 
mjuka styrsystem och kundstyrning), den grupporienterade organisationstypen 
(som kännetecknas av centralisering, låg grad av formalisering, lågt individansvar, 
hög grad av mjuka styrsystem) och den reglerande organisationstypen (som 
kännetecknas av centralisering, formalisering, hårda styrsystem, lågt individansvar, 
hög grad av mjuka styrsystem).  
 
Det vanligaste sättet att studera organisationens betydelse för individen är genom 
krav-kontroll-stöd modellen. Problemet med detta tillvägagångssätt är dock att 
samma individer som skattar exponeringen för arbetsmiljön också skattar 
välmående, hälsa, arbetstillfredsställelse eller vad utfallet må vara. Detta bidrar till 
så kallad common methods problem varför Bolins och Höckertins (2010) 
angreppssätt bidrar till att studera organisationstyp mer objektivt.  
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Tabell 1. Undersökningsdeltagare uppdelat efter organisationstyp. 
  
 
 

Traditionell  
 

 Individ Social Grupp 
 

Reglerande Df F p 

Ålder m (sd) 46 
(10) 

46 
(10) 

45 
(10) 

41 
(10) 

48 
(10) 

4 19.81 < .001 

Kön n (%)                                                    1 409.18 < .001 
Kvinnor                                         201 

(14) 
233 
(27) 

359 
(77) 

211 
(72) 

44 
(28) 

   

Män  1277  
(86) 

625 
(73) 

107 
(23) 

81 
(28) 

111 
(72) 

   

Utb. n (%)      1 216.17 < .001 
Universitet  246 

(17) 
271 
(32) 

270 
(58) 

121 
(41) 

48 
(31) 

   

Annan 906 
(61) 

439 
(51) 

154 
(33) 

131 
(45) 

86 
(55) 

   

Df = frihetsgrader 
 
Beroende variabler 
Data för beroende variabler (socialt stöd, stämning och nätverksstöd) är hämtade 
från WOLF- F.  
 
Socialt stöd. Då chefen i regel har en informativ roll på arbetsplatsen har endast det 
informativa indexet använts, ur ett index om både emotionellt och informativt stöd 
från chefen. Informativt stöd från chef mättes med påståendena: Jag får den 
information jag behöver av min chef; Min närmaste chef är bra på att driva och 
genomföra förändringar; Min närmaste chef förklarar mål och delmål för vår 
verksamhet så att jag förstår vad det betyder för just mitt arbete; Jag har klart för 
mig vilka förväntningar som ställs på mig av min närmaste chef och; Jag har 
tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har. Via en fyrgradig skala 
som löper från ja, ofta; ja, ibland; nej, sällan och nej, aldrig besvarades påståendena 
för informativt stöd från chef. Skalan är vänd i denna studie och visar (1) nej, aldrig 
(2) nej, sällan (3) ja, ibland och (4) ja, ofta erhålls informativt stöd från chef så att 
mer stöd representeras av högre summa. Den interna reliabiliteten undersöktes för 
varje delskala. Den interna reliabiliteten var hög (Cronbachs alfa = .82). 
 
Stämning mättes med påståendena: Det är en lugn och behaglig stämning på min 
arbetsplats; Det är god sammanhållning; Mina arbetskamrater ställer upp för mig; 
Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag; Jag kommer bra överens med mina 
arbetskamrater och; Det är lätt att på ett öppet sätt diskutera med 
arbetskamraterna. Via en fyrgradig skala som löper från stämmer helt; stämmer 
nästan; stämmer knappast till stämmer inte alls besvarades frågeställningarna för 
stämning. Skalan är vänd i denna studie och visar att (1) stämmer inte alls, (2) 
stämmer knappast (3) stämmer nästan och (4) stämmer helt att stämningen är god 
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så att mer stöd representeras av högre summa. Den interna reliabiliteten var hög 
(Cronbachs alfa = .86) 
 
