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Sammanfattning 
Många anställda känner sig stressade och en orsak till detta är personalnedskärningar. Det leder 

i sin tur till att de kvarvarande får tyngre arbetsbörda och risk för konflikter på arbetsplatsen 

ökar när dess personal är stressad (Rudenstam & Rudenstam, 2006). Syftet med denna studie 

var att undersöka vilket samband det upplevda sociala stödet har med de anställdas 

arbetsrelaterade stress. Ett fokus i studien var att undersöka om det sociala stödet från 

arbetskamrater och chefer var större än från vänner och familj, dvs privat. Studien har gjorts på 

en dagligvaruhandel i Småland där 48 anställda deltog, genom att deltagarna fyllde i delar av 

enkäten QPSNordic. Resultatet visar att männen visar sig uppleva ett större stöd än kvinnorna, 

samt att yngre personer upplever ett större stöd privat. Det finns också skillnader gällande 

arbetstagare och arbetsledare, där graden av upplevd stress är högre för arbetsledare. 

Undersökningens fynd bekräftar därmed till viss del den gängse uppfattningen om att det 

sociala stödet på arbetsplatsen har störst effekt på arbetsrelaterad stress. 

 
Abstract 

Many employees feel stressed and one reason for this is staff cuts. 

This, in turn, leads to the fact that the remains get heavier workload and the risk of conflicts in 

the workplace increases when staff are stressed (Rudenstam & Rudenstam, 2006). The purpose 

of this study was to find out what correlation social support has with the work-related stress. A 

focus of the study was to investigate whether social support from coworkers and managers was 

greater than from friends and family, ie private. The study has been conducted at a grocery store 

in Småland, where 48 participated, the participants filled in parts of the survey QPSNordic. The 

result show that men experiencing greater support than the women, and younger people 

experience greater support in private. There are also differences between workers and foremen, 

where the level of perceived stress is higher for foremen. The findings of the study thus partially 

contradict the common perception that social support in the workplace has the greatest effect 

on work-related stress 
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Introduktion 
 

Bakgrund  
Många anställda känner sig stressade, en orsak till det är att företag drar in på personal. Det 

leder i sin tur till att de kvarvarande får tyngre arbetsbörda och risk för konflikter på 

arbetsplatsen ökar när personalen är stressad. För att reducera stress är individens möjlighet till 

reflektion essentiell (Rudenstam & Rudenstam, 2006). 

För att individen ska trivas på sin arbetsplats är arbetskamrater, arbetsuppgifter och 

inställning till ledningen en stor del. Individens möjlighet till social kontakt kan avgöra trivseln 

och bör finnas kontinuerligt under arbetet eller under raster (Lindblom, 1985).  

Det sociala stödet har ett samband med arbetstillfredsställelse. Ju högre socialt stöd 

individen upplever desto högre välbefinnande har hon. Det betyder därmed att socialt stöd har 

effekt på positiva faktorer, exempelvis arbetsnöjdhet. Och avsaknaden av socialt stöd tenderar 

att leda till höga arbetskrav, vilket kan leda till ökad stress (Wadsworth, Chaplin & Smith, 

2010). 

.  

Stress kan beskrivas med Robert Karaseks och Töres Theorells (1990) krav-kontrollmodell. 

Modellen förklarar hur upplevelse av kontroll kan förhålla sig till krav som ställs från arbetet, 

samt vilket stöd den anställde kan få. Krav från arbetet kan till exempel vara deadlines och 

produktivitetskrav. Oftast innebär arbetskrav utveckling och förnyelse av företaget. Kontroll är 

individens egen möjlighet och kompetens att fatta beslut som behövs för att hantera arbetskrav. 

Individen behöver rätt resurser för att uppleva kontroll över de krav som ställs från arbetet. 

Otillräcklig information, tekniska problem är exempel på saker som gör att individen upplever 

brist på kontroll vilket i sin tur leder till känslan av stress (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006).  

 

Låga arbetskrav samt låg kontroll leder till ett passivt arbete. När arbetskraven är höga men 

kontrollen fortfarande är låg blir arbetssituationen spänd. Vid hög kontroll och låga arbetskrav 

uppstår ett avspänt tillstånd på arbetet. Till sist då både kontroll och arbetskrav är höga blir 

resultatet aktiva arbeten, var god se figur 1 (Allvin et al., 2006).  

Högt ställda arbetskrav i kombination med låg kontroll bär den största risken för minskat 

välbefinnande, medan risken är minimal vid låga arbetskrav i kombination med hög kontroll. 

Förhållandet mellan arbetskrav och kontroll å ena sidan och välbefinnande å andra sidan finns 
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två hypoteser för att se skillnader mellan dem. Den första kallas stresshypotesen, som antar att 

individer mer höga arbetskrav och låg kontroll har högst nivå av ohälsa och minskat 

välbefinnande. Den andra hypotesen kallas bufferthypotesen och menar att individens kontroll 

fungerar som ett skydd mot höga arbetskrav och därför minskad risk för mental och fysisk 

ohälsa. Därför behöver inte höga krav leda till ohälsa, om kontrollen är stor (Haüsser, Mojzisch, 

Niesel & Schulz-Hardt, 2010). 

 

Figur 1. Krav – kontrollmodellen  

 

 
 
Arbetskrav 

 

 Stressdimension 
   Låga Höga  

       
Kontroll Låg Passiva arbeten Spänd arbetssituation  

 Hög 
Avspänd 

arbetssituation Aktiva arbete  
    Aktivitetesdimension 

     (Allvin et al., 2006) 

 

Efter en undersökning såg forskarna att psykisk ohälsa fördubblats vid brist på socialt stöd och 

kompletterade modellen med Jeffrey Johnsons (1986) teori om socialt stöd. Stöd från 

arbetskamrater och chefer kan hjälpa individen att få kontroll över situationen och därmