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Sammanfattning 
 

Denna kvantitativa studie behandlar anställdas hälsa i förhållande 
till krav-kontroll-stöd modellen. Studiens syfte är dels att 
undersöka hur krav, kontroll och stöd korrelerar med hälsa i 
arbetslivet. Vidare undersöks i vilken typ av arbetsbelastningsläge; 
aktiv, passiv, spänd eller avspänd, som den anställde skattar sin 
hälsa högst. Resultatet beräknades med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS och bygger på en enkätundersökning 
(N=137) som genomförts på arbetsplatser i tre svenska städer. 
Korrelationsanalyser, T-test och ANOVOR tillämpades. Resultatet 
visade att höga krav korrelerade negativt med hälsa. Hög grad av 
kontroll samt hög grad av stöd korrelerade positivt med hälsa. Stöd 
från chef samt arbetskamrater visade sig vara den viktigaste typen 
av socialt stöd för en hög nivå av hälsa. 
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Abstract 

 
This quantitative study discuss employees health in relation to the 
demand-control-support model in the workplace. The study 
examines how demands, control and support correlates with health 
at work. Additionally the study investigates which type of social 
support that is most important to occupational health. Moreover the 
study examines in which work situation the employee experience 
highest health; active, passive, high strain or low strain. The result 
was calculated using the statistical program SPSS and is based on a 
survey (n = 137) by a convenience sample of workplaces in three 
Swedish cities. Correlations and analyzes of variances were 
applied. The results showed that high levels of demands correlates 
negatively with health. High levels of control and support were 
correlated positively with health. Support from manager and 
colleagues were shown to be the main form of social support for a 
high level of health. 
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Anställdas hälsa i relation till krav-kontroll-stöd modellen 

Ett utbrett problem i dagens samhälle är ökad arbetsrelaterad stress (Europeiska 

Arbetsmiljöbyrån, 2003). En kraftigt ökande andel anställda upplever sin arbetsmiljö som 

stressfull och psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2001). Samtidigt visar tidigare 

forskning att individer som upplever krav i kombination med en hög nivå av kontroll har god 

hälsa även på stressutsatta arbetsplatser (Karasek & Theorell, 1990). En viss nivå av stress 

krävs för att människan ska fungera på ett effektivt sätt och stress är nödvändigt för 

produktiviteten (Lazarus, Deese, & Osler, 1952). Även om arbetsrelaterad stress är ett utbrett 

problem är det inte konstaterat att höga krav på arbetet per automatik leder till sämre hälsa. 

Denna paradox vill vi genom denna studie undersöka då vi vill studera vad det är som gör att 

vissa individer upplever en hård belastning på arbetsplatsen men ändå mår bra och upplever 

en hög nivå av hälsa. 

Hälsa är ett omfattande begrepp med individuell betydelse då individer ser olika på 

vad som är hälsosamt och ohälsosamt. Begreppet hälsa är beroende av dess kontext, 

exempelvis kultur, samhällsuppbyggnad, människosyn och välfärdsnivå (Medin & 

Alexandersson, 2000). Världshälsoorganisationen WHO (1946) definierar hälsa konceptuellt 

som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Det var först 

under 1500-talet som synen på hälsa relaterades till sjukdom och symptom, tidigare under 

antiken såg man hälsa ur ett perspektiv där kropp och själ var förbundna (Andersen, 2004). 

Att tillämpa en helhetssyn på hälsa idag innebär att en balans mellan individens fysiska, 

psykiska och sociala liv bör finnas då hälsa är komplext och består av många faktorer (Medin 

& Alexandersson, 2000). Föreliggande studie ämnar mäta de anställdas självskattade hälsa, 

för att ta del av den subjektiva upplevelsen. Hur individer skattar sin egen hälsa är individuellt 

då ingen individ är den andra lik. I den här studien refererar begreppet hälsa till den generella 

hälsan, alltså en kombination av fysisk, psykisk och social hälsa. 
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Stress är ett utbrett begrepp som grundades av fysiologen Hans Selye (Selye, 1981). 

Efter flera vetenskapliga undersökningar fann Selye (1981) att stress var människans naturliga 

respons på omvärldens krav. Stress är en fysiologisk reaktion som går att mäta objektivt men 

känslan och upplevelsen av den är subjektiv då alla individer hanterar stress olika 

(Folkhälsoguiden, 2014). Orsaken till stress kallas för stressorer och beror framförallt på 

psykiska och psykosociala faktorer (Cooper, 1998). Stressorer är stimuli som upplevs som 

hotande och oavsett karaktären på stressoren skapar den press på individen att anpassa sig till 

upplevda krav. När kraven inte är i balans med personens förmåga att hantera stress upplevs 

negativ stress. Den negativa stressen beror ofta på bristen av kontroll (Selye, 1981) och detta 

utvecklas mer utförligt längre ned i studien. Stress är således resultatet av interaktionen 

mellan krav och kontroll.  

Även om stress tenderar att benämnas i negativa sammanhang är stress också en viktig 

överlevnadsreaktion. Stress blir skadlig för hälsan först när en person befinner sig i ett 

stressfyllt läge utan kontroll under en längre period än vad personen klarar av (Albrecht, 

1983). Personen kan då bli nedstämd, ångestfylld och uppleva oro (Kindenberg & Wallin, 

2000). En viss mängd stress krävs dock för att individen ska fungera på ett optimalt sätt 

(Deese, Lazarus, & Osler, 1952). Upplever individen stressen som kontrollerbar kan den 

snarare ses som något positivt, som en drivkraft (Arbetsmiljöverket, 2001). Positiv stress 

höjer motivationen, ger ökad koncentration och uppmärksamhet och ser till att kroppen kan 

prestera på en maximal nivå (Blomkvist & Skoglund, 2007). Under positiv stress sker en 

medveten ansträngning för att genomföra något, i arbetssammanhang kan det till exempel 

handla om en inlämningstid eller förberedelser inför en presentation. Det viktigaste är att 

kroppen och hjärnan får möjlighet att återhämta sig efter denna period, positiv stress kan bara 

ske under en kortare tid (Blomkvist & Skoglund, 2007). Stress kan därför upplevas som både 
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negativ och positiv, beroende på förmågan att behålla kontroll och att hantera kraven på ett 

effektivt sätt.  

Vad är förklaringen till att vissa människor mår bra på en arbetsplats med stress och 

höga krav medan andra inte mår bra? Karasek och Theorell (1990) föreslår att interaktionen 

mellan krav, kontroll och stöd avgör om upplevelsen av stress är positv eller negativ. I Krav-

kontroll-stöd modellen, som visas I Figur 1, beskrivs interaktionen och förhållandet mellan 

dessa tre variabler. Som modellen visar kan förhållandet mellan krav, kontroll och stöd 

variera och antingen förebygga eller utlösa stress. Negativ och positiv stress skiljer sig åt på 

så vis att negativ stress definieras som en upplevelse av höga krav samt låg grad av kontroll 

och socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Positiv stress är istället när den anställde känner 

höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd. Modellen härstammar från en äldre modell som 

tidigare enbart innefattade variablerna krav och kontroll (Stressforskningsinstitutet, 2014). 