Nätverksstöd på arbetet mäts via frågeinstrumentet Availability of Social Integration 
(AVSI; Henderson, Duncan-Jones, Byrne, & Scott (1980). AVSI är ett validerat och 
reliabelt mätinstrument. I föreliggande studie används den till svenska översatta 
versionen som även den är ett reliabelt mätinstrument (Undén A-L & Orth-Gomér K, 
1989). AVSI består av frågorna; På jobbet; Hur många människor med samma 
intressen som du, känner du och har kontakt med? Hur många människor, som du 
känner, träffar du eller samtalar du med under en vanlig vecka? Hur många vänner 
har du som kan komma hem till dig när som helst och känna sig hemma, de skulle 
inte bry sig ifall det var ostädat eller om du höll på att äta? Hur många finns det i din 
familj och bland dina vänner som du kan tala öppet med utan att behöva tänka dig 
för? Frågorna som mäter nätverksstöd besvarades genom att kryssa i ett av följande 
flervalsalternativ: (1) Ingen, (2) 1 - 2, (3) 3 - 5, (4) 6 - 10, (5) 11 - 15 eller (6) mer än 
15. Den interna reliabiliteten var god (Cronbachs alfa = .71). 
 
Kovariat 
I studien användes könstillhörighet (man eller kvinna), ålder och utbildning som 
kovariat. Utbildningsfrågan bestod av frågeställningen ”Vilken av följande 
skolor/utbildningar har du gått”. Studiedeltagarna ombads markera 
universitet/högskola, folkskola, grund/enhetsskola, realskola, flickskola, fackskola, 
yrkesskola och gymnasium. Utbildningsfrågan hanterades genom att kontrastera 
universitetsutbildade med icke – universitetsutbildade.  
 

Etik 
WOLF-projektet är etiskt granskad och godkänd. Karolinska Institutets regionala 
forskningsetikkommitté godkände projektet 1992 - 09 - 21, dnr 92 - 198.  
 
Statistisk analys 
För att besvara ovanstående frågeställningar användes en kvantitativ analysmetod. 
Medelvärden för indexen informativt stöd från chef, stämning och nätverk 
beräknades liksom standardavvikelser och standardfel. Medelvärde och 
standardavvikelse beräknades också för ålder, medan frekvenser och proportioner 
togs fram för kön och utbildning. För att analysera om variablerna kön, ålder och 
utbildning skiljde sig mellan organisationstyperna och därmed utgjorde kovariat, 
genomfördes Chi2 och one-way ANOVA. 
 
Multiple analysis of variance (MANOVA) användes för att klarlägga om mönstret av 
de tre valda socialt stöd variablerna skiljde sig mellan organisationstyperna. 
Därefter gjordes post-hoc analyser i form av analyses of variance (ANOVA) och 
tillhörande t-test, och analyses of covariance (ANCOVA) med tillhörande t-test, 
användes för att studera om kön, ålder och utbildning påverkade skillnaderna i det 
sociala stödet mellan organisationstyperna. Totalt ingår 3249 individer i studien. Då 
vissa deltagare valt att inte uppge utbildning består ANCOVORNA av endast 2672 
individer. 
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Resultat 
 
Resultatet från MANOVA:n visade att signifikanta skillnader finns mellan 
organisationstyperna med avseende på socialt stöd Pillai´s Trace = 0. 36, F (12, 
8508), p < .001. 
 
Medelvärdena för de tre sociala stödindexen transformerades så att det motsvarade 
skalstegen. Medelvärde och standardfel redovisas för informativt stöd från chef, 
stämning och nätverksstöd fördelat på organisationstyp i figur 1a, 1b och 1c.  
 
Informativt stöd från chef 
Figur 1a visar att anställda inom den grupporienterade organisationstypen skattar 
högst på informativt stöd från chef (transformerat m = 3.35). Vidare skattar 
individer inom den reglerande organisationstypen näst högst (transformerat m = 
3.21) följt av anställda inom den sociala organisationstypen (transformerat m = 
3.15). Individer inom den individualiserade organisationstypen skattar lägst på 
informativt stöd från chef (transformerat m = 3.08) och näst lägst skattade individer 
inom den traditionella organisationstypen (transformerat m = 3.12). 
 

 
 
Figur 1a. Figuren visar medelvärde och standardfel transformerat till skala för 
informativt stöd från chef i de olika organisationstyperna. Skalan visar att informativt 
stöd från chef erhålls (1) nej aldrig; nej, sällan; ja, ibland och (4) ja, ofta. 
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Tabell 2a. Skillnader i informativt stöd från chef. Resultat från t - testen från post-hoc 
analyser icke-kontrollerat och kontrollerat för kön, ålder och utbildning. 
Medelvärdet för informativt stöd från chef för organisationstyperna i kolumn (I) 
subtraheras med medelvärdet organisationstyperna i rad (J). Positivt värde innebär 
högre medelvärde för organisationstypen i kolumn jämfört med organisationstypen 
i rad. Negativt värde innebär lägre värde för organisationstypen i kolumn jämfört 
med organisationstypen i rad. 
 
