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Förord 

Först och främst vill vi tacka vår uppdragsgivare, Järfälla kommun för att vi fick skriva den 

här uppsatsen för er räkning. Framförallt vill vi rikta ett stort tack till vår kontaktperson inom 

kommunen som har tagit sig tid och väglett oss under arbetets gång. Vidare vill vi tacka vår 

handledare som har peppat oss samt kommit med konstruktiva tips och råd under 

uppsatsskrivandet. Vi är ytterst tacksamma för din hjälp och ditt engagemang. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.   



 
 

Sammanfattning 

Arbetsmiljön är de förhållanden, både fysiska och psykosociala som påverkar medarbetare på 
en arbetsplats. Denna studie behandlade den psykosociala aspekten av arbetsmiljö och 
fokuserade på krav, kontroll och socialt stöd. Mer precist så studerades upplevelsen av hur 
krav, kontroll och socialt stöd var fördelat inom olika verksamhetsinriktningar samt hur 
socialt stöd från olika källor uppvisade samband med upplevda krav respektive upplevd 
kontroll på Järfälla kommuns arbetsställen. Studien var kvantitativ och utgick från 
resultatrapporter från en medarbetarundersökning gällande den psykosociala arbetsmiljön. 
Denna genomfördes på kommunen år 2014. Resultatet togs fram genom analyser i 
statistikprogrammet SPSS och i detta gick det att utläsa att det fanns skillnader mellan de 
olika verksamhetsinriktningarna gällande andelen som upplevde höga krav, kontroll och 
socialt stöd. Vidare gick det att se att andelen som upplevde högt socialt stöd, från olika 
källor, i flera fall uppvisade samband med andelen som upplevde höga krav respektive hög 
kontroll. Slutligen visade det sig även att verksamhetsinriktningarna i vissa fall var relevanta 
för upplevelsen av höga krav och hög kontroll. 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, socialt stöd, kommun.  
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Inledning 

Det finns många starka argument för att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

Förbättringsarbete gällande arbetsmiljö kan motiveras av en god vilja gällande människors 

välmående, företagsekonomiska skäl eller samhällsekonomiska anledningar (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). Arbetsmiljö är de förhållanden, både fysiska och psykosociala, som 

påverkar medarbetare på en arbetsplats (Lindberg & Vingård, 2012). 

 

År 1978 trädde arbetsmiljölagen i kraft i Sverige (Zanderin, 2005). Denna lag var inte den 

första rättsregeln som reglerade arbetsmiljön på svenska arbetsmarknaden, men det var först 

nu som lagen involverade psykosociala aspekter. Den psykosociala arbetsmiljön definieras 

som individens samverkan med sin omgivning på en arbetsplats (Eriksson, 1991). Den 

inkluderar sociala relationer samt arbetets organisering och innehåll. Bland Sveriges 

sysselsatta befolkning har 7 % besvär som ett resultat av exempelvis stress, arbetets innehåll 

och dåliga relationer till chefer eller arbetskamrater (Ponton Klevestedt, 2014). Då det är så 

pass många som lider av dessa besvär, som uppstår på grund av komponenter i den 

psykosociala arbetsmiljön, är det av vikt att arbeta och forska vidare inom detta område. 

 

Karasek (1979) presenterade i slutet av 1970-talet krav-kontrollmodellen. Enligt denna modell 

bildar graden av upplevda krav i kombination med upplevd kontroll olika arbetssituationer. 

Dessa kombinationer förklarade, enligt Karasek, till stor del olika grader av psykisk 

belastning hos individer. Denna uppmärksammade modell är fortfarande aktuell och blir 

ideligen refererad till när psykosocial arbetsmiljö diskuteras. Modellen kompletteras ofta idag 

med ytterligare en parameter, socialt stöd och går då under namnet krav-, kontroll- och 

stödmodellen (Theorell, 2008). Enligt Eriksson (1991) är krav, kontroll och socialt stöd de tre 

mest betydelsefulla beståndsdelarna i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Negativa element i den psykosociala arbetsmiljön kan till viss del kompenseras av ett starkt 

socialt stöd (Stoetzer, 2011). Karasek och Theorell (1990) beskriver att socialt stöd kan 

fungera som en buffert mot psykosociala påfrestningar och att det kan påverka hur 

medarbetare hanterar sin arbetssituation. Att socialt stöd är viktigt och kan komma från ett 

flertal olika källor är fastställt i många studier gällande psykosocial arbetsmiljö. Något som 

däremot inte tycks vara lika utforskat är hur socialt stöd, från olika håll, kan påverka 

upplevelsen av krav och kontroll på skilda sätt. Denna uppsats ämnade att ge ett bidrag till 
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detta forskningsområde. Studien undersökte det sociala stödets samband med krav respektive 

kontroll, samt studerade närmre i vilken utsträckning olika källor till socialt stöd kunde 

påverka upplevda krav och upplevd kontroll i arbetet.  

 

Studien har hämtat sitt undersökningsmaterial från en svensk kommun. År 2014 arbetade hela 

704 120 medarbetare inom Sveriges kommuner (SKL, 2015a). Kommunen vi har undersökt är 

Järfälla kommun. På Järfälla kommun genomförs en medarbetarundersökning gällande den 

psykosociala arbetsmiljön vartannat år (Persson, 2015). Denna kallas för 

Arbetsmiljökompassen. Resultatet från undersökningen för år 2014 utgjorde underlaget till 

detta arbete.  

 

 

Syfte 

Studien syftar till att beskriva fördelningar gällande hög grad av socialt stöd, hög grad av krav 

och hög grad av kontroll inom Järfälla kommuns verksamhetsinriktningar. Vidare ska 

uppsatsen studera hur sambandet mellan hög grad av socialt stöd från olika källor och hög 

grad av krav respektive kontroll ter sig samt huruvida kommunens verksamhetsinriktningar 

påverkar dessa samband.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka skillnader går att identifiera mellan de olika verksamhetsinriktningarna gällande 

hög grad av socialt stöd, krav och kontroll? 

2. Hur ser sambandet ut mellan en hög grad av socialt stöd från olika källor och 

upplevelsen av hög grad av krav respektive kontroll? 

3. Påverkar verksamhetsinriktningarna sambandet mellan hög grad av socialt stöd från 

olika källor och upplevelsen av hög grad av krav respektive kontroll? 

 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt ges en presentation av Sveriges kommuner i stort och Järfälla Kommun i 

synnerhet, samt medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen. Detta för att ge en 
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tydligare bild av hur den undersökta organisationen ser ut i jämförelse med andra kommuner 

samt att klargöra vad materialet i studien utgjordes av. 

 

Järfälla kommun och Arbetsmiljökompassen 

Sveriges kommuner varierar i ytstorlek, invånarantal och antal anställda. Av landets 290 

kommuner är Kiruna kommun störst till ytan med 19 447 km², medan Sundbybergs kommun 

är minst med sina 9 km² (Finansdepartementet, 2008). När det kommer till invånarantal är 

Stockholm den folkrikaste kommunen i Sverige med 794’000 invånare, medan Bjurholms 

kommun har enbart 2’600 invånare och är därmed kommunen med lägst invånarantal. Järfälla 

kommun är till ytan 63,5 km² stort och har 70’000 invånare (Järfälla kommun, 2015). Detta 

gör Järfälla till Sveriges 30:e största kommun sett till befolkningsmängd (SCB, 2015a) och till 

den sjunde mest tätbefolkade per kvadratkilometer (SCB, 2015b). 

 

År 2014 var totalt 704 120 medarbetare anställda inom någon av Sveriges kommuner. Järfälla 

kommun är, med sina cirka 4000 medarbetare, Stockholms läns sjunde största kommun sett 

till antalet anställda (SKL, 2015a). Majoriteten av medarbetarna inom Sveriges kommuner 

arbetade år 2014 inom pedagogiska verksamheter, som till exempel grundskolor. Hela 42 % 

av det totala antalet anställda arbetade inom dessa verksamheter. Därefter kom arbete inom 

vård och omsorg, där 34 % arbetade (SKL, 2015b). Även inom Järfälla kommun återfinns det 

största och näst största antalet anställda inom pedagogiska verksamheter respektive inom vård 

och omsorg. (Information Tools Scandinavia AB, 2015a). 