Johnson (1988) bidrog till tillkomsten av stöddimensionen i krav-kontroll-stöd modellen och 

hans studier har visat att den psykosociala hälsan påverkas positivt av socialt stöd i arbetet. 

Genom socialt stöd kan psykiska stressorer i arbetet förebyggas, copingstrategier utvecklas, 

stress lindras samt ohälsa förhindras (Karasek & Theorell, 1990). Krav-kontroll-stöd 

modellen används i denna studie för att förklara vilka utslag de anställdas arbetsförhållanden 

ger i arbetsrelaterad stress och hälsa. 
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Figur 1. Krav-kontroll-stöd modellen med dess olika arbetsbelastningslägen (Karasek 

& Theorell, 1990). 

Forskning har utvecklat modellen i figur 1 genom att kategorisera olika förhållanden 

inom krav, kontroll och stöd till fyra centrala tillstånd (Karasek & Theorell, 1990). De fyra 

tillstånden är ”aktivt”, ”passivt”, ”spänt” och ”avspänt”. Dessa tillstånd innefattar olika typer 

av arbetsbelastning och modellen utgår ifrån begreppet job strain, vilket kan översättas till just 

arbetsbelastning eller arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). 

Arbetsbelastningsmodellen utgör en del i krav-kontroll-stöd modellen och ingår därför i figur 

1. Karasek och Theorell (1990) utvecklar begreppet arbetsbelastning, job strain, genom att 

förklara hur arbetsrelaterad stress inte härstammar från en enda aspekt av arbetsmiljön. Det är 

istället interaktionen mellan kraven i en arbetssituation och graden av kontroll som den 

anställde upplever som avgör nivån av arbetsrelaterad stress. Interaktionen avgör också om 

stressen upplevs som negativ eller positiv. Befinner sig den anställde i ett passivt 
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arbetsbelastningsläge är graden av krav och kontroll låg och den anställde upplever därmed en 

låg nivå av stress. Ett uttalat problem med detta arbetsbelastningsläge är att produktiviteten 

och motivationen är låg (Karasek & Theorell, 1990). Ett aktivt arbetsbelastningsläge innebär 

istället hög grad av krav och kontroll, vilket kan definieras som positiv stress (Kindenberg & 

Wallin, 2000). I ett sådant läge är produktiviteten hög samtidigt som de anställda känner 

kontroll vilket ger dem möjlighet att använda sina kunskaper och känna stimulans att fortsätta 

utvecklas (Kindenberg & Wallin, 2000). Ett spänt arbetsbelastningsläge innebär låg grad av 

kontroll och hög grad av krav, med andra ord negativ stress. Det spända 

arbetsbelastningsläget har en tydlig och empiriskt förankrad relation till negativa 

hälsokonsekvenser (Karasek & Theorell, 1990). Motsatsen till detta tillstånd är det avspända 

läget som innebär låga krav och hög grad av kontroll, ett läge med låg grad av stress. Detta 

tillstånd definieras tillsammans med det aktiva arbetsbelastningsläget som det ideala för 

hälsan. Ingen individ är dock den den andre lik och olika arbetsbelastningslägen lämpar sig 

sannolikt för olika anställda. Arbetsbelastningsmodellen innefattar inte variabeln stöd då 

Johnson (1988) introducerade stöd vid ett senare stadie. I studien undersöks 

arbetsbelastningsmodellens olika lägen i avsikt att mäta hur anställda upplever stress och 

hälsa. 

På en arbetsplats ställs ständigt olika typer av arbetsrelaterade krav. Dessa krav kan 

beskrivas som de förhållanden som anstränger de anställda. Många gånger leder dessa krav 

till uppkomsten av negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). En arbetssituation som 

innefattar långvarig och negativ stress är direkt ohälsosam, i synnerhet om individen upplever 

en överbelastning av arbetssysslor och personliga konflikter, vilket anses vara de två största 

arbetsrelaterade kraven (Cooper, 1998). Krav kan hänvisas till psykiska och fysiska 

påfrestningar. Fysiska arbetskrav rör exempelvis tunga lyft, riskfyllda arbetssysslor och 

krävande arbetsställningar. Exempel på psykiska krav kan vara ett högt arbetstempo, korta 
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tidsramar för beslutsfattande eller monotont arbete. Variabeln krav delas in i tre 

underkategorier, kvantitativa krav, beslutskrav och inlärningskrav (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, Ørhede, 2000). Kvantitativa krav innefattar det 

arbetstempo som den anställde måste hålla och inom vilken tidsram som ges för att utföra 

arbetet (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell, & Vingård, 1999). Beslutskraven består 

av de krav som rör komplexa och hastiga beslut. Om individen upplever kraven som svåra att 

utföra så ökar risken för upplevd stress och negativ hälsa (Dallner et al., 2000). Inlärningskrav 

är krav som är relaterade till inlärning, till exempel krav som innebär att den anställde utökar 

sin kunskap (Dallner et al., 2000). Om en individ upplever arbetskraven som orimliga så ökar 

risken för upplevd negativ stress, för att hantera arbetskraven är det därför viktigt med en hög 

grad av kontroll och socialt stöd. 

Att inte uppleva kontroll över en situation är en faktor till negativ stress. I krav-

kontroll-stöd modellen refereras kontroll till både “kontroll i” och “kontroll över” arbetet. 

Kontroll i arbetet syftar till kontrollen i de dagliga arbetsuppgifterna, exempelvis saker som 

den anställde kan påverka i sitt arbete, som hur och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska 

utföras (Arbetsmiljöverket, 2001). Vidare omfattar kontroll över arbetet mer övergripande 

beslut, yttre faktorer som den enskilde individen inte kan påverka, till exempel 

omorganisationer eller nedskärningar på arbetsplatsen. Variabeln kontroll delas in i tre 

undervariabler, kontroll av beslut, positiva utmaningar i arbetet samt kontroll av arbetstakt 

(Dallner et al., 2000). Kontroll av beslut berör exempelvis kontrollen av den mängd arbete 

den anställde får, hur arbetet ska utföras samt om möjligheten att påverka viktiga 

arbetsrelaterade beslut. De positiva utmaningarna i arbetet innefattar bland annat att den 

anställdes kunskap är till nytta i arbetet samt huruvida arbetet upplevs som meningsfullt. 