I Traditionell Individualiserande Social Grupp 
 Diff SE p Diff SE p Diff SE p Diff SE p 

J             
Individualiserande 
Individualiserande 
kontrollerad 

.17 

.12 
.13 
.15 

.20 

.42 
         

Social 
Social kontrollerad 

-.16 
-.20 

.17 

.20 
.36 
.34 

-.33 
-.31 

.18 

.20 
.08 
.12 

      

Grupp 
Grupp kontrollerad 

-1.25 
-1.12  

.20 

.22 
.00* 
.00* 

-1.42 
-1.18 

.21 

.23 
.00* 
.00* 

-1.10 
-.97 

.23 

.24 
.00*    
.00* 

   

Reglerande 
Reglerande 
kontrollerad 

-.59 
-.73 

.26 

.27 
.02* 
.01* 

-.76 
-.85 

.27 
-.28 

.01* 

.00* 
-.43 
-.54 

.29 

.30 
.14 
.07 

.67 

.43 
.30 
.32 

.03* 

.19 

*p < .05; Diff = differens; SE = standardfel 

 
Resultatet från ANOVA för informativt stöd från chef i olika organisationstyper 
visade signifikanta skillnader mellan organisationstyperna F (4, 2836) = 13.44, p < 
.001. Resultaten från ANCOVA visade att skillnaderna inte förändrades nämnvärt 
när kön, ålder och utbildning togs hänsyn till F (4, 2549) = 9.69, p < .001. 
 
Tabell 2a visar att individer i den grupporienterade organisationstypen skattade ett 
signifikant högre informativt stöd från chef jämfört med individer i övriga 
organisationstyper. Denna skillnad kvarstår även efter kontroll för kön, ålder och 
utbildning utom i jämförelse med den reglerande organisationstypen. Detta innebär 
att det finns skillnader i hur det informativa stödet skattas beroende på hur man 
organiserar, men att denna skillnad förklaras av kön, ålder och/eller utbildning i 
jämförelsen mellan grupporienterad och reglerande organisationstypen.  
 
Vidare visar tabell 2a att individer i den reglerande organisationstypen skattar det 
informativa stödet från chef signifikant högre jämfört med den traditionella 
organisationstypen och den individualiserande organisationstypen, efter kontroll 
för kön, ålder och utbildning. 
 
Stämning på arbetsplatsen 
Figur 1b visar att stämningen skattades som högst i den grupporienterade 
organisationstypen (transformerat m = 3.48) och näst högst i den sociala 
organisationstypen (transformerat m = 3.40) följt av den traditionella 
organisationstypen (transformerat m = 3.39). Anställda inom den reglerade 
organisationstypen skattade lägst på stämning (transformerat m = 3.29) och 
individer verksamma inom den individuella organisationstypen skattar näst lägst 
på stämning (transformerat m = 3.30).  
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Figur 1b. Figuren visar medelvärde och standardfel transformerat till skala för 
stämning i de olika organisationstyperna. Skalan visar att (1) stämmer inte alls; 
stämmer knappast; stämmer nästan och (4) stämmer helt att stämningen är god. 
 
Tabell 2b. Skillnader i stämning på arbetsplatsen. Resultat från t-testen från post-hoc 
analyser icke kontrollerat och kontrollerat för kön, ålder och utbildning. 
Medelvärdet för informativt stöd från chef för organisationstyperna i kolumn (I) 
subtraheras med medelvärdet organisationstyperna i rad (J). Positivt värde innebär 
högre medelvärde för organisationstypen i kolumn jämfört med organisationstypen 
i rad. Negativt värde innebär lägre värde för organisationstypen i kolumn jämfört 
med organisationstypen i rad. 
 