 

År 2010 beslutades det att undersökningar som inriktades på den psykosociala arbetsmiljön 

regelbundet skulle genomföras på Järfälla kommun (Persson, 2015). Detta beslut resulterade i 

att kommunen deltog i ett forskningsbaserat projekt tillsammans med tre andra kommuner i 

Stockholms län. Projektet leddes av företaget Information Tools Scandinavia AB med hjälp 

av forskare från Karlstads och Stockholms universitet. Arbetsmiljökompassen blev 

slutprodukten av detta projekt. Information Tools Scandinavia AB är ett företag som utformar 

verktyg och enkätundersökningar till andra organisationer (Information Tools Scandinavia 

AB, 2015b). Arbetsmiljökompassen består av 30 stycken frågor och är baserad på Karaseks 

och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell. Dessa frågor kompletteras med ett HME-index 

(Hållbart medarbetarengagemangindex) (Persson, 2015). Detta HME-index kommer dock inte 

beröras i denna uppsats. 
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Teori och forskningsgenomgång 

I detta avsnitt redogörs för insamlad litteratur gällande psykosocial arbetsmiljö. Krav-, 

kontroll- och stödmodellen står i fokus och socialt stöd behandlas särskilt noggrant. Teorin 

som beskrivs nedan influerade vårt metodval och användes för att analysera resultatet. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är, enligt Lindberg & Vingård (2012) de förhållanden som påverkar medarbetare 

fysiskt och psykosocialt på en arbetsplats. Fysiska faktorer är exempelvis buller, ljus, kemiska 

ämnen och kroppslig belastning. Psykosociala faktorer kan exempelvis vara upplevda krav, 

utvecklingsmöjligheter, inflytande, socialt stöd och tillit. En god arbetsmiljö är således en 

arbetsmiljö som har en positiv påverkan på medarbetarna. Psykosocial arbetsmiljö kan 

definieras som individens samverkan med sin omgivning på en arbetsplats. Den inkluderar 

sociala relationer, arbetets organisering och innehåll (Eriksson, 1991). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2013), kan de olikheter som urskiljs i psykosocial arbetsmiljö och 

hälsa bero på exempelvis yrkeskategori, kön samt storlek på organisationen. 

 

Subjektiv och objektiv arbetsmiljö 
Håkansson (2005) menar att det är viktigt att skilja på subjektiv och objektiv arbetsmiljö. Med 

detta menas att det kan finnas en skillnad på hur arbetsmiljön upplevs och hur arbetsmiljön 

objektivt är. Vidare beskriver Håkansson att den subjektivt upplevda arbetsmiljön kan skifta 

mellan individer i samma objektiva arbetskontext. Något som kan påverka den subjektiva 

upplevelsen av arbetsmiljön är, enligt författaren, exempelvis tidigare erfarenheter. Till 

exempel kan en person som är van med stort beslutsutrymme ha svårare att hantera en 

förändring där denne inte får vara med och påverka, än en person som aldrig fått vara med 

och bestämma.   

 

Krav-kontroll och stödmodellen 

Karasek (1979) konstaterade i slutet av 1970-talet att psykisk belastning i arbetet inte 

uppkommer av en ensam faktor. Han framtog då en modell som byggde på två parametrar; 

krav och kontroll. Dessa parametrar kunde, enligt Karasek, till stor del förklara olika grader 

av psykisk belastning hos anställda. Theorell (2008) beskriver i tidskriften Scandinavian 

Journal of Work, Environment & Health att Karasek introducerade krav-kontrollmodellen, 
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men att han och Theorell arbetade tillsammans med att vidareutveckla modellen från och med 

år 1979 och elva år framåt. 

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att det finns fyra typer av arbetssituationer som uppstår 

som följd av kombinationen av krav och kontroll i arbetet. Dessa benämns som spända 

arbeten, aktiva arbeten, avspända arbeten och passiva arbeten. Enligt författarna innebär 

spända arbetssituationer förhållanden där kraven är höga i kombination med en brist på 

kontroll. I detta fält riskeras arbetsrelaterad stress, eller psykisk belastning som kan leda till 

sjukdom. Ökar graden av kontroll blir dock kraven lättare att hantera och på så sätt är inte 

höga krav automatiskt något negativt (Presseau et al., 2014). Yrken med höga krav i 

kombination av hög grad av kontroll ger, enligt Karasek och Theorell (1990), aktiva arbeten. 

Den aktiva arbetssituationen innebär en lärande- och utvecklingsfrämjande arbetssituation, 

vilket ger ett positivt psykosocialt utfall. Avspända arbetssituationer innebär, enligt 

författarna, att medarbetare upplever hög kontroll och låga krav och har därmed låg psykisk 

belastning, vilket ger en positiv arbetsmiljö. Denna kombination är dock inte lika lärande- och 

utvecklingsfrämjande som den aktiva arbetssituationen. Passiva arbetssituationer, beskrivs av 

Karasek och Theorell, som yrken med låga krav och låg grad av kontroll. I denna 

arbetssituation kan medarbetaren förlora sin arbetsmotivation och komma att prestera sämre 

än vad den har kapacitet till. Detta är inte en positiv arbetssituation då det kan leda till ohälsa 

samt stagnation av medarbetarens utveckling. Se figur 1. 

 

 
Figur 1. Krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990)  

 

Vidare beskriver Theorell (2008) att modellen som introducerades som krav-kontrollmodellen 

kom att vidareutvecklas och idag går den oftast under namnet krav-, kontroll- och 

stödmodellen. Alltså kopplas även socialt stöd till modellen idag. Dessa tre parametrar är, 

enligt Eriksson (1991), den psykosociala arbetsmiljöns tre mest betydelsefulla beståndsdelar. 

Karasek och Theorell (1990) menar vidare att starkt socialt stöd bland annat kan fungera som 

en buffert mot psykosociala påfrestningar. Det sociala stödet påverkar även hur medarbetare 
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hanterar sin arbetssituation. Andra negativa aspekter i den psykosociala arbetsmiljön kan 

vägas upp av socialt stöd, men socialt stöd i sig kan även fungera som en källa till stress när 

det är bristfälligt (Stoetzer, 2011). 

 

Krav 
Parametern krav förklarades av Karasek (1979) som den prestation som förväntas av den 

anställde i form av arbetsbörda, arbetstempo och bredd i arbetsuppgifter. Theorell (2003) 

tydliggör vidare att krav kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Krav kan 

exempelvis vara en viss mängd arbetsuppgifter som måste utföras under en viss tid, samt den 

kompetens som krävs för att kunna utföra detta.  

 

Kontroll 
Parametern kontroll beskrevs av Karasek (1979) som den mängd inflytande en medarbetare 

har över sin arbetssituation. Theorell (2003) beskriver att kontroll kan delas upp i två 

beståndsdelar. Den första beståndsdelen benämner han som medarbetarens auktoritet över 

beslut. Denna beståndsdel delar han i sin tur upp i ytterligare två komponenter, deltagande vid 

beslutsfattning och kontroll över arbetsuppgifter. Att ges möjlighet att delta vid 

beslutsfattning innebär exempelvis att medarbetaren kan påverka vid förändringsbeslut och 

bestämma över sina arbetstider. Vidare handlar kontroll över arbetsuppgifter, enligt Theorell, 

exempelvis om medarbetarens inflytande över vad som ska göras i arbetet och hur det ska 

genomföras. 

 

Theorell (2012) benämner kontrollparameterns andra beståndsdel som kunskapskontroll eller 

stimulans. Denna komponent handlar om hur medarbetarens förmågor nyttjas och utvecklas. 

Theorell menar vidare att medarbetaren kan känna förhållandevis stor kontroll över flertalet 

uppkomna händelser i arbetet om den tillhandahålls tillfällen att kompetensutvecklas 

exempelvis genom utbildningsinsatser eller vid arbetsrotation. 

 

Socialt stöd 
Karasek och Theorell (1990) beskriver socialt stöd som alla välvilliga sociala interaktioner 

medarbetare emellan samt mellan medarbetare och chefer. Theorell (2003) vidareutvecklar att 

socialt stöd innebär goda relationer kollegor sinsemellan likaväl som mellan medarbetare och 

chefer men också att eventuella konflikter hanteras på ett bra sätt. Socialt stöd kan även 
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upplevas i en arbetssituation där medarbetaren uppfattar att denne har samma målsättning 

med sitt arbete som sina kollegor. 

 

House beskriver att det finns olika former av socialt stöd nämligen emotionellt, värderande, 

informativt och instrumentellt (Torkelsson, 1991; Eriksson, 1991). Emotionellt stöd uttrycks 

genom exempelvis omtanke och kärlek. Värderande stöd kommer i form av information som 

påverkar en individs upplevda självvärde, det vill säga direkt och indirekt återkoppling från 

omgivningen. Den tredje formen av socialt stöd utgörs av informativt stöd och innebär att 

omgivningen delger individen den information som behövs för att individen ska kunna 

hantera ett problem. Den sista formen av stöd, instrumentellt stöd, innebär praktisk support till 

individen så som exempelvis bärhjälp. Jönsson, Tranquist och Pettersson (2003) beskriver 

också dessa former av stöd, men benämner det värderande stödet som uppskattningsstöd. 

Dessa författare menar att de fyra formerna av socialt stöd kan öka en individs möjlighet att få 

kontroll över sin arbetssituation och att det sociala stödet i och med detta ofta får en viktig roll 

gällande den psykosociala arbetsmiljön. Vidare beskriver Jönsson et al. att socialt stöd från 

ledning och arbetskamrater kan minska påfrestningarna från stressorer. 

 

Chef- och ledarskap 

Wreder (2008) framhåller att chefers ledarskap är mycket viktigt för att skapa en bra 

arbetsmiljö. Chefers ledarskap bör och kan påverka medarbetarnas förutsättningar att hantera 

krav, ha kontroll över sitt arbete, vara delaktiga och insatta, ges klara mål och uppföljning på 

dessa samt kompetensutveckling.   