Kontroll av arbetstakt berör frågor om kontrollen av arbetstempo, som när rast får tas och hur 

arbetstiden regleras (Dallner et al., 2000). Tidigare forskning har visat att höga krav är 
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hanterbara och inte behöver leda till negativ stress om arbetstagaren i kombination med dessa 

upplever en hög grad av kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Om stressen uppfattas som 

negativ eller positiv beror alltså på om graden av kontroll är låg eller hög. 

Stöd kan fungera som ett skydd mot stress (Karasek & Theorell 1990). Socialt stöd har 

tre undervariabler som innefattar stöd från chefer, stöd från arbetskamrater samt stöd från 

familj och vänner. Det finns en mängd tidigare studier som har undersökt socialt stöd från 

chefer och arbetskamrater. Forskning visar att stöd från chefer är av särskilt stor vikt för de 

anställdas hälsa (Jeding et al., 1999). Det är en stressfaktor att inte få uppskattning för det 

arbete man utfört (Kindenberg & Wallin, 2000). Även stöd från arbetskamrater är viktigt för 

att känna gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen (Jeding et al., 1999). Stöd från vänner 

och familj i relation till arbetshälsa är ett mindre beforskat ämne än krav och kontroll men 

studier har visat att personer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd utvecklar 

färre stressymptom än andra (Folkhälsoguiden, 2014). Enligt Folkhälsoguiden (2014) är det 

betydelsefullt att få socialt stöd från familj och vänner för att må bra och minska 

riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Det är därför sannolikt att anställda med goda relationer till 

familj och närstående har möjlighet att diskutera eventuella arbetskonflikter och andra 

problem utanför arbetsplatsen och därmed upplever en högre nivå av hälsa. 

Sedan 1980-talets början har ett stort antal studier om krav-kontroll-stöd modellen 

utförts med olika inriktningar och avgränsningar (Maes & Doef, 1999). Under årens lopp har 

komplikationer gällande modellen uppkommit, exempelvis så är majoriteten av all forskning 

inom området utförd genom designen tvärsnittsstudie vilket har lett till svårigheter att 

exkludera externa variabler samt upptäcka kausala samband (Christensen, Johnson & Turner, 

2011). Vid genomförd litteratursökning hittades en liknande studie som också har studerat 

krav-kontroll-stöd modellen med syfte att undersöka upplevd arbetsrelaterad stress (Apelkvist 

& Sankoh, 2009). Denna studie hade dock låg grad av generaliserbarhet med enbart 17 
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respondenter. De utdelade enkäterna består av endast nio svarsfrågor och studien är utförd på 

en enda arbetsplats. Det finns därför skäl att göra en utökad studie med fler respondenter och 

använda en utförligare enkät som delas ut på fler arbetsplatser, allt för att uppnå en bredare 

grad av intern och extern validitet. Föreliggande studie är också intressant och utmärkande 

därför att den lyfter socialt stöd utanför arbetsplatsen, det vill säga från familj och vänner. 

Denna typ av social interaktion är intressant då detta område inte har studerats i lika stor grad 

som annat stöd i samband med krav-kontroll-stöd modellen tidigare (Karasek & Theorell, 

1990). 

Studiens syfte är att undersöka vad som är avgörande för god hälsa hos anställda. Vi är 

även intresserade av relationen mellan de anställdas arbetskrav, den kontroll de har över sin 

arbetssituation, det sociala stöd de upplever samt hälsa. I studien undersöks först vilka 

faktorer i krav-kontroll-stöd modellen som korrelerar högst med anställdas hälsa. Vi mäter då 

de tre underkategorierna av krav; kvantitativa arbetskrav, beslutskrav och inlärningskrav, 

kontroll; kontroll av beslut, positiva utmaningar i arbetet samt kontroll av arbetstakt samt 

socialt stöd; stöd från chefer, stöd från arbetskamrater samt stöd från familj och vänner. Vi 

ämnar uppfylla studiens syfte genom följande frågeställningar: 1. Vilka faktorer av krav, 

kontroll och socialt stöd samt deras tre respektive underfaktorer korrelerar med anställdas 

hälsa? 2. Vilken typ av socialt stöd är mest avgörande för att uppnå hälsa? 3. I vilket 

arbetsbelastningsläge skattar de anställda sin hälsa högst? Vi kommer att besvara 

frågeställningarna med hjälp av enkäter som delas ut till anställda på olika arbetsplatser. 

Genom dessa enkäter vill vi undersöka i vilken mån de anställda upplever krav, kontroll och 

stöd på arbetsplatsen samt undersöka deras självupplevda hälsa. Detta för att kunna avgöra 

vilken variabel som korrelerar starkast med hälsa, vilken typ av socialt stöd som är mest 

avgörande för en god hälsa, samt i vilket arbetsbelastningsläge de anställda mår bäst. 
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Metod 

Deltagare 

Deltagarna är anställda på olika arbetsplatser i tre svenska städer, Stockholm, Uppsala 

och Örebro, med en medelålder på 43 år. Vidare riktar sig studien till anställda inom både den 

privata och offentliga sektorn. Studien inkluderar anställda som arbetar inom allt ifrån 

vårdinstitutioner, skolor och bibliotek till konsultföretag och advokatbyråer.160 enkäter 

delades ut och av dem återlämnades 141 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 88 %. Fyra 

enkäter plockades bort på grund av för stort internt bortfall. 14 respondenter utelämnade en 

eller flera frågor men inkluderades i studien ändå. Studiedeltagandet var därför N=137, där 

N= 91 var kvinnor och N= 46 var män. Deltagarna har rekryterats till studien genom ett 

bekvämlighetsurval. 

Mätinstrument 

Enkäterna består av frågor som är utvalda ur en större enkät, QPS Nordic (General 

Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at work), ett frågeformulär avsett 

för att kartlägga psykologiska och sociala faktorer i arbetet (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & Ørhede, 2000). Ur QPS Nordics enkät har fem 

delar valts ut som utgör 63 frågor. De delar som har valts ut är arbetskrav, kontroll i arbetet, 

sociala interaktioner och organisationskultur. De tre förstnämnda delarna utgör studiens 

huvudvariabler. Dessa tre huvudvariabler innehåller även tre stycken respektive 

undervariabler, vilka också undersöks i studien. Huvudvariabeln arbetskrav utgöras av 

undervariablerna kvanitativa arbetskrav, beslutskrav och inlärningskrav. Huvudvariabeln 

kontroll i arbetet utgörs av undervariablerna kontroll av beslut, positiva utmaningar i arbetet 

och kontroll av arbetstakt. Huvudvariabeln sociala interaktioner utgörs slutligen av 

undervariablerna stöd från chefer, stöd från arbetskamrater samt stöd från vänner och familj. 
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Variabeln organisationskultur ingick i frågeformuläret från QPS Nordic men användes aldrig 

i studien (Dallner et al., 2000).  