I Traditionell Individualiserande Social Grupp 
 Diff SE p Diff SE p Diff SE p Diff SE p 
J             
Individualiserande 
Individualiserande 
kontrollerad 

.51 

.50 
.14 
.15 

.00* 

.00* 
   

 
      

Social 
Social kontrollerad 

-.09 
-.24 

.18 

.20 
.63 
.24 

-.60 
-.74 

.20 

.20 
.00* 
.00* 

      

Grupp 
Grupp kontrollerad 

-.56 
-.52 

.20 

.23 
.01* 
.02* 

-1.07 
-1.0 

.22 
-.10 

.00* 

.00* 
-.47 
-.28 

.24 

.25 
.05* 
.25 

   

Reglerande 
Reglerande 
kontrollerad 

.55 

.26 
.27 
.28 

.04* 

.32 
.03 
.22 

.28 

.28 
.91 
.44 

.63 

.51 
.30 
.31 

.04* 

.10 
1.10 
.80 

.32 

.33 
.00* 
.02* 

*p < .05; Diff = differens; SE = standardfel 

 
Resultat från ANOVA för stämning i olika organisationstyper visade signifikanta 
skillnader mellan organisationstyperna F (4, 2836) = 8.7, p < .001. Resultaten från 
ANCOVA visade att skillnaderna inte förändrades nämnvärt när kön, ålder och 
utbildning togs hänsyn till F (4, 2583) = 6.648, p < .001. 
 
Tabell 2b visar att anställda inom den grupporienterade organisationstypen skattar 
man stämningen på arbetsplatsen signifikant högre jämfört med de övriga 
organisationstyperna. Denna skillnad kvarstår även efter kontroll för kön, ålder och 
utbildning utom i jämförelse med den sociala organisationstypen. Detta betyder att 
det finns skillnader i hur stämningen på arbetsplatsen skattas beroende på hur man 
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organiserar, men att denna skillnad förklaras av kön, ålder och/eller utbildning i 
jämförelsen mellan grupporienterad och social organisationstyp.  
 
Vidare visar tabell 2b att anställda inom de traditionella organisationstypen, i 
jämförelse med den individualiserande, skattas stämningen signifikant högre. 
Likaså skattas stämningen signifikant högre i den traditionella jämfört med den 
reglerande organisationstypen, men detta förklaras av kön, ålder och utbildning. I 
den sociala organisationstypen skattas stämningen högre än i den reglerande 
organisationstypen men återigen förklaras detta vid kontroll för kön, ålder och 
utbildning (se Tabell 2a). 
 

Nätverksstöd 
Figur 1c visar att nätverksstödet skattades högst av anställda inom den individuella  
organisationstypen (transformerat m = 3.34) och näst högst av individer inom den 
grupporienterade organisationstypen (transformerat m = 3.22), följt av individer 
inom den sociala organisationstypen (transformerat m = 3.18). Lägst skattades 
nätverksstödet av anställda inom den reglerande organisationstypen 
(transformerat m = 3.06) och näst lägst av individer verksamma inom den 
traditionella organisationstypen (transformerat m = 3.16). 
 

 
 

Figur 1c Figuren visar medelvärde och standardfel transformerad till skala för 
nätverksstöd i de olika organisationstyperna.  I skalan är (1) Ingen, (2) 1 - 2, (3) 3 - 5, 
(4) 6 - 10, (5) 11 - 15 eller (6) mer än 15 vänner.  
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Tabell 2c. Skillnader i nätverksstöd. Resultat från t-testen från post-hoc analyser icke 
kontrollerat och kontrollerat för kön, ålder och utbildning. Medelvärdet för 
informativt stöd från chef för organisationstyperna i kolumn (I) subtraheras med 
medelvärdet organisationstyperna i rad (J). Positivt värde innebär högre 
medelvärde för organisationstypen i kolumn jämfört med organisationstypen i rad. 
Negativt värde innebär lägre värde för organisationstypen i kolumn jämfört med 
organisationstypen i rad. 
 
I Traditionell Individualiserande Social Grupp 
 Diff SE p Diff SE p Diff SE p Diff SE p 

J             
Individualiserande 
Individualiserande 
kontrollerad 

-.65 
-.60 

.17 

.18 
.00* 
.00* 

         

Social 
Social kontrollerad 

-.14 
-.16 

.29 

.25 
.53 
.58 

.52 

.47 
.24 
.25 

.03* 

.07 
      

Grupp 
Grupp kontrollerad 

-.13 
-.52 

.25 

.28 
.61 
.0.7 

.53 

.10 
.27 
.29 

.05* 

.70 
.01 
.35 

.30 

.31 
.97 
.25 

   