 

I en svensk studie gjord på arbetande män fick studiedeltagarna svara på frågor angående 

ledarskapet på deras respektive arbetsplatser (Nyberg et al., 2009). Exempelvis behandlade 

frågorna ledarens förmåga att framgångsrikt genomföra förändringar på arbetsplatsen, ge 

tydlig information och feedback, visa omtanke om enskilda anställda samt att förmedla 

tydliga mål och yrkesrollsförväntningar. Studien visade bland annat att de som upplevde 

ledarskapet som välfungerande löpte mindre risk att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom 

(IHD). Sambandet återstod även när det hade kontrollerats för faktorer som exempelvis 

utbildning, inkomst, rökning, BMI, blodtryck och fysisk aktivitet. 
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Kollegor 

Eriksson (1991) menar att relationerna på arbetsplatsen kan utgöra bland de viktigaste som 

människor har. Detta eftersom en arbetande individ spenderar väldigt mycket tid på sitt 

arbete. Vidare menar Eriksson att den gemenskap som uppkommer vid starkt socialt stöd gör 

det lättare att ta sig an omvärldens krav. Praktiskt och känslomässigt stöd från kollegor och 

chefer minskar även risken för sjukdom (Leneér-Axelsson & Thylefors, 2005). 

 

Yttre kontakter  

Hellberg (2002) beskriver att människor som medarbetaren möter, utöver kollegor och chefer, 

även ingår i arbetsmiljön. Detta gäller särskilt inom yrken där sådan kontakt är det 

huvudsakliga arbetsfokuset. Arbete med människor kan, enligt Hellberg, utgöra en riskfaktor 

för stress. I dessa yrkeskategorier ingår bland annat socialarbetare och medarbetare inom vård 

och omsorg. Ofta är arbetsuppgifterna inom sådana yrken engagerande men kan bli 

påfrestande. Dessa arbetsuppgifter kombinerat med hög arbetstakt utgör en riskfaktor för att 

uppleva symptom för stress. 

 

 

Metod           
I detta avsnitt följer en presentation av den metod som använts för att genomföra studien. 

Nedan kommer denna uppsats att diskuteras utifrån etiska forskningsprinciper. Vidare 

beskrivs den urvalsprocess som tillämpades, hur index konstruerades samt hur uppdelningen 

av olika verksamhetsinriktningar genomfördes samt hur analysprocessen gick till. 

Tillvägagångssätten valdes utifrån denna studies syfte och frågeställningar med ändamålet 

att erhålla resultat, analys och slutsats.          

 

I arbetets inledande skede hade vi ett uppstartsmöte med vår kontaktperson från Järfälla 

kommun. Detta möte hölls för att diskutera studiens syfte och upplägg samt för att vi skulle få 

bakgrundsinformation om medarbetarenkäten. Under arbetets gång hade vi kontakt med 

uppdragsgivaren, Järfälla kommun, då vi uppdaterade dem om hur arbetet fortskred samt 

diskuterade tillvägagångsätt och oklarheter gällande materialet. 

 

Vår studie är av kvantitativ karaktär och vi genomförde alla våra statistiska analyser i 

datorprogrammet SPSS, efter att inledningsvis ha matat in all data i datorprogrammet Excel. 
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Uppsatsen har en abduktiv ansats. Med detta menas att en växelverkan mellan induktion och 

deduktion tillämpats (Fejes & Thornberg, 2011). Vid exempelvis indexindelningen av 

frågorna som ingick i enkäten hade vi en deduktiv ansats eftersom indelningen grundades på 

teori. Induktiva inslag fick studien exempelvis efter genomförda regressionsanalyser, då de 

funna sambanden krävde en utökad teoriinsamling för tolkning. 

 

Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så finns det fyra huvudsakliga forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven utgörs av 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver informationskravet som att studiens deltagare ska 

informeras om undersökningens syfte. Vår studie genomfördes på resultatet av en redan 

genomförd medarbetarundersökning och därför informerades inte deltagarna om denna 

studies syfte i förhand. Arbetsmiljökompassens syfte är dock att ge underlag för framtida 

arbetsmiljöarbete, vilket vi anser går i linje med vår undersökning. Vidare var representanter 

från uppdragsgivaren Järfälla kommun informerade om samt godkände studien och på så sätt 

anser vi att vi uppfyllde detta krav. Konfidentialitetskravet innebär, enligt Vetenskapsrådet 

(2002), att studiedeltagarnas uppgifter ska behandlas konfidentiellt i den mån det är möjligt 

och personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för utomstående. Detta krav anser vi oss uppfylla 

då enskilda individer inte identifierades i vår studie och vi inte lämnade vidare råmaterial till 

utomstående. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att det kan 

avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes då vi fick uppdraget att skriva denna 

uppsats av Järfälla kommun och de informerades om att det fanns möjlighet att avblåsa 

publikation. Slutligen innebär nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002) att insamlat 

material som berör enskilda studiedeltagare enbart skall användas för studiens syfte. Detta är 

fallet i vår studie då materialet som samlades in inte kommer användas vidare efter avslutad 

uppsats. 

 

Urval 
Järfälla kommun bjöd under hösten/vintern 2014 in alla medarbetare med månadslön, som 

hade påbörjat sin anställning senast 31 augusti och som vid undersökningstillfället hade varit 

anställda i minst tre månader samt tidigast avslutat sin anställning 30 november, till att svara 

på enkäten. Även medarbetare som var föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga 
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inkluderades (Personligt samtal med personalstrateg, 25 maj 2015). Totalt bjöds 3824 

medarbetare in till enkäten och av dessa medverkade 2769 stycken. Detta innebar att 

svarsfrekvensen för 2014 års medarbetarundersökning uppgick till 72 procent (Information 

Tools Scandinavia AB, 2015a). 

 

Arbetsmiljökompassens resultat presenteras i rapporter utifrån sju olika nivåer, vilket 

illustreras något förenklat i figur 2. På nivå 1 finns det en resultatrapport som är övergripande 

för hela kommunen, på nivå 2 finns det sex rapporter (en för varje förvaltning), på nivå 3 

finns det 12 rapporter och så vidare. Nivå 7 består av hundratals rapporter och är den mest 

individnära nivån. Dessa rapporter baserar sig på arbetslag med minst åtta medarbetare. Då 

vår uppdragsgivare önskade att vi skulle genomföra denna undersökning på en så omfattande 

urvalsgrupp som möjligt och på en så individnära nivå i organisationen som möjligt, utan att 

enskilda individer skulle kunna urskiljas, var vi tvungna att göra ett urval bland dessa 

rapportnivåer. Vi valde därför att utgå från nivå 4 i detta arbete. Nivå 4 innehöll totalt 50 

kompletta rapporter och denna nivå benämndes som Arbetsställe. Det fanns totalt 56 

arbetsställen, men eftersom det var tvunget att vara minst åtta individuella svarande per 

arbetsställe för att det skulle bli en egen komplett rapport, så resulterade sex av dessa inte i 

någon sådan. På denna nivå hade vi möjlighet att göra ett totalurval och därmed behandla 

samtliga kompletta rapporter, vilket minimerade risken att dra felaktiga slutsatser på grund av 

uteslutna rapporter. En rapport på nivå 4 kunde exempelvis heta Jakobsbergs förskolor och 

var då en sammanställning över hur medarbetarna som arbetade på förskolor i stadsdelen 

Jakobsberg hade svarat på medarbetarenkäten. Detta innebar således att den data som 

analyserades var aggregerad och inte på individnivå. 

 

 
 

 Figur 2. Arbetsmiljökompassens olika rapportnivåer 
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Konstruktion av index för krav, kontroll och socialt stöd 

Arbetsmiljökompassen består av 30 frågor som besvaras på en fyrgradig skala där alternativen 

lyder “stämmer inte alls”, “stämmer i någon mån”, “stämmer till stor del” och “stämmer helt 

och hållet” (Information Tools Scandinavia AB, 2012). I Arbetsmiljökompassens rapporter 

redovisas index gällande fördelningen av krav, kontroll och stöd samt vilka typer av, mer eller 

mindre eftersträvansvärda, arbetssituationer som återfinns på arbetsställena. Då vi inte hade 

full insyn i hur dessa index och arbetssituationer hade räknats ut samt vilka 

svarskombinationer som utgjorde respektive index kunde vi inte använda dessa uppgifter. Vi 

valde istället att göra egna index utifrån svarsfördelningen på frågorna. De index som vi 

refererar till nedan är alltså inte de som presenteras i Arbetsmiljökompassen, utan är egna 

produkter som bottnar i medarbetarundersökningens frågor och svar. 

 

När vi gjorde våra index utgick vi ifrån de som svarat “stämmer helt och hållet” på frågorna. 