Kvantitativa arbetskrav. Kvantitativa arbetskrav är en av tre undervariabler till QPS 

Nordics variabel arbetskrav (Dallner et al., 2000). Kvantitativa arbetskrav utgör en del i 

enkäten som består av fyra frågor där de anställda får ta ställning till hur de upplever de 

kvantitativa arbetskraven på arbetsplatsen. Exempel på frågor är ”måste du arbeta övertid?” 

och ”måste du arbeta i mycket högt tempo?”. Frågorna besvaras med en femgradig likertskala 

där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 motsvarade ”mycket ofta eller alltid”. 

Cronbach’s alfa = .73 

Beslutskrav. Beslutskrav är en annan undervariabel till huvudvariabeln arbetskrav 

(Dallner et al., 2000). Denna variabel består av tre frågor där de anställda får svara på hur de 

upplever beslutskraven på arbetsplatsen. Frågorna lyder exempelvis ”kräver ditt arbete snabba 

beslut?” och ”kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet”. Frågorna besvaras med en 

femgradig likertskala där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 motsvarade 

”mycket ofta eller alltid”. Cronbach’s alfa = .68. 

Inlärningskrav. Inlärningskrav är den sista undervariabeln i huvudvariabeln 

arbetskrav och består av tre frågor (Dallner et al., 2000). Frågorna berör vilka krav som ställs 

på inlärning vid arbetsplatsen och lyder exempelvis ”är dina arbetsuppgifter för svåra för 

dig?” samt ”kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter?”. Frågorna 

besvaras med en femgradig likertskala där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 

motsvarade ”mycket ofta eller alltid”. Cronbach’s alfa = .61. 

Kontroll av beslut. I huvudvariabeln kontroll i arbetet ingår undervariabeln kontroll 

av beslut (Dallner et al., 2000). Kontroll av beslut har fem frågor där de anställda får ta 

ställning kring hur god eller dålig kontroll de anser att de har i beslut på arbetsplatsen. 

Exempel på frågorna är ”kan du påverka mängden arbete du får?” och ”kan du påverka beslut 
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som är viktiga för ditt arbete?”. Frågorna besvaras med en femgradig likertskala där 1 

motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 motsvarade ”mycket ofta eller alltid”. 

Cronbach’s alfa = .72 

Positiva utmaningar i arbetet. Variabeln positiva utmaningar i arbetet är också en 

undervariabel till huvudvariabeln kontroll i arbetet och innehåller tre frågor (Dallner et al., 

2000). De anställda får ta ställning kring frågor som berör positiva utmaningar i arbetslivet. 

De lyder exempelvis ”innebär ditt arbete positiva utmaningar?” och ”tycker du att ditt arbete 

är meningsfullt?”. Frågorna besvaras med en femgradig likertskala där 1 motsvarade ”mycket 

sällan eller aldrig” och 5 motsvarade ”mycket ofta eller alltid”. Cronbach’s alfa = .78. 

Kontroll av arbetstakt. Kontroll av arbetstakt är den sista undervariabeln till 

huvudvariabeln kontroll i arbetet (Dallner et al., 2000). Variabeln har fyra frågor. De anställda 

får svara på frågor som handlar om kontroll av hur snabbt de måste arbeta. Exempel på dessa 

frågor är ”kan du själv välja din arbetstakt?” och ”kan du själv välja när du ska ta paus?”. 

Frågorna besvaras med en femgradig likertskala där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” 

och 5 motsvarade ”mycket ofta eller alltid”. Cronbach’s alfa = .83. 

Stöd från chefer. Stöd från chefer är en av tre undervariabler till huvudvariabeln 

sociala interaktioner (Dallner et al., 2000). Variabeln består av tre frågor där anställda får ta 

ställning kring deras upplevelse av stöd från chefen. Exempel på frågor är ”om du behöver, 

får du då stöd och hjälp med ditt arbete av från din närmaste chef?” och ”får du uppskattning 

för din arbetsprestation från din närmaste chef?”. Frågorna besvaras med en femgradig 

likertskala där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 motsvarade ”mycket ofta eller 

alltid”. Cronbach’s alfa = .83. 

Stöd från arbetskamrater. Stöd från arbetskamrater är nästa undervariabel till 

huvudvariabeln sociala interaktioner och innefattar två frågor (Dallner et al., 2000). Dessa 

frågor berör de anställdas upplevda stöd från sina arbetskamrater och frågorna lyder ”om du 
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behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?” och ”om du 

behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna på problem som rör ditt arbete?”. 

Frågorna besvaras med en femgradig likertskala där 1 motsvarade mycket sällan eller aldrig 

och 5 motsvarade mycket ofta eller alltid. Cronbach’s alfa = .80. 

Stöd från vänner och familj. Stöd från familj och vänner som är den sista 

undervariabeln till huvudvariabeln sociala interaktioner (Dallner et al., 2000). Den består av 

tre frågor som berör ämnet stöd från vänner och familj. Exempel på frågor är ”om du behöver, 

kan du då tala med dina vänner om problem som rör ditt arbete?” och ”känner du att du kan få 

stöd från dina vänner/din familj när det är besvärligt på arbetet?”. Frågorna besvaras med en 

femgradig likertskala där 1 motsvarade ”mycket sällan eller aldrig” och 5 motsvarade 

”mycket ofta eller alltid”. Cronbach’s alfa = .75 

Hälsotermometer. Begreppet hälsa har i studien operationaliserats till olika 

självskattningsnivåer i en hälsotermometer som finns med i slutet av enkäten. 

Hälsotermometern har en skala från 0-100 där 100 står för “bästa tänkbara hälsonivå” och 0 

för “sämsta tänkbara hälsonivå” (se bilaga 2). Denna hälsotermometer är hämtad från 

EuroQol, Quality of Life Scale (Euroqol, 2014) och är ett standardiserat instrument för 

användning av mått på hälsoutfall. 

 Deskriptiva variabler. Vidare skapades variablerna kön, ålder, utbildning och yrke. 

Variabeln kön delades in i två stycken kluster, män och kvinnor. Ålder delades in i följande 

kluster: 25 år och yngre, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år samt 56 år och äldre. Utbildning delades 

in i dessa kluster: 1-9 år, 10-12 år, 13-16 år och mer än 16 år. Yrke delades in i följande 

kluster: skola, hotell och restaurang, IT, administration, konsult, service, forskning, 

lokalvårdare samt övrigt. 

Procedur 
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Föreliggande studie är av kvantitativ metod. Den design som används i studien är en 

tvärsnittsdesign vilket innebär att en undersökning har skett vid ett enskilt tillfälle. Olika 

företag kontaktades, både privata och offentliga, under hösten 2014 för att svara på enkäter. 