Reglerande 
Reglerande 
kontrollerad 

.47 

.54 
.33 
.35 

.17 

.12 
1.12 
.1.17 

.34 

.36 
.00* 
.00* 

.61 

.71 
.37 
.40 

.10 

.07 
.60 
1.06 

.40 

.42 
.13 
.01* 

*p < .05; Diff = differens; SE = standardfel 
 

Resultat från ANOVA för nätverksstöd i olika organisationstyper visade signifikanta 
skillnader mellan organisationstyperna F (4, 2836) = 4.82, p < .001. Resultaten från 
ANCOVA visade att skillnaderna förändrades något när kön, ålder och utbildning 
togs hänsyn till F (4, 2490) = 4.68, p < .001. 
 
Tabell 2c visar att individer i den individualiserande organisationstypen skattar 
man nätverksstödet signifikant högre jämfört med traditionell och reglerande 
organisationstyp även efter kontroll för kön, ålder och utbildning. I den 
individualiserande organisationstypen skattas nätverksstödet också högre jämfört 
med den sociala och den grupporienterade organisationstypen, men detta förklaras 
av kön, ålder och/eller utbildning. I den grupporienterade organisationstypen 
skattades nätverksstödet högre än i den reglerande organisationstypen endast efter 
kontroll för kön, ålder och utbildning (se Tabell 2c). 

 
 

Diskussion 
 

För att få ökad förståelse för relationen mellan organisationstyp och upplevt socialt 
stöd på arbetsplatsen syftar denna studie till att (i) tydliggöra vilka skillnader som 
finns mellan de fem organisationstyperna (ii) studera om fördelningen av kön, ålder 
och utbildning i respektive organisationstyp bidrar till de skillnader som har 
observerats och (iii) studera hur stora de faktiska skillnaderna är vad gäller socialt 
stöd på arbetsplatsen. 
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Resultatet visar att det finns skillnader mellan organisationstyp och upplevelsen av 
socialt stöd. Sett över alla tre index skiljer framför allt två organisationstyper sig åt: 
den grupporienterade och den reglerande organisationen, främst två index: i 
informativt stöd från chef och stämning på arbetsplatsen.  
 
Intressant att uppmärksamma är att anställda inom den grupporienterade 
organisationen, i jämförelse med alla andra organisationstyper, skattade högst på 
både informativt stöd från chef och stämning. Den grupporienterade 
organisationstypen karakteriseras av gruppansvar vilket kännetecknas av 
kvalitativa metoder som dialog och utvecklingssamtal mellan medarbetare och 
chefer (Bolin & Höckertin, 2010). Gruppansvaret kan tänkas skapa en naturlig arena 
för medarbetare och chefers dialog, en dialog som kan tänkas verka främjande med 
avseende på informativt stöd från chef och stämningen på arbetsplatsen. I kontrast 
till Bolin och Höckertin (2010) som fann att individer i den traditionella 
organisationstypen upplever högre grad av stöd från chef i jämförelse med den 
grupporienterade organisationstypen, visar föreliggande studie på det omvända: att 
den grupporienterade upplevde en högre grad av informativt stöd från chefen i 
jämförelse med den traditionella organisationstypen. Detta beror på att endast det 
informativa stödet från chef studerats i denna studie, medan Bolin och Höckertin 
(2010) även inkluderade emotionellt stöd från chef.  De flesta studier mäter inte en 
specifik typ av stöd, utan globalt stöd, trots att stödbegreppet är väl 
konceptualiserat (Kerres Malecki & Kilpatrick Demaray, 2003). Föreliggande studie 
bidrar sålunda till forskning och resultaten visar på betydelsen av att avgränsa 
operationaliseringen av det sociala stödet.  
 
Anställda inom den individualiserande organisationstypen skattade stämningen 
lägst men nätverksstödet högst. Resultatet skulle kunna förklaras av att man inom 
dessa arbetsplatser har mycket individansvar men inte så mycket gruppansvar. 
Avsaknaden av gruppansvar kan tänkas resultera i att den naturliga arenan för 
samhörighet går förlorad, vilket skulle kunna resultera i en lägre stämning på 
arbetsplatsen. Vidare kan en hög grad av individansvar men inte så mycket 
gruppansvar också tänkas bidra till att man vill bygga upp en nätverksstruktur med 
många personer dit man kan vända sig för hjälp och stöd.  
 