Undantaget från detta var vid fråga 3, där “stämmer inte alls” användes på grund av frågans 

omvända formulering (se bilaga 1). Denna uppdelning innebar att indexvärdet uppgav hur stor 

andel av verksamhetens anställda som upplevde den högsta formen av krav, kontroll och 

socialt stöd. Ett lågt värde på indexet för till exempel kontroll innebar således inte automatiskt 

att det arbetsstället hade övergripande låg kontroll, utan att en liten andel av de anställda 

upplevde högsta möjliga kontroll. Att vi enbart valde att göra index på de som upplevde de 

högsta formen av krav, kontroll och socialt stöd var en urvalsfråga. Detta då det, under 

förutsättningarna för detta examensarbete, inte var möjligt att göra index på samtliga 

svarsalternativ. 

 

För att konstruera ett index ska enligt Ejlertsson (2014) frågorna i en enkät gestalta liknande 

eller relaterade förhållanden. Inledningsvis studerade vi litteratur (se forskningsgenomgång) 

gällande krav, kontroll och socialt stöd för att kunna dela in frågorna i teoretiska index. 

Utifrån teorin bedömde vi att fråga 1-6 handlade om upplevda krav, fråga 7-11 handlade om 

upplevd kontroll och fråga 12-28 berörde socialt stödindex (se bilaga 1). Ytterligare två frågor 

ingår i Arbetsmiljökompassen, men dessa berör trivsel och vi ansåg att de föll utanför studiens 

syfte. För att bekräfta frågornas samvariation och därmed indexens lämplighet, utfördes 

vidare faktoranalyser och reliabilitetstest.  
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Faktoranalys 
Faktoranalyser genomförs i syfte att hitta mönster bland olika fristående variabler. 

Analysernas resultat åskådliggör antalet lämpliga faktorer i materialet och vilka enskilda 

variabler som samvarierar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Med denna metod undersökte vi om 

frågorna till våra tilltänkta index var kompatibla, det vill säga om de mätte snarlika aspekter 

och därmed passade ihop som faktorer. För att de skulle klassas som kompatibla så skulle 

faktorladdningen överstiga +/-0,4. Utifrån faktoranalyserna på våra tilltänkta index framkom 

det att dessa borde delas upp i ett antal faktorer. De frågor vi ansåg handla om krav kom att 

bestå av två faktorer, en gällande arbetsbörda (fråga 1-4) och en gällande variation (fråga 5-

6). Kontrollfrågorna delades upp i en faktor som berörde kunskapskontroll (fråga 7-9) och en 

som berörde beslutsutrymme (fråga 10-11). Slutligen blev de frågor som berörde socialt stöd 

uppdelade i tre faktorer utifrån var stödet kom i från; yttre kontakter, det vill säga 

kunder/brukare/elever (fråga 12-14), kollegor (fråga 15-18) och chef (fråga 19-28). 

 

Reliabilitetstest 
Vidare beräknades Cronbach’s alpha med hjälp av SPSS för att säkerställa att index kunde 

göras av faktorerna. Cronbach’s alpha är ett mått på den interna reliabiliteten (Bryman, 2008). 

Ejlertsson (2014) menar att Cronbach’s alpha räknas ut för att kontrollera i hur stor 

utsträckning frågor i ett index samvarierar. Värdet på Cronbach’s alpha kan variera mellan 0 

och 1, där 1 är total samvariation och 0 är ickeexisterande samvariation. Djurfeldt och 

Barmark (2009) menar att värdet på Cronbach’s alpha inte bör understiga 0,7. Detta är 

gränsvärdet vi valde att använda oss av. Genom detta test framkom det att åtta av våra tio 

faktorer hade tillräckligt mycket samvariation för att bilda index. De två som inte hade 

tillräckligt mycket intern samstämmighet var variationsfaktorn och beslutsutrymmesfaktorn. 

Dessa behövde därför delas upp ytterligare. Indexet för krav kom på grund av detta att bestå 

av ett delindex gällande arbetsbörda och två fristående frågor (fråga 5 och 6) som behandlade 

arbetsvariation. Det index som berörde kontroll kom att bestå av ett delindex gällande 

tillvaratagande och utveckling av kompetens, nedan benämnt som kunskapskontroll och två 

fristående frågor (fråga 10 och 11) som belyste två aspekter av beslutsutrymme. Indexet 

gällande socialt stöd bestod av ett delindex gällande yttre kontakt, ett gällande kollegor och ett 

gällande chef. De övergripande indexen för krav, kontroll och socialt stöd testades även med 

Cronbach’s alpha och fick då godtagbara gränsvärden för samvariation (se figur 3). I denna 

uppsats använde vi främst de övergripande indexen gällande krav, kontroll och socialt stöd 
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samt delindexen som ingick i socialt stöd. Frågorna som bildade socialt stöds delindex 

behandlade bland annat kvantiteten i kontakter med kollegor och yttre kontakter, chefens 

tillgänglighet, kollegors behjälplighet och upplevd respekt från respektive parter. Indexet 

gällande socialt stöd från chefen innehöll fler frågor än de andra två delindexen och bestod 

även av frågor som rörde chefens förmåga att organisera verksamheten samt dennes 

konflikthantering och tydlighet (se bilaga 1).    

 

 
Figur 3. Slutgiltig indexindelning 

 

Indexuträkning 
För att skapa indexen så räknades summan för de andelar som svarat “stämmer helt och 

hållet” ihop och delades med antalet frågor som ingick i indexet. Detta gav ett medelvärde på 

den andel som svarat “stämmer helt och hållet” på frågorna. Detta värde använde vi som 

indexandel och i resultatpresentationen avrundade vi det till heltal (se figur 4). Andelarna 

inom indexen kunde sträcka sig mellan 0 och 100 och en indexandel på 100 skulle ha 

inneburit att 100 % av alla medarbetare på ett arbetsställe svarade “stämmer helt och hållet” 

på samtliga involverade frågor. 
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Figur 4. Illustration över hur indexandelarna räknats ut.  N=antal 

 

Uppdelning av verksamhetsinriktningar 

Vi valde att dela upp arbetsställena i olika verksamhetsinriktningar för att kunna göra 

jämförelser dem emellan. Detta resulterade i fyra olika verksamhetsinriktningar, nämligen 

Administration och kontor, Kommunal service och underhåll, Pedagogiska verksamheter och 

Sociala verksamheter. Uppdelningen gjordes utifrån verksamheternas huvudsakliga 

inriktningar. Exempelvis ingick alla verksamheter som bedrev vård och omsorg i Sociala 

verksamheter och alla som bedrev utbildning i Pedagogiska verksamheter och så vidare. 

Administration och kontor utgjordes av nio arbetsställen medan fyra arbetsställen ingick i 

Kommunal service och underhåll. Vidare ingick 26 arbetsställen i Pedagogiska verksamheter 

och 11 arbetsställen inom kategorin Sociala verksamheter. Kommunal service och underhåll 

var den minsta verksamhetsinriktningen och enligt oss också den gruppering med svagast 

gemensamma nämnare. I gruppen ingick både tekniska arbetsställen och servicefunktioner. 

Dessa delades in i en och samma grupp för att undvika alltför små grupperingar, vilka skulle 

utgöra hinder för statistiska analyser. 

 

Analysprocess 

I resultatavsnittet redovisas de regressionsanalyser som gjorts. Regressionsanalyser används 

när sambandet mellan en, eller flera, oberoende variabler och en kontinuerlig beroende 

variabel ska undersökas (Edling & Hedström, 2003). Regressionsanalyserna gjorde det 

möjligt att undersöka sambandet mellan ett index och ett annat, samt att undersöka 

verksamhetsinriktningarnas inverkan på dessa samband. 

 

Inom samhällsvetenskapliga studier är det praxis att acceptera en statistisk signifikansnivå 

som uppgår till, eller understiger 5 %, det vill säga ett p-värde på 0,05 (Djurfeldt & 

Stjärnhagen, 2010). Detta innebär, enligt Bryman (2008) att risken för att identifiera felaktiga 

samband är högst 5 fall av 100. Denna nivå använde även vi oss av i våra analyser. Detta 

betyder att när vi, i resultatavsnittet, beskriver ett samband som statistiskt signifikant, så är det 
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enbart 5 % risk att det uppvisade sambandet uppstått på grund av slump och att sambandet 

inte går att generalisera till en större grupp.    

 

Vi tittade även på förklaringsgraden i våra multipla regressionsanalyser. Med förklaringsgrad 

menas hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen i 

de oberoende variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi använde oss av 

justerade R² för att vår studie byggde på 50 stycken arbetsställen. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen rekommenderar att justerade R² används vid multipla regressionsanalyser där 

populationen uppgår till mindre än 200. 

 

 

Resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader gällande hög grad av socialt 

stöd, krav och kontroll mellan de olika verksamhetsinriktningarna. Vidare ville vi studera hur 

socialt stöd från olika källor uppvisade samband med krav och kontroll på övergripande 

arbetsställenivå samt huruvida verksamhetsinriktningarna påverkade dessa samband. Nedan 

redovisas resultatet av de analyser som utfördes för att svara mot detta syfte. 