Av 20 kontaktade företag var fem positiva till att delta i studien. Efter visat intresse besöktes 

företagen för att diskutera undersökningen med ansvarig personal. Där informerades om 

studiens syfte, hur enkäten skulle genomföras samt hur datan skulle behandlas. Efter godtycke 

delades enkäter ut till de anställda. Ungefär en vecka senare samlades enkäterna in igen. De 

besvarade enkäterna var insamlade i ett bifogat kuvert för att bevara konfidentialiteten. Familj 

och vänner ombads även att fylla i enkäten och i ett nästa led tillfrågades vänner och 

arbetskollegor till familj och vänner. 

Statistiska analyser 

Efter datainsamlingen analyserades uppgifterna i datorprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Samtliga frågor delades in i variablerna krav, kontroll, 

socialt stöd och organisationskultur. De analyser som användes var korrelationsanalyser 

(Pearsons), oberoende T-test samt envägs- och faktoriella ANOVA. Då all data behandlades 

som normalfördelad användes post hoc testet Bonferroni. Innan frågeställningarna besvarades 

utfördes ett T-test och ANOVA på kön, ålder, utbildning och yrke i relation till hälsa. 

 För att besvara den första frågeställningen utfördes korrelationsanalyser på krav, 

kontroll, stöd samt hälsa. Därefter utfördes ytterligare en korrelationsanalys, denna gång med 

de nio undervariablerna till krav, kontroll och stöd i relation till hälsa. För att besvara den 

andra frågeställningen granskades korrelationsanalysen som utförts för att besvara den första 

frågeställningen (korrelationsanalysen av undervariablerna till stöd i relation till hälsa). För att 

besvara den tredje frågeställningen observerades medianen för variablerna krav, kontroll och 

stöd för att skapa tre nya variabler. De värden som låg under medianen kategoriserades som 

låga och de värden som låg över medianen kategoriserades som höga. Sedan skapades en 
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krav/kontroll-variabel där deltagarna delades in i fyra kategorier. De som svarade låg, låg, det 

vill säga under medianvärdet på både krav och kontroll kategoriserades som passiva. De som 

svarade låg, hög, det vill säga under medianvärdet på krav och över medianvärdet på kontroll, 

kategoriserades som avspända. De som svarade hög, låg, alltså över medianvärdet på krav och 

under medianvärdet på kontroll, kategoriserades spända och de som svarade hög, hög det vill 

säga över medianvärdet på både krav och kontroll kategoriserades som aktiva. Krav/kontroll-

variabeln och medianvariabeln för stöd ställdes sedan mot variabeln hälsa i en ANOVA och 

ett T-test. 

Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden har följts genom att deltagarna har informerats om vilka som är 

ansvariga för studien, studiens syfte, hur studien är upplagd samt på vilket sätt all data och 

resultat kommer att bearbetas. Informationen har givits via verbala instruktioner och följeblad 

(se bilaga 1). Det har varit tydligt för deltagarna att studien är frivillig och att de själva väljer 

om de vill deltaga. Enkäterna behandlas konfidentiellt och enskilda svar kan inte utläsas ur 

det sammanställda resultatet. De insamlade enkäterna har endast använts för föreliggande 

studies ändamål. Det är enbart studiens författare samt handledare som har tagit del av 

enkäterna. Efter studien kommer enkäterna att destrueras. 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka vad som är avgörande för god hälsa hos anställda. För 

att göra det undersökte vi vilka faktorer av krav, kontroll och socialt stöd samt deras tre 

respektive underfaktorer som korrelerar med anställdas hälsa. Vi undersökte även vilken typ 

av socialt stöd som var mest avgörande för att uppnå hälsa, samt i vilket arbetsbelastningsläge 

som de anställda skattar sin hälsa högst. 

 Efter att ha samlat in enkäterna analyserades datan i normalitetstestet Shapiro Wilk 

som visade att variablerna var både normalfördelade och icke normalfördelade. Av den 
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anledningen utfördes dubbla analyser där en analys har behandlat datan som normalfördelad 

och en som icke normalfördelad. Resultatet visade att det inte förelåg någon markant skillnad 

mellan det normalfördelade och icke normalfördelade resultatet, varför all data behandlades 

och redovisades som normalfördelad.  

Inledningsvis utfördes analyserna T-test och ANOVA på kön, ålder, utbildning och 

yrke i relation till hälsa för att undersöka om någon av dessa grupper skiljde sig åt signifikant 

(se tabell 1). Avsikten med detta var att urskilja om det fanns avvikelser i dessa grupper när 

det kom till variabeln hälsa . ANOVAN visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna (F (3, 125) = 3.20, p = .02). Efter ett post hoc test (Bonferroni, p = .04) framgick 

det att utbildningslängd gav ett signifikant utslag. Anställda med avslutad treårig 

eftergymnasial utbildning skattade sin hälsa högre än de som enbart genomgått en gymnasie- 

eller grundskoleutbildning. 

Tabell 1 
 
T-test och ANOVA på kön, ålder, utbildning och yrke i relation till hälsa. 

Av huvudvariablerna krav, kontroll och stöd korrelerade alla signifikant med hälsa. I 

tabell 2 kan man utläsa ett negativt samband mellan krav och hälsa (r (127) = -.20, p = .02) 

och ett positivt samband mellan kontroll och hälsa (r (126) = .20, p =.02). Ju högre krav 

deltagarna upplevde desto lägre skattade de sin hälsa och om de upplevde en hög grad av 

kontroll tenderade de att skatta sin hälsa högre. Den starkaste korrelationen påträffades mellan 

stöd och hälsa (r (127) = .28, p = .01) där sambandet var signifikant positivt. Detta innebär att 

Variabel fg t F P 
 
 

 
 

 
Mellan grupper 

 

 
 
 

 

Kön 
Ålder 

127 
4 

.25 
 

 
0.91 

.80 

.46 
Utbildning 3  3.20 .02 
Yrke 8  1.33 .24 



HUR ANSTÄLLDAS HÄLSA PÅVERKAS AV KRAV, KONTROLL OCH STÖD 18 
 

anställda i studien som upplevde en hög grad av stöd skattade sin hälsa högre än de deltagarna 

som upplevde en låg grad av stöd. 

Tabell 2 
Korrelation (Pearson) mellan hälsa, arbetskrav, kontroll och stöd hos 
studiens deltagare 

 

 Hälsa Arbetskrav Kontroll Stöd 
1. Hälsa 
 
 
2. Arbetskrav 
 

  --- 
 
 
 
 

-.20* 
(129) 

 
--- 

.20* 
(128) 

 
-.30** 
(134) 

 

.28** 
(129) 

 
-.15 

(129) 

3. Kontroll 
 

  --- .33** 
(134) 

 
4. Stöd 

    
--- 

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*p < ,05; ** p < ,01 

Tabell 3 visar en korrelationsanalys mellan hälsa, kvantitativa arbetskrav, beslutskrav 

och inlärningskrav. Ingen av ovan nämnda variabler korrelerade signifikant med hälsa, det 

innebär att det inte går att utläsa ett samband mellan dessa variabler och hälsa. 