I föreliggande studie visar resultaten att anställda inom den reglerande 
organisationstypen skattar näst högst på informativt stöd från chef men lägst på 
både stämning och nätverksstöd. Bolin och Höckertin (2010) beskriver hur den 
reglerande organisationstypen karakteriseras av en dynamisk omvärldsstruktur 
och att de är sårbara delvis på grund av bristande arbetskraft och hög 
konkurrensutsatthet. Detta genererar enligt författarna i ett ständigt sökande av nya 
marknader. Därtill kännetecknas dessa arbetsplatser av att förändringar sker till 
följd av oförutsedda händelser. Ovanstående sätt att organisera en arbetsplats kan 
tänkas vara stressande för de anställda. Inom den reglerande organisationstypen 
verkar även de äldsta anställda (i genomsnitt 48 år). Enligt Tåhlen (2011) ökar 
stress med åldern, något Tåhlen (2011) härleder till förändrade arbetsuppgifter och 
arbetsmarknad. Man kan spekulera över om anställda inom denna organisationstyp 
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har högre risk för stressrelaterad ohälsa, i synnerhet som det sociala stödet 
dessutom generellt sett skattas relativt lågt. 
 
För att få ökad förståelse för hur det sociala stödet uppfattas på arbetsplatsen är 
andra syftet att studera hur fördelningarna av kön, ålder och utbildning i respektive 
organisationstyp bidrar till de signifikanta skillnader som observerats.  
 
Skillnaderna mellan organisationstyperna uteblev vid kontroll för kön, utbildning 
och ålder vid några organisationstyps jämförelser. Särskilt framträdande blev detta 
i den individualiserande och reglerande organisationstypen och då framförallt i 
stämning och nätverksindex. Man kan fråga sig huruvida det är organisationstyp 
eller köns -, utbildnings - eller ålderssammansättningen som bidrar till olika 
upplevelser av det sociala stödet.  
 
Skillnaderna i informativt stöd från chef mellan den grupporienterade och de andra 
organisationstyperna kvarstod efter kontroll för kön, ålder och utbildning medan 
skillnaderna mellan den grupporienterade och reglerande organisationstypen 
förklarades av dessa kovariat. Sålunda förklarar organisationstyp skillnaderna i 
upplevt informativt stöd. 
 
Intressant är även att anställda inom den grupporienterade organisationstypen, 
som skattar högst på informativt stöd och stämning, har de yngsta arbetstagarna (i 
genomsnitt 41 år). Resultatet kan tolkas som att yngre medarbetare och chefer får 
mer stöd än äldre. Vidare är den grupporienterade organisationstypen en 
kvinnodominerad arbetsplats medan den individuella organisationstypen, vars 
medarbetare skattar lägst på informativt stöd och näst lägst på stämning, är 
mansdominerad. Att en kvinnodominerad respektive mansdominerande 
arbetsplats erhåller olika hög grad av socialt stöd skulle kunna förstås genom att det 
finns strukturella skillnader mellan stöd och kön (folkhälsomyndigheten, 2007). Då 
organisatoriska förhållanden i form av bristande socialt stöd är intimt förbundet 
med ohälsa (SCB, 2005) och då manliga medarbetare är överrepresenterade i de 
organisationstyper som skattar lägst på informativt stöd från chef kan man tänka 
sig att de kvinnliga medarbetarna i denna studie mår bättre än deras manliga 
medarbetare. Många studier visar det sociala stödets positiva inverkan på hälsa och 
välmående (t ex Bradly & Cartwright, 2002; Cohen et al. 2000; House, Landis & 
Umberson, 1988; Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010; Knoll & Schwartzer, 2002; 
Nielsen, Borg & Guzman, 2010). 
 
Det tredje syftet med studien var att studera i vilken grad organisationstyp inverkar 
på anställdas upplevelse av socialt stöd. Intressant är att de faktiska skillnaderna 
med avseende på socialt stöd i samtliga fem organisationstyper, vid samtliga 
organisationstypsjämförelser, är förhållandevis små även om de är signifikanta.   
 
Skattningen av det sociala stödet varierade maximalt ett halvt skalsteg oberoende 
av vilken organisationstyp som beaktades. Detta väcker funderingar på huruvida det 
är relevant att tala om skillnader i stödstrukturen utifrån Bolin och Höckertins 
(2010) organisationstyper. Då den interna reliabiliteten i skalorna är god 
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(Cronbachs alfa varierade mellan .71 och .86) kan resultatet indikera på att Bolin 
och Höckertins (2009) fem organisationstyper inte bidrar till någon märkbar reell 
skillnad vad gäller det sociala stödet bland de anställda. 
 
Intressant är att de anställda i samtliga organisationstyper, har ett nätverksstöd på 
tre till fem personer i medeltal. Brugha et al., (2005) fann att ett socialt nätverk 
bestående av tre personer eller mindre predicerar mental ohälsa, varför det är 
rimligt att anta att anställda i gällande studie inte är i riskzonen för ohälsa till följd 
av bristande socialt nätverk. Å andra sidan är det problematiskt att dra slutsatser 
utifrån endast en tidigare studie. 
 
Värt att uppmärksamma är att det informativa stödet från chef och stämningen på 
arbetsplatsen skattades som högt oberoende av hur arbetsplatserna organiserades. 
Vilket kan tolkas som att merparten av individerna i denna studie upplever ett gott 
socialt stöd, även om vissa upplever högre än andra.   
 
Sammanfattning 
Sammantaget visar resultaten att upplevelsen av det sociala stödet skiljer sig mellan 
organisationstyper. Ett resultat som kan tolkas som att det finns ett samband mellan 
sättet att organisera en arbetsplats och stödupplevelsen hos arbetstagarna. Sett 
över alla tre stödindex skiljer framför allt två organisationstyper sig åt: den 
grupporienterade och den reglerande organisationstypen i främst två index: 
informativt stöd från chef och stämning på arbetsplatsen. Dock visar föreliggande 
studie att gradskillnaden i stödupplevelsen i de fem olika organisationstyperna är 
förhållandevis marginell. Om gradskillnaderna är signifikanta eller ej har dock inte 
testats i denna studie. Vidare visar studien att skillnaden i stödupplevelsen kan 
förklaras av kön, ålder och/eller utbildning vid jämförelser med vissa 
organisationstyper (främst den individualiserande och reglerande 
organisationstypen) och då främst med avseende på upplevd stämning och 
nätverksstöd.  
 
Begränsningar i studien och framtida forskning 
En begränsning med föreliggande studie är att ingen möjlighet till bortfallsanalys 
finns, vilket innebär att man inte vet om de som deltagit i studien skiljer sig från de 
som valt att inte delta. Kan hända att exempelvis endast anställda som upplever ett 
gott socialt stöd valt att delta i studien. Waldenström (2010) lyfter fram att 
välbefinnandet hos individen kan påverka skattningen av arbetsmiljön. Tänkas kan 
att främst individer som ser ljust på sin psykosociala arbetsmiljö valt att delta i 
studien. En styrka i föreliggande studie är ett stort urval, 3249 deltagare, varför 
resultatet inte borde påverkas nämnvärt av enskilda individers välbefinnande. 
Vidare lyfter Nordin (2010) fram att vår förmåga att uppleva socialt stöd avspeglar 
sig i vår personlighet. Föreliggande studie kan inte sia om huruvida 
personlighetsfaktorer hos studiedeltagarna påverkat resultatet, vilket också kan 
betraktas som en brist i föreliggande studie. Poängteras ska att denna studie avser 
att studera hur strukturer inom organisationer påverkar det sociala stödet och inte 
eventuella individuella skillnader i upplevelsen av socialt stöd, vilket skulle vara ett 
intressant framtida forskningsområde. I linje med vad flera forskare föreslår 



20 
 

(Waldenström, 2010) bör objektiva mätmetoder användas för att de reella 
förhållandena i arbetet ska kunna fastslås. En styrka med denna studie är sålunda 
att de anställda endast skattat deras personliga stödupplevelse, i anslutning till att 
de faktiska organisationsförhållanden som arbetstagaren verkar i har analyserats. 
Av vikt för tolkning gällande i vilken grad organisationstyperna påverkar det sociala 
stödet är att ingen normerad data finns för de tre stöd indexen, något som är 
problematiskt vid tolkning av medelvärden och tillika en svaghet i föreliggande 
studie. Datat i föreliggande studie är även några år gammal, vilket kan vara 
problematiskt då det kan vara svårt att tolka gammal data utifrån dagens normer.   
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