 

Inledningsvis beskrivs hur de uppmätta indexvärdena för krav, kontroll och socialt stöd var 

fördelade mellan verksamhetsinriktningarna. Verksamhetsinriktningarna utgjordes av 

Administration och kontor, Service och underhåll, Pedagogiska verksamheter och Sociala 

verksamheter. Vidare presenteras verksamhetsinriktningarnas fördelning av socialt stöd 

uppdelat i tre delindex som benämns som chefskap, kollegor och yttre kontakter. Till sist 

redovisas analyserna gällande det eventuella sambandet för socialt stöd kontra krav och 

kontroll på en generell nivå samt uppdelat på verksamhetsinriktningar. 

 

Samtliga indexskalor sträcker sig mellan 0 och 100. Ett högt värde betyder att en stor andel av 

medarbetarna på ett arbetsställe svarade “stämmer helt och hållet” på de berörda frågorna i 

indexet. 

 

Krav, kontroll och socialt stöd inom verksamhetsinriktningarna 

Utifrån det material vi tog del av kunde det konstateras att det fanns skillnader mellan 

verksamhetsinriktningarna gällande krav, kontroll och socialt stöd. Bland inriktningarna var 
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det de pedagogiska verksamheterna som i störst utsträckning uppgav att de upplevde hög grad 

av krav och dessa efterföljdes av de arbetsställen som hade inriktningen Administration och 

kontor. På tredje plats kom Kommunal service och underhåll och allra minst andel höga krav 

hade Sociala verksamheter. Här var spridningen mellan högsta och lägsta värdet gällande krav 

tio andelar. (se figur 5) 

 

De pedagogiska verksamheterna var den inriktning som i störst utsträckning upplevde mycket 

hög kontroll och efterföljdes av Administration och kontor. Allra lägst värde på variabeln 

kontroll återfanns inom Kommunal service och underhåll och näst lägst återfanns hos Sociala 

verksamheter. Spridningen mellan det högsta och lägsta uppmätta värdet var sju enheter inom 

kontroll. (se figur 5) 

 

Det gick att konstatera att det uppmätta värdet gällande socialt stöd var generellt högre än 

värdena i variablerna krav respektive kontroll inom samtliga verksamhetsinriktningar. Något 

som även uppmärksammades var att det skilde 13 andelar mellan den verksamhetsinriktning 

som hade störst andel på socialt stöd och de som hade de minsta. Allra störst andel gällande 

socialt stöd fann vi bland de Sociala verksamheterna. Därefter kom Pedagogiska 

verksamheter och Kommunal service och underhåll. Minst andel som upplevde det högsta 

möjliga sociala stödet fanns bland de verksamheter som hade den huvudsakliga 

verksamhetsinriktningen Administration och kontor. (se figur 5) 
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Figur 5. Verksamhetsinriktningarnas fördelning av krav, kontroll och socialt stöd. 

 

 

Socialt stöd uppdelat på chef, kollegor och yttre kontakter 
Det sociala stödet bestod i denna studie av tre delindex som behandlade chefskap, kollegor 

och yttre kontakter. När de olika verksamhetsinriktningarna jämfördes med varandra så 

framgick det att socialt stöd från chef varierade mellan 30 och 41 andelar. Sociala 

verksamheter var den inriktning som i störst utsträckning upplevde högsta möjliga stöd från 

chefer och Kommunal service och underhåll den inriktning där minst utsträckning upplevde 

högsta möjliga stöd. Näst störst andel som upplevde högsta möjliga stöd från chefer hade de 

pedagogiska verksamheterna och på tredje plats kom Administration och kontor. Gällande 

stödet från kollegor så skilde det 18 enheter mellan den inriktning som i störst utsträckning 

upplevde högsta möjliga stödet från kollegor och den som i minst utsträckning gjorde det. 

Pedagogiska verksamheter var den inriktning som hade flest andelar gällande stödet från 

kollegor och därefter kom de sociala verksamheterna. Näst minst andelar gällande kollegor 

hade Kommunal service och underhåll och allra lägst hade Administration och kontor. Det 

delindex som gällde yttre kontakter visade en skillnad på 31 andelar mellan den största och 
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den minsta andelen som tyckte att de hade högsta möjliga stöd från yttre kontakter. Den 

största andelen fanns bland de pedagogiska verksamheterna och Sociala verksamheter hade 

den näst största. Kommunal service och underhåll hade den näst minsta andelen som upplevde 

den starkaste formen av stöd från yttre kontakter och Administration och kontor hade den 

allra minsta. (se figur 6) 

 

 
Figur 6. Socialt stöd. Index gällande chefskap, kollegor och yttre kontakter uppdelat på verksamhetsinriktning. 

 

 

Sambandet mellan socialt stöd och krav respektive kontroll 
 

Sambandet mellan socialt stöd och krav 
Vid de genomförda regressionsanalyserna framkom det att hög grad av socialt stöd inte hade 

ett statistiskt signifikant samband med hög grad av upplevda krav (se tabell 1). Detta innebar 

att det förmodade sambandet, som visade att en ökning i andelen som upplevde högt socialt 

stöd gav lägre andel som upplevde höga krav, inte med säkerhet gick att generalisera. 

Sambandet mellan socialt stöd och krav undersöktes dock vidare genom tre 

regressionsanalyser där socialt stöds tre delindex separat ställdes mot hög grad av krav. I 

dessa regressionsanalyser visade det sig att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan 

chefskap och krav. Statistiskt signifikanta samband gick däremot inte att finna då 
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regressionsanalyser gjordes mellan de oberoende variablerna kollegor respektive yttre 

kontakter och den beroende variabeln krav. 

 

Chefskapets samband med krav var negativt, det vill säga att en ökning gällande socialt stöd 

från chef gav en minskning av andelen som upplevde höga krav (se tabell 1). Mer precist, vid 

en enhets ökning på indexet gällande högsta möjliga sociala stöd från chefen så minskade 

andelen som upplevde den högsta möjliga formen av krav i snitt med 0,259 enheter. På 

arbetsställenivå visade det sig att de arbetsställen med en stor andel medarbetare som 

upplevde högt socialt stöd från sin chef i mindre grad hade medarbetare som upplevde den 

högsta formen av krav. 

 
Tabell 1.  Fyra bivariata regressionsanalyser som åskådliggör sambandet 

mellan socialt stöd (generellt och uppdelat) och hög grad av upplevda krav. 

Samband med krav Constant B-koefficient P-värde 

Socialt stöd 32,889 -0,212 0,097 

        

Chefskap 32,916 -0,259 0,014 

Kollegor 25,089 -0,022 0,818 

Yttre kontakter 22,493 0,027 0,724 

 

 

Ytterligare en dimension, verksamhetsinriktning, kom att tilläggas i regressionsanalyserna 

gällande det sociala stödets påverkan på krav. Detta för att kontrollera att effekten av socialt 

stöd kvarstod när verksamhetsinriktningarna lades till i regressionen samt för att studera i 

vilken utsträckning verksamhetsinriktningar upplevde höga krav olika. När 

verksamhetsinriktningarna lades in, utöver det tredelade sociala stödet, höll det negativa 

sambandet mellan chefskap och krav (se tabell 2). Chefskapets genomsnittliga effekt på krav 

minskade från 0,259 till 0,197 och den statistiska signifikansen låg nu på exakt 5 %, vilket 

innebar att det gränsade till att inte vara signifikant. De pedagogiska verksamheterna utgjorde 

referenskategorin i denna regressionsanalys och det visade sig att vissa 

verksamhetsinriktningar hade statistiskt signifikanta samband med upplevelsen av krav. 

Sociala verksamheter samt Kommunal service och underhåll hade en lägre andel medarbetare 

som upplevde högsta formen av krav i jämförelse med Pedagogiska verksamheter. Däremot 

fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan Administration och kontor och Pedagogiska 

verksamheter. Regressionsanalysen som gestaltas i tabell 2 visade att om en hypotetisk 
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pedagogisk verksamhet hade 0 på skalan gällande socialt stöd från chef så hade de en större 

andel medarbetare som upplevde den högsta formen av krav jämfört med en hypotetisk social 

verksamhet som hade 0 på skalan gällande chefskap. Det ska dock hållas i åtanke att det i 

praktiken inte fanns någon verksamhet som hade 0 andelar medarbetare som upplevde den 

högsta formen av stöd från chefen. 

 

Det statistiskt insignifikanta sambandet mellan kollegialt stöd och krav kvarstod när 

verksamhetsinriktningarna lades in i regressionsanalysen, precis som det insignifikanta 

sambandet mellan yttre kontakter och krav (se tabell 2). I dessa regressionsanalyser utgjordes 

referenskategorin, precis som ovan, av de pedagogiska verksamheterna. Det gick att se att 

Kommunal service och underhåll gick från att vara statistiskt signifikant då stöd från chef och 

kollegor studerades, till att vara insignifikant när stöd från yttre kontakter undersöktes. Detta 

kan bero på att Kommunal service och underhåll innehöll relativt få arbetsställen, vilket kan 

ge en större osäkerhet gällande generaliserbarheten. Detta gör att effekter tenderar att bli 

insignifikanta i större utsträckning. 