Tabell 3 
 
Korrelation (Pearson) mellan hälsa, kvantitativa arbetskrav, beslutskrav 
och inlärningskrav hos studiens deltagare 

 

 Hälsa Kvantitativa 
arbetskrav 

Beslutskrav Inlärningskrav 

1. Hälsa 
 
 
2. Kvantitativa 
arbetskrav 
 

  --- 
 
 
 
 

-.14 
(129) 

 
--- 

-.09 
(129) 

 
.37** 
(135) 

 

-.06 
(129) 

 
.34** 
(135) 

3. Beslutskrav 
 

  --- .60** 
(135) 

 
4. Inlärningskrav 

    
--- 

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*p < ,05; ** p < ,01 
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Ett signifikant positivt samband fanns mellan kontroll av beslut och hälsa (r (126) = 

.22, p = .02), vilket kan utläsas i tabell 4. Alltså skattade deltagarna sin hälsa högre om de 

ansåg sig ha hög grad av beslutskontroll. 

Tabell 4 
 
Korrelation (Pearson) mellan hälsa, positiva utmaningar i arbetet, kontroll 
av beslut och kontroll av arbetstakt hos studiens deltagare 

 

 Hälsa Positiva 
utmaningar i 

arbetet 

Kontroll av 
beslut 

Kontroll av 
arbetstakt 

1. Hälsa 
 
 
2. Positiva 
utmaningar i 
arbetet 
 

  --- 
 
 
 
 

.15 
(129) 

 
--- 

.22* 
(128) 

 
.48** 
(133) 

 

.14 
(128) 

 
.09 

(133) 

3. Kontroll av 
beslut 

  --- .61** 
(134) 

 
4. Kontroll av 
arbetstakt 

    
--- 

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*p < ,05; ** p < ,01 

Svaret på studiens andra frågeställning var att stöd från chef och hälsa visade ett 

positivt signifikant samband (r (127) = .30, p = .01). Ett positivt samband fanns också mellan 

stöd från arbetskamrater och hälsa (r (127) = .20, p = .02). Deltagarna skattade alltså sin hälsa 

högre om de upplevde att de hade en hög grad av stöd från chefer eller arbetskollegor, se 

tabell 5. I motsats till vår hypotes skönjdes inget signifikant samband gällande stöd från familj 

och vänner i relation till hälsa. 
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Tabell 5 
 
Korrelation (Pearson) mellan hälsa, stöd från chefer, stöd från 
arbetskamrater samt stöd från vänner och familj hos studiens deltagare 

 

 Hälsa Stöd från chefer Stöd från 
arbetskamrater 

Stöd från 
vänner och 

familj 
1. Hälsa 
 
 
2. Stöd från 
chefer 
 

  --- 
 
 
 
 

.30** 
(129) 

 
--- 

.20* 
(128) 

 
.36** 
(134) 

 

.12 
(129) 

 
.12 

(135) 

3. Stöd från 
arbetskamrater 

  --- .26** 
(134) 

 
4. Stöd från 
vänner och familj 

    
--- 

Not. Värden inom parantes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
*p < ,05; ** p < ,01 
 

Studiens sista forskningsfråga berörde arbetsbelastningslägen, mer exakt i vilket 

arbetsbelastningsläge som de anställda skattar sin hälsa högst. I de fyra olika typerna av 

arbetsbelastningslägen (spänt, avspänt, passivt och aktivt läge) påträffades ingen signifikant 

skillnad i nivå av hälsa efter utförd ANOVA, se tabell 6. En viss icke-signifikant skillnad i 

medelvärdena kunde dock skönjas när graferna observerades. 

Tabell 6 
ANOVA av arbetsbelastningsläge till hälsa 

 
 
  

Variabel fg  F P 
 
 

 
 

 
Mellan grupper 

 

 
 
 

 

Arbetsbelastningsläge 3 1.01  .39 
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Diskussion 
 

Denna studie fokuserar på vad det är som gör att anställda upplever en hög nivå av 

hälsa i arbetslivet. För att kunna besvara studiens frågeställningar har vi utgått från krav-

kontroll-stöd modellen som teoretisk ram. Vi har genom en enkät tillfrågat anställda på olika 

arbetsplatser hur mycket press och krav de upplever i arbetet, om de känner att de har 

tillräckligt utrymme och kontroll för att hantera arbetssituationen samt om de har någon att 

prata med och få stöd av när det arbetet blir påfrestande. Dessutom har anställdas 

självupplevda hälsa mätts för att se om det finns någon relation mellan arbetsvillkor och 

hälsa. Efter genomförandet av studien har vi kunnat besvara hur krav-kontroll-stöd modellen 

kan inverka på anställdas hälsa i arbetslivet. 

Studien visade att ju mer krav de anställda upplevde desto sämre verkade de må. När 

de anställda istället upplevde att de hade kontroll över sitt arbete visade det sig gynna deras 

hälsa. Dessa resultat stöds av tidigare forskning inom krav-kontroll-stöd modellen. När krav, 

kontroll och stöd delades in i mindre undervariabler och analyserades var det tydligt att 

kontroll av beslut, stöd från arbetskamrater samt stöd från chefer hade positiva samband till 

hälsa. Den viktigaste undervariabeln för att uppnå god hälsa på arbetsplatser var stöd mellan 

den anställde och dess chef. Detta resultat stöds av tidigare studier som visat att anställda som 

inte får bekräftelse från chefer och arbetsledare mår sämre än andra på grund av utebliven 

uppskattning för utfört arbete.  

I introduktionen nämns att vår undersökning är intressant och skiljer sig från tidigare 

studier då vi ämnar undersöka socialt stöd från familj och vänner i relation till hälsa hos 

anställda. Förhoppningen var att skönja en stark korrelation men förvånande nog framkom 

inget signifikant resultat. En teoretiskt möjlig förklaring till resultatet är att stöd från familj 

och vänner är av mindre betydelse för de anställdas arbetssituation. Resultatet visade att stöd 

från arbetskamrater och chefer har större betydelse för anställdas hälsa. En möjlig tolkning är 
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att anställda inte talar med närstående om arbetsrelaterade problem. En annan möjlig 

förklaring är att de anställda inte upplever att stöd från familj och vänner påverkar deras 

generella hälsa i arbetet. En anställd som mår dåligt på grund av höga krav och låg kontroll på 

jobbet kanske gör det oavsett om det diskuteras med vänner eller inte. Ytterligare en 

förklaring skulle kunna vara att familj och vänner inte är insatta i den anställdes arbete på 

samma sätt som chefer och arbetskollegor är och därför inte upplevs förstå problematiken. 