 

Förklaringsgraden uppger hur mycket de oberoende variablerna sammantaget förklarar 

variansen i den beroende variabeln. I tabell 2 går det att utläsa att det sociala stödet från chef i 

kombination med verksamhetsinriktningarna kunde förklara upp till en dryg fjärdedel av den 

andel som upplevde hög grad av krav. Då resterande tre fjärdedelar berodde på andra 

faktorers påverkan var det tydligt att upplevelsen av krav är komplex och inte helt kunde 

förklaras med denna regressionsanalys. Variablerna i denna analys, socialt stöd från chef och 

verksamhetsinriktningarna, har dock en distinkt påverkan på upplevelsen av hög grad av krav. 
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Tabell 2. Tre multivariata regressionsanalyser som åskådliggör socialt stöds 

(uppdelat på källa) respektive verksamhetsinriktningarnas samband med hög grad 

av upplevda krav.    

Samband med krav Constant B-koefficient P-värde 

Chefskap 33,864 -0,197 0,050 

Påverkan av Administration/kontor 
 

-2,784 0,322 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

-8,356 0,035 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-8,595 0,002 

Förklaringsgrad 25,8 %       

        

Kollegor 35,325 -0,149 0,143 

Påverkan av Administration/kontor 
 

-4,879 0,152 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

-9,645 0,024 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-11,107 0,000 

Förklaringsgrad 22,9  %       

	  	   	  	   	  	   	  	  

Yttre kontakter 28,208 -0,015 0,889 

Påverkan av Administration/kontor 
 

-2,632 0,546 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

-8,000 0,096 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-10,063 0,001 

Förklaringsgrad 19,1 % 	  	   	  	   	  	  

 

 

Sambandet mellan socialt stöd och kontroll 
En regressionsanalys gjordes på det eventuella sambandet mellan socialt stöd och kontroll (se 

tabell 3). Denna analys uppvisade ett statistiskt signifikant samband dem emellan. Sambandet 

var positivt och innebar att arbetsställen med en högre andel medarbetare som upplevde det 

högsta möjliga sociala stödet också hade en högre andel som upplevde den högsta möjliga 

kontrollen. För att närmare undersöka vilka av de tre delindexen inom socialt stöd som bidrog 

till att förklara sambandet med kontroll, så gjordes regressionsanalyser för respektive 

delindex.  

 

När chefskaps samband med hög grad av kontroll undersöktes uppvisades inget statistiskt 

signifikant samband. Statistiskt signifikanta samband fanns dock mellan de två övriga 

källorna till socialt stöd och upplevd kontroll. Sambandet mellan kollegor och upplevd 

kontroll var positivt, vilket innebar att en större andel som upplevde det högsta möjliga stödet 
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från kollegor gav en större andel som upplevde den högsta formen av kontroll. Mer precist, 

när det sociala stödet från kollegor ökade med en enhet så ökade även andelen medarbetare 

som upplevde den högsta formen av kontroll med 0,242 enheter. Det samband som 

påträffades mellan yttre kontakter och upplevd kontroll var även det positivt. Andelen som 

ansåg sig ha högsta möjliga kontroll tenderade alltså att öka när de som upplevde sig ha det 

högsta stödet från yttre kontakter ökade med en enhet, detta med 0,170 enheter (se tabell 3). 

 
Tabell 3. Fyra bivariata regressionsanalyser som åskådliggör sambandet 

mellan socialt stöd (generellt och uppdelat) och hög grad av upplevd kontroll.  
Samband med kontroll Constant B-koefficient P-värde 

Socialt stöd 16,692 0,336 0,001 

        

Chefskap 24,864 0,170 0,061 

Kollegor 19,039 0,242 0,002 

Yttre kontakter 20,923 0,170 0,006 

 

 

För att säkerställa att sambanden som framkom mellan socialt stöd och kontroll var riktiga 

lades verksamhetsinriktningarna till regressionsanalyserna som kontrollvariabler. Chefskapet 

fick då ett statistiskt signifikant samband med upplevd kontroll. Detta resultat skulle kunna 

innebära att chefskapet var relevant för upplevelsen av kontroll när sociala verksamheter togs 

i beaktan (se tabell 4). 

 

Att chefskap uppvisade statistisk signifikans i detta skede, men ej i den tidigare 

regressionsanalysen, berodde möjligtvis på att ett undertryckt samband mellan variablerna 

fanns. En korrelationsanalys gjordes för att kontrollera om detta var möjligt. Sociala 

verksamheter hade, enligt korrelationsanalysen (se bilaga 2), korrelation med både chefskap 

och kontroll vilket skulle ha kunnat orsaka detta undertryckta samband. Korrelationsvärden 

kan i teorin sträcka sig mellan -1 och 1, där 0 innebär att det inte finns något samband medan 

-1/+1 innebär att sambandet är absolut. Korrelationen mellan Sociala verksamheter och 

chefskap var 0,312 (positivt samband) och hade ett p-värde på 0,028 samtidigt som 

korrelationen mellan Sociala verksamheter och kontroll var -0,322 (negativt samband) och p-

värdet var 0,022. Sambandet mellan chefskapet och kontroll var positivt och innebar att en 

ökning av andelen som upplevde högsta möjliga stöd från chefen även gav en ökning i 
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andelen som upplevde högsta möjliga kontroll, givet att det var inom sociala verksamheter (se 

tabell 4). 

 

Sambandet mellan stödet från kollegor och kontroll var fortsatt statistiskt signifikant i detta 

steg. Kollegornas effekt på kontrollen minskade något, från 0,242 till 0,221, men var fortsatt 

positiv. I jämförelse med Pedagogiska verksamheter, som fanns i referenskategorin, hade 

Sociala verksamheter i snitt en lägre andel som upplevde den högsta formen av kontroll. 

Denna effekt av Sociala verksamheter var statistiskt signifikant, vilket ingen annan inriktning 

uppvisade i denna regressionsanalys. Utfallet gällande kontroll påverkades således även av 

vissa verksamhetsinriktningar (se tabell 4). 

 

När verksamhetsinriktningarna lades till som kontrollvariabler i regressionsanalysen gällande 

stödet från yttre kontakter och dess samband med kontroll, kvarstod det statistiskt signifikanta 

sambandet. Det sociala stödet från yttre kontakter hade effekt på kontrollen. Effekten ökade i 

detta steg från 0,170 till 0,262 (se tabell 4). 

 

Förklaringsgraden var större än en femtedel gällande högt socialt stöd från chef, kollegor 

respektive yttre kontakter i kombination med verksamhetsinriktningarna. Detta betydde att 

socialt stöd i kombination med verksamhetsinriktningarna kunde förklara över 20 % av 

utfallet på kontrollindexet. Förklaringsgraderna kan inte summeras ihop mellan delarna i 

tabell 4 då verksamhetsinriktningarna ingick i samtliga regressioner. Det var dock tydligt att 

socialt stöd, från samtliga tre källor, hade en betydande roll för utfallet av upplevelsen av 

högsta formen av kontroll (se tabell 4).   
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Tabell 4. Tre multivariata regressionsanalyser som åskådliggöra socialt stöds (uppdelat) 
respektive verksamhetsinriktningarnas samband med hög grad av upplevd kontroll.  

Samband med kontroll Constant B-koefficient P-värde 

Chefskap 25,360 0,240 0,006 

Påverkan av Administration/kontor 
 

-3,179 0,189 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

-5,069 0,133 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-8,672 0,000 

Förklaringsgrad 24,5 %       

        

Kollegor 21,432 0,221 0,013 

Påverkan av Administration/kontor 
 

0,087 0,976 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

-2,972 0,404 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-5,323 0,027 

Förklaringsgrad 22,4  %       

	  	   	  	   	  	   	  	  

Yttre kontakter 16,228 0,262 0,004 

Påverkan av Administration/kontor 
 

4,065 0,254 

Påverkan av Kommunal service och underhåll 
 

0,215 0,956 

Påverkan av Sociala verksamheter 
 

-6,012 0,009 

Förklaringsgrad 26,1 % 	  	   	  	   	  	  

 

 

Analys 
Nedan presenteras analysen som gjordes med hjälp av teori utifrån studiens resultat. 

Inledningsvis beskrivs och analyseras fördelningen av krav, kontroll och socialt stöd i sin 

helhet inom de olika verksamhetsinriktningarna. Socialt stöd granskas även närmre utifrån de 

tre delindexen chefskap, kollegor och yttre kontakter. Slutligen redovisas och analyseras de 

regressionsanalyser som genomfördes gällande socialt stöds samband med krav och kontroll, 

både utan och med verksamhetsinriktningar inlagda. 

 

Krav, kontroll och socialt stöd inom verksamhetsinriktningarna 
Enligt Karasek och Theorell (1990) kan olika kombinationer av krav, kontroll och stöd ge 

olika mer eller mindre positiva arbetssituationer. Då de index vi presenterade i 

resultatavsnittet endast byggde på svarsalternativet “stämmer helt och hållet” har vi endast 

redogjort för de som upplever de allra högsta kraven, kontrollen och sociala stödet. Vi har inte 

redogjort för fördelningen bland övriga svarsalternativ inom krav, kontroll och socialt stöd 
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och kan därmed inte uttala oss om den genomsnittliga upplevelsen av krav, kontroll och 

socialt stöd på de olika arbetsställena. Inte heller andelen som ansåg sig ha lägst krav, kontroll 

och socialt stöd går att utläsa från vår studie. Detta gör att det svårt att avgöra om en 

verksamhetsinriktning hade en allmänt bra alternativt dålig arbetssituation.  

 

Det vi däremot kan konstatera från resultatavsnittet “Krav, kontroll och socialt stöd inom 

verksamhetsinriktningarna” är att verksamhetsinriktningarna uppvisade skillnader i de 

uppmätta krav, kontroll och socialt stöd (se figur 5). Inom både krav och kontroll var det de 

pedagogiska verksamheterna som hade den största uppmätta andelen medan sociala 

verksamheter hade den lägsta andelen. Sociala verksamheter hade däremot den största 

andelen medarbetare som upplevde den högsta formen av socialt stöd medan Administration 

och kontor hade den minsta andelen. För att förtydliga så innebär detta inte att Administration 

och kontor hade lågt socialt stöd utan att de hade lägst andel medarbetare som upplevde den 

högsta formen av socialt stöd. 

 

Skillnaderna i upplevda krav och kontroll, verksamhetsinriktningarna emellan, beror troligtvis 

mycket på skillnaderna i arbetsställenas huvudfokus och karaktärer. Folkhälsoinstitutet (2013) 

beskriver bland annat att medarbetares yrkeskategori kan utgöra en faktor som ger variation i 

den psykosociala arbetsmiljön och hälsan. Detta är givetvis även en faktor som kan påverka 

arbetsmiljön inom de olika inriktningarna då det fanns olika yrkeskategorier representerade 

inom verksamhetsinriktningarna. Skillnader i arbetsuppgifter utgör ytterligare en faktor som 

självfallet även kan påverka upplevelsen av arbetsmiljön. Hellberg (2002) beskriver 

exempelvis att arbetsuppgifter i arbete med människor kan vara påfrestande och ge 

stressymptom om arbetstakten är hög. Viss påverkan av individers subjektiva uppfattning kan 

även förekomma då individer upplever sin omgivning på olika sätt. Det kan, enligt Håkansson 

(2005), vara skillnad på hur arbetsmiljön subjektivt upplevs och hur den objektivt är. Denna 

studie redogör dock för arbetsställens aggregerade resultat vilket gör att påverkan från 

enskilda individer var begränsad. 

 

Socialt stöd uppdelat på chef, kollegor och yttre kontakter 
De sociala verksamheterna hade störst andel som upplevde den högsta formen av socialt stöd 

generellt sett, men vid en närmare granskning hade de inte den största andelen i alla delindex 

inom socialt stöd, utan enbart i indexet gällande chefskap. Pedagogiska verksamheter hade de 
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högsta värdena gällande både kollegor och yttre kontakter medan sociala verksamheter kom 

på andra plats. Administration och kontor hade minst andel medarbetare som upplevde den 

högsta formen av stöd från kollegor och yttre kontakter. Gällande chefskap var det Kommunal 

service och underhåll som hade den minsta andelen som upplevde den högsta formen av 

socialt stöd från chefen. Även här skulle skillnaderna kunna härledas till 

verksamhetsinriktningarnas olika huvudfokus, de representerande yrkeskategorierna och de 

skilda arbetsuppgifterna. Det kan tänkas att medarbetarnas behov och möjligheter till socialt 

stöd i olika former skiljer sig mellan verksamhetsinriktningarna. 

 

Ett upplevt starkt socialt stöd från yttre kontakter betydde att det var förhållandevis många 

som hade omfattande kontakt med kunder/brukare/elever, att de uppskattade denna kontakt 

och kände sig respekterade av dessa yttre parter. Sociala verksamheter innefattade exempelvis 

äldreomsorg och Pedagogiska verksamheter innefattade exempelvis skolor. Att de som 

arbetade inom sociala och pedagogiska verksamheter hade förhållandevis stor andel som 

upplevde högst möjliga sociala stöd från yttre kontakter, jämfört med övriga inriktningar kan 

delvis förklaras genom Hellbergs (2002) resonemang gällande att dessa externa kontakter är 

oerhört centrala för sådana verksamheter. Hellberg menar vidare att de sociala kontakter en 

medarbetare har, utöver dem med kollegor och chefer, ingår i arbetsmiljön och att detta gäller 

i synnerhet i yrken där arbete med människor är särskilt framträdande.   

 

Sambandet mellan socialt stöd och krav respektive kontroll  
I vår studie kunde vi se att socialt stöd, i olika former, uppvisade ett samband med hur krav 

och kontroll upplevdes. Det finns olika former av socialt stöd och dessa former kan ge olika 

uttryck. House beskriver fyra former av socialt stöd. Han lyfter fram emotionellt, värderande, 

informativt och instrumentellt stöd (Torkelsson, 1991; Eriksson, 1991). Det skulle kunna 

tänkas att dessa former av socialt stöd påverkar omfattningen och hanteringen av krav 

respektive kontroll. Till exempel skulle det instrumentella stödet, vilket utgörs av praktisk 

hjälp, kunna påverka en medarbetares krav i form av arbetsbörda. Det informativa stödet, 

vilket innebär att användbar information tillhandahålls, skulle exempelvis kunna påverka 

kontrollen i form av kunskapskontroll. I denna studie framgick det dock att sambandet mellan 

socialt stöd i sin helhet och krav inte var statistiskt signifikant men med kontroll uppvisade 

socialt stöd ett statistiskt signifikant samband. Jönsson et al (2003) hävdar att socialt stöd kan 
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öka en individs kontroll över sin arbetssituation. Denna tes går i linje med resultatet och 

stödjer resonemanget ovan, gällande olika former av socialt stöds påverkan. 

 

Enligt Wreder (2008) kan chefers ledarskap påverka medarbetares förutsättningar att bland 

annat hantera arbetskrav och kontroll. Detta resonemang kan till viss del förklara de 

uppvisade sambanden mellan upplevt stöd från chef och krav respektive kontroll. Våra 

regressionsanalyser visade att chefskapet hade ett samband med krav samt att ett eventuellt 

undertryckt samband fanns mellan chefskap och kontroll då verksamhetsinriktningarna togs i 

beaktan. Våra analyser stöds till viss del av detta resonemang. Exempelvis innebar sambandet 

mellan chefskap och krav att ju större andel medarbetare på ett arbetsställe som upplevde 

högsta möjliga stöd från chefen, desto mindre andel upplevde sig ha högsta möjliga krav. 

Detta skulle kunna ses som att högt stöd från chefen ger bra förutsättningar att hantera krav. 

Att sambandet mellan chefskapet och kontroll enbart framkom när verksamhetsinriktningarna 

togs i beaktan är dock svårare att förklara utifrån detta resonemang. Detta gör att Wreders 

(2008) tes gällande chefens möjligheter att påverka medarbetares förutsättningar inte är helt 

applicerbart på denna del av resultatet. Det är dock möjligt att resultatet hade varit ett annat 

om vi hade valt att bygga våra index på ett annat svarsalternativ än ”stämmer helt och hållet”. 
 

Ett statistiskt signifikant samband mellan kollegor och krav framkom inte vid analyserna. Inte 

heller yttre kontakter uppvisade något statistiskt signifikant samband med krav. Ett eventuellt 

samband mellan dessa variabler hade kunnat förväntas utifrån resonemanget gällande olika 

former av stöds påverkan på upplevelsen av krav och kontroll. Detta uppvisades dock inte. 

Kollegors samband med kontroll var däremot statistiskt signifikant. Även yttre kontakter hade 

ett statistiskt signifikant samband med kontroll. Kollegors och yttre kontakters samband med 

kontroll kan delvis förklaras utifrån det resonemang som Jönsson et al (2003) för. De menar 

att socialt stöd kan öka kontrollen. Detta är resonemang är tillämpbart eftersom både kollegor 

och yttre kontakter kan utgöra källor för socialt stöd. 
 

I vårt resultat framgick det sammanfattningsvis att socialt stöd, från olika källor, ofta var 

relevant för hur krav och kontroll upplevdes på kommunens arbetsställen. De olika källorna 

gav skilda effekter för upplevelsen av krav respektive kontroll. Därför finns det möjligtvis 

anledning att vara mer nyanserad gällande källan till stödet, när socialt stöd sammankopplas 

med krav och kontroll. Det visade sig dock att andra faktorer, så som vilken 

verksamhetsinriktning ett arbetsställe hade, även kunde påverka andelen som upplevde höga 



28 
 

krav och hög kontroll. Upplevelsen av krav och kontroll kunde alltså till viss del förklaras av 

både socialt stöd och, i vissa fall, även av vilken verksamhetsinriktning som medarbetarna 

tillhörde. 
 