Stödet utanför arbetet är möjligen inte relevant i den anställdes arbetssammanhang. Stöd från 

familj och vänner är fortfarande en intressant infallsvinkel inom krav-kontroll-stöd modellen, 

då det finns anledningar att tro att stöd från närstående utanför arbetsplatsen är av betydelse 

för anställdas hälsa. En anställd med högt utomstående socialt stöd har möjlighet att diskutera 

eventuella svårigheter utanför arbetsplatsen och kan på så sätt få sympati och råd från andra. 

Detta forskningsområde skulle behöva utvecklas genom en större studie. 

Ingen signifikant skillnad syntes heller mellan de fyra typerna av 

arbetsbelastningslägen, spänd, avspänd, passiv eller aktiv, i relation till hälsa. Vi kunde dock 

se en indikation på att skillnader fanns, dock icke signifikanta, mellan de olika typerna av 

arbetsbelastningslägen. Det icke signifikanta resultatet visade att anställda som låg inom 

ramarna för ett aktivt arbetsbelastningsläge skattade sin hälsa högre än de som låg inom det 

spända läget. Det finns anledningar att förmoda att en ANOVA mellan arbetsbelastningslägen 

och hälsa skulle bli signifikant om studien hade utförts på en större population. Extensiv 

forskning inom arbetsbelastning (job strain) bekräftar att anställda som upplever kontroll i 

kombination med krav i arbetet faller under det aktiva arbetsbelastningsläget och uppfattar 

arbetsutmaningar som positiv stress. Anställda som inte upplever kontroll i kombination med 

krav anser istället att de inte kan hantera situationen och uppfattar däremot stressen som något 

negativt. Trots att denna studies resultat av arbetsbelastningslägen inte blev signifikant är det 

sannolikt att anta att anställda som har kontroll över sin arbetssituation och upplever en rimlig 
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nivå av krav också upplever en högre nivå av hälsa än anställda som inte har kontroll och 

upplever en orimlig nivå av krav. 

Ett förvånande resultat som framgått ur studien är att anställda som genomgått en 

treårig universitets- eller högskoleutbildning skattar sin hälsa högre än de som inte har högre 

utbildning än gymnasienivå. Vi kunde dock inte finna någon systematik i detta resultat då de 

med ytterligare högre akademisk utbildning har skattat sin hälsa lägre än de med treårig 

eftergymnasial utbildning. Detta visar att det inte finns en tydlig linjär relation mellan 

utbildningslängd och hälsa. Mer forskning behövs för att undersöka detta fenomen närmare.  

Att vår studies design är en tvärsnittsstudie ställer oss inför vissa komplikationer då en 

svaghet med denna typ av studie är att datainsamling endast har skett en gång. Studien kan 

därför inte fastställa kausala samband. Om vi hade haft mer tid till vårt förfogande skulle en 

longitudinell studie tillämpats då det skulle ge möjlighet att uttala sig om effekter och 

kausalitet med större säkerhet. I en longitudinell studie mäts deltagarnas svar repetativt för att 

se om svaren ändras över tid och hade därför varit att föredra.  

En annan svaghet med studien är att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval samt 

att undersökningen endast har 137 deltagare. Flera korrelationer och ANOVOR kan ha blivit 

icke signifikanta på grund av en för liten population, det vill säga för låg statistisk power 

(styrka). Vi kan heller inte generalisera resultatet till en större population då ett slumpmässigt 

urval inte har tillämpats. Dessutom är yrkesområdena relativt ojämnt fördelade. Detta på 

grund av att det tog lång tid att hitta deltagare till studien. Till en början var vår avsikt att 

tillfråga heltidsarbetande personal i olika branscher att delta i studien, lika många deltagare 

från varje bransch. Det visade sig vara tidskrävande då det var få medarbetare som var villiga 

att delta i studien. Enkäter delades därför även ut till familj, vänner och bekanta. Att dela ut 

enkäter till närstående kan vara problematiskt då enkäten berör en del känsliga frågor. 

Exempelvis efterfrågas om den anställde upplever stöd hemifrån, hur relationen till chefen 



HUR ANSTÄLLDAS HÄLSA PÅVERKAS AV KRAV, KONTROLL OCH STÖD 24 
 

upplevs och om den anställde skulle behöva mer utbildning för att klara av arbetsuppgifterna. 

Studien är anonym till den grad att deltagarnas namn inte efterfrågas, däremot efterfrågas 

andra personuppgifter som deltagarnas ålder, kön, yrkestitel, utbildningslängd, med mera. 

Dessa uppgifter efterfrågades för att kontrollera om resultatet påverkades av en tredje 

variabel. Det är möjligt att vissa deltagare inte har svarat helt sanningsenligt på en del 

känsliga frågor på grund av att de känner studiens författare och vet vilka som kommer att 

behandla studiens data. Anledningen till att vi ändå var tvungna att tillämpa ett 

bekvämlighetsurval var för att få in så många enkäter som möjligt. 

Självskattningsenkäter som delas ut till respondenter i denna typ av studie är 

subjektiva. Varje individ svarar på enkäten utefter sin egen subjektiva uppfattning och 

eftersom att alla upplever sin situation olika innebär det att enkäten inte resulterar i en 

objektiv bedömning. Dock är självskattningsenkäter ett effektivt sätt att mäta subjektiva 

erfarenheter och ger möjlighet att ta del av individens egna perspektiv. För att få ett så korrekt 

resultat som möjligt är det av stort värde att studien har många deltagare. Det ger möjlighet att 

bortse från utstickande svar, så kallade outliers, och få fram ett statistiskt genomsnitt av alla 

subjektiva bedömningar. Dessutom har alla deltagare fyllt i självskattningsenkäten utifrån 

samma förutsättningar. Enkäterna i sig är därför inte upphov till en felkälla. 

I frågeformuläret från QPS Nordic ingick en del som berörde organisationskultur på 

arbetsplatser (Dallner et al., 2000). Vi använde aldrig denna del i vår studie därför att vi ansåg 

att det räckte med data som rörde krav, kontroll, stöd och hälsa. Hade vi haft bredare 

tidsramar hade det varit intressant att göra en större studie som inkluderade 

organisationskultur på arbetsplatser.  

En svårighet med studien är att vi har mätt anställdas hälsa, ett subjektivt begrepp som 

kan vara svårt att definiera. Individer ser på sin hälsa olika och det är svårt att bestämma en 

specifik nivå av vad god respektive dålig hälsa är. Under genomförandet av 
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enkätundersökningen upptäcktes att definitionen av hälsa inte var uppenbar för deltagarna. 