 

Diskussion 
Nedan följer en diskussion gällande studien. Vi har valt att dela upp diskussionen i en 

resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer vi att resonera 

kring studiens generaliserbarhet och ge förslag på eventuella fortsatta studier. I 

metoddiskussionen för vi ett resonemang kring våra metodval och hur dessa kan tänkas ha 

påverkat resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
I denna uppsats undersöktes hur socialt stöd, från olika källor, kunde påverka upplevelsen av 

krav och kontroll. Detta med avsikten att lämna ett bidrag till ett relativt outforskat område. I 

vår uppsats lyfte vi fram att det fanns samband mellan hög grad av socialt stöd och upplevda 

krav respektive upplevd kontroll. Vidare belyste vi att socialt stöd från chefer, kollegor och 

yttre kontakter hade olika effekt i relation till dimensionerna krav respektive kontroll. 

 

Då studien enbart genomfördes på en kommun är det svårt att uttala sig om 

generaliserbarheten till andra kommuner. Sett till antalet anställda samt befolkningsmängd är 

dock Järfälla varken störst eller minst bland Sveriges kommuner. Vidare är majoriteten av 

kommunens medarbetare anställda inom pedagogiska verksamheter samt inom vård och 

omsorg, vilket även är fallet på ett riksövergripande plan. Slutligen återfinns liknande 

verksamhetsinriktningar inom övriga Sveriges kommuner, även om kommunerna givetvis kan 

organisera sina tjänster och verksamheter på olika sätt. Det skulle vara lättare att uttala sig om 

generaliserbarheten om resultatet hade kunnat jämföras med liknande studier inom andra 

kommuner. 

 

För vidare studier finner vi det intressant att lägga in både organisationsstorlek och 

könsfördelning i analyserna. Detta då Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver att även dessa 

faktorer kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Även vidare studier gällande 

ledarskapets påverkan på arbetsmiljön skulle kunna vara av värde. Med detta menar vi att 
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närmare ta reda på vad i ledarskapet som fungerar bra respektive mindre bra och vilka 

konsekvenser detta får. Enligt insamlad teori är ledarskapet väldigt viktigt för arbetsmiljön 

och kan beroende på upplevd kvalitet ge olika psykiska och fysiska följder. Upplevelsen av ett 

välfungerande ledarskap kan exempelvis, enligt Nyberg (2009), leda till minskad risk för 

vissa hjärtsjukdomar. Detta anser vi är ett starkt argument för att undersöka detta ytterligare. 

 

Metoddiskussion 
Vi delade upp arbetsställena efter huvudsakliga verksamhetsinriktningar för att vi ansåg att 

det fanns ett intresse av att kartlägga hur dessa inriktningar påverkade i vilken utsträckning 

arbetsställena uppgett att de hade mycket hög grad av krav, kontroll och socialt stöd. Järfälla 

kommun hade redan statistik uppdelad efter förvaltning (Arbetsmiljökompassens rapportnivå 

2), så en sådan uppdelning var inte aktuell. Vi ansåg dock att arbetsplatser med liknande 

verksamhetsinriktningar, oavsett förvaltning, kunde ha mycket gemensamt och att det var 

intressant att göra jämförelser inriktningarna emellan. På detta sätt kunde vi konstatera att 

skillnader fanns i upplevda krav, kontroll och socialt stöd mellan exempelvis de arbetsställen 

inom kommunen som hade administrativt fokus och de som arbetade inom sociala 

verksamheter. 

 

Det resultat vi presenterat bör ses som en övergripande klarläggning över upplevelsen av 

krav, kontroll och stöd på arbetsställenivå, inte på individnivå. Vi är medvetna om att alla 

medarbetare inom exempelvis Pedagogiska verksamheter inte har samma arbetsuppgifter och 

därför eventuellt upplever krav, kontroll och socialt stöd på olika sätt. Vissa av arbetsställena 

var också svårare att placera in under våra inriktningar än andra. Verksamhetsinriktningen 

Kommunal service och underhåll blev exempelvis en något spretig kategori, som inte hade 

lika tydlig gemensam nämnare som de andra verksamhetsinriktningarna. Hade uppdelningen 

skett på ett annat sätt hade det eventuellt kunnat leda till ett annorlunda resultat, men vi anser 

att vår uppdelning har tillfört en viktig överblick. 

 

Även verksamhetsinriktningarnas storlek kan ha påverkat resultatet. Den minsta inriktningen, 

Kommunal service och underhåll, bestod endast av fyra arbetsställen och ett litet antal enheter 

kan göra att statistisk signifikans är svårt att uppnå. Om verksamhetsinriktningarnas 

uppdelning varit en annan, med färre men större grupper, hade kanske utfallet av denna studie 

sett annorlunda ut. Detta skulle kunna påverka den uppvisade signifikansnivån och därmed 
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resultatet, då grupper med fler enheter (i detta fall arbetsställen) har lättare att uppvisa 

statistiskt signifikanta värden än mindre grupper. Vi ville dock att verksamhetsinriktningarna 

skulle ha ett så tydligt fokus som möjligt och därför valde vi att göra på detta sätt. 

 

När den multipla regressionsanalysen gällande verksamhetsinriktningarna, chefskap och krav 

gjordes så återfanns ett statistiskt signifikant samband mellan chefskap och krav. P-värdet låg 

dock på exakt 5 %. Resultatet var godtagbart utifrån det värde som vi satte som gräns för 

statistisk signifikans. I det fall vi hade satt gränsen vid ett annat signifikansvärde hade vi 

möjligtvis godtagit fler alternativt färre samband som signifikanta. Vi valde vidare att 

använda 0,05 som gräns på accepterat p-värde då det är praxis inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Då vår studie baserades på ett totaluraval och vi därmed 

inte avsåg att generalisera resultatet på en större grupp så hade p-värdet mindre relevans än 

om vi hade haft ett stickprov. Därför anser vi att tillförlitligheten i resultatet är hög. Att vi 

ändå valt att lägga vikt vid p-värdet beror på att det indikerar om effekternas storlek är 

tillräckligt omfattande för att vara värda att lyfta fram. 

 

 

Slutsats 
Denna studie har visat att det finns skillnader mellan de olika verksamhetsinriktningarna 

gällande andelen som upplever den högsta formen av krav, kontroll och socialt stöd. Vi har 

redogjort för hur dessa skillnader uttrycker sig i detta examensarbetes resultat- och 

analysavsnitt. Det har vidare framkommit att andelen som upplever högt socialt stöd, från 

olika källor, ofta har ett samband med andelen som upplever höga krav respektive hög 

kontroll. Detta innebär således att socialt stöd, från olika källor, har olika betydelse och effekt 

på upplevelsen av krav och kontroll. Det kan därför anses viktigt att ta hänsyn till de varierade 

effekterna av socialt stöd, från olika källor, i vidare forskning samt vid insatser gällande 

psykosocial arbetsmiljö. Vårt resultat indikerar även att verksamhetsinriktningarna kan vara 

av relevans för upplevelsen av krav och kontroll i vissa fall. Upplevelsen av höga krav och 

hög kontroll kan således delvis förklaras av högt socialt stöd, samt av arbetsställenas 

verksamhetsinriktningar i vissa fall.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
Frågorna nedan är hämtade från: http://informationtools.se/wp-

content/uploads/2012/09/Arbetsmiljokompassen_Demorapport-2012-PDF-1.2MB.pdf 

2015-05-06 

 

Krav 
 Arbetsbörda 

 Fråga 1: Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt. 

 Fråga 2: Det begärs av mig att jag måste utföra en alltför stor arbetsinsats. 

 Fråga 3: Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. 

 Fråga 4: Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. 

 Variation 

 Fråga 5: Mitt arbete är omväxlande. 

 Fråga 6: Mina arbetsuppgifter förändras ständigt. 

Kontroll 
 Kunskapskontroll 

 Fråga 7: I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och mina 

 färdigheter 

 Fråga 8: Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutvecklar mig 

 Fråga 9: I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker. 

 Beslutsutrymme 

 Fråga 10. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete ska utföras. 

 Fråga 11: Jag har inflytande över beslut som rör hela min avdelning/enhet. 

Socialt stöd 
 Yttre kontakter 

 Fråga 12: Mitt arbete präglas av många kund-/brukar-/elevkontakter. 

 Fråga 13: Jag tycker att kontakt med kunder/brukare/elever är ett givande inslag 

 i mitt arbete. 

 Fråga 14: Jag känner att kunder/brukare/elever respekterar mig i min yrkesroll 

 Kollegor  

 Fråga 15: Mitt arbete innebär att jag ofta arbetar tillsammans med andra. 

 Fråga 16: Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig. 
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 Fråga 17: Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få arbetet gjort. 

 Fråga 18: Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll. 

 Chefskap 

 Fråga 19: Jag upplever att min chef bryr sig om mig 

 Fråga 20: Jag upplever att min chef tar sig tid att lyssna om jag kommer med ett 

problem. 

Fråga 21: Jag känner att min chef respekterar mig i min yrkesroll. 

Fråga 22: Jag uppfattar att min chef har god kunskap om verksamheten 

Fråga 23: Min chef är lätt att komma i kontakt med. 

Fråga 24: Min chef ger mig den feedback jag behöver i mitt arbete. 

Fråga 25: Min chef ger mig feedback på ett bra sätt på det arbete jag utför. 

Fråga 26: Min chef organiserar verksamheten på ett lämpligt sätt. 

Fråga 27: Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 

Fråga 28: Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt. 

  