Det framkom flera frågor om vilken typ av hälsa som efterfrågades och en deltagare drog två 

streck på hälsotermometern, ett för den fysiska hälsan och ett för den psykiska. Att ett 

medelvärde räknades ut av dessa två värden var för att vi ämnade mäta den generella hälsan 

och ansåg att det var det mest korrekta sättet att göra det på. En del respondenter kryssade i att 

de inte alls trivdes på sin arbetsplats men trots detta hade god hälsa, då de angivit ett högt svar 

på Euroqols (2014) hälsotermometer. Det är möjligt att det finns anställda som inte alls trivs 

på sin arbetsplats men trots detta till exempel motionerar regelbundet, äter hälsosam mat och 

upplever sin hälsa som mycket god. Vi efterfrågade den generella hälsan, alltså en 

kombination av psykisk, fysisk och social hälsa. Kanske hade det varit tydligare för 

deltagarna om vi hade förklarat att vi istället ämnade mäta den arbetsrelaterade hälsan. 

Eventuellt hade vi fått ett annat resultat om hälsotermometern hade varit mer specifik. 

Vi har tidigare i studien, genom arbetsbelastningsmodellen, nämnt att stress är 

tillstånd som kan förklaras som både någonting negativt och positivt beroende på hur hög 

grad av kontroll individen upplever. Vi har i hittat forskning som motsäger detta och hävdar 

att stress definieras som en bristsituation som är sjuklig för människan och som direkt måste 

rättas till (Stressforskningsinstitutet, 2012). Vidare utvecklas argumenten med att det är 

betydelselöst att yttra sig om positiv stress då stress alltid kan innebära en fara för individen 

(Stressforskningsinstitutet, 2012). Att vi har valt att skriva om stress som både något positivt 

och negativt är för det finns goda belägg för detta vilka härstammar från krav-kontroll 

modellen och utvecklas sedan i arbetsbelastningsmodellen. Även om 

arbetsbelastningsmodellen har fått kritik så är det en väl beprövad modell som har varit 

hållfast sedan 1979 och är aktuell än idag.  

En styrka med vår studie är att vi minimerat risken för interna fel genom att välja 

reliabla och valida frågor och mätskalor. QPS Nordic (Dallner et al., 2000) och Euroqol 
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Quality of Life Scale (Euroqol, 2014) är väl beprövade och etablerade mätinstrument. 

Fördelen med att använda sig av redan inrättade mätskalor är att validiteten behålls hög. 

Intern validitet innebär frånvaro av systematiska mätfel som kan ha påverkat resultatet. 

Begreppsvaliditet avser överensstämmelse mellan den teoretiska och operationella 

definitionen. Samtliga ovan nämnda validiteter ökar med vedertagna mätinstrument såsom 

QPS Nordic (Dallner et al., 2000) och Euroqol (Euroqol, 2014). 

Litteraturen som denna studie är grundad på är både ny och gammal, en stor del av 

underlaget till krav-kontroll-stöd modellen kommer från boken Healthy Work som författades 

år 1990 (Karasek & Theorell, 1990). Vi är medvetna om att denna källa numera är åldrad och 

det finns ny och modern forskning inom området. Anledningen att vi ändå har valt att referera 

till denna litteratur är för att den utgör grunden till den nämnda modellen och att nyare 

forskning bygger på denna teori. Vi har därför kompletterat med modern forskning men valt 

att behålla originalkällan. 

Som nämnt i introduktionen har vi funnit en liknande uppsats med en inriktning som 

har legat nära vår. Det är svårt idag att hitta ett studieområde inom psykologi som är 

fullständigt obeforskat då forskning har bedrivits under en lång tid. Vi är alltså medvetna om 

att vår studie inte är helt unik men tidigare studier har haft brister vilka vi har försökt förbättra 

i denna studie. Vi har gjort detta genom att öka antalet deltagare, öka antalet arbetsplatser och 

öka antalet frågor i enkäten. I den tidigare studien sammanställdes dataunderlaget i Excel 

medan vi har gjort mer komplicerade analyser i SPSS. Dessutom hade den tidigare studien ett 

bortfall av deltagare på 43%, vi hade ett bortfall på 12%. Vi har därmed lyckats att göra vår 

studie bättre än den tidigare genom att göra den mer reliabel samt valid både externt och 

internt. 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie givit svar på hur krav, kontroll och stöd 

kan inverka på anställdas hälsa i arbetslivet. Höga krav är negativt korrelerat med hälsa, hög 
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grad av kontroll är positivt korrelerat med hälsa. Denna information är viktig att ta i beaktning 

om man vill ändra på arbetsförhållanden som är associerade med ohälsa och påverka dessa 

förhållanden för att förbättra hälsan på arbetsplatser. Det vore därför intressant att applicera 

modellen på arbetsplatser genom att utföra fler experimentella studier inom området som kan 

undersöka det praktiska hos krav-kontroll-stöd modellen. Vilket arbetsbelastningsläge de 

anställda mådde bäst i gav inget signifikant resultat och kräver troligen en större studie. Av de 

tre olika typerna av stöd var stöd från chefer viktigast för en hög nivå av hälsa, men även stöd 

från arbetskollegor gav ett signifikant resultat. Det vore intressant att forska vidare för att 

kartlägga vilken typ av stöd från chefer som är mest avgörande för anställdas hälsa. 

Förslagsvis genom att undersöka om positiva ord är det viktigaste stödet eller om skriftlig 

uppmuntran, löneökning eller bättre arbetsvillkor kan ge ett större utslag i de anställdas hälsa. 

Då det inte påträffades något signifikant resultat mellan stöd från familj och vänner och hälsa 

kan det även vara intressant att göra en utökad studie inom samma område, med ett 

randomiserat urval och fler deltagare. 
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Bilaga 1 
 
Följebrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Katarina Tisner och Fredrik Mårtensson, som studerar psykologi vid 
Örebro Universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats med syftet att undersöka hälsa i arbetslivet, 
mer specifikt relationen mellan arbetskrav, kontroll, socialt stöd samt hälsa. Underlaget för 
uppsatsen kommer att vara en enkätundersökning. Enkäterna kommer att distribueras till ett 
tiotal olika arbetsplatser och ca 150 medarbetare.Vi är mycket tacksamma för att du vill ta dig 
tid att besvara vår enkät. Du besvarar enkäten helt anonymt och uppgifterna behandlas 
konfidentiellt. Enkäterna kommer att databearbetas och enskilda svar kommer inte gå att 
utläsas ur det sammanställda resultatet. Efter studien kommer enkäterna att destrueras. 
Vid eventuella frågor och oklarheter, kontakta oss gärna på telefon eller mail. Det går även 
bra att kontakta vår handledare Mats Liljegren (mats.liljegren@oru.se) vid frågor. 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Katarina Tisner, epost: katarinatisner@gmail.com, tel nr: 0760944844 
Fredrik Mårtensson, epost: fredrik-martensson@live.se, tel nr: 0707881209 
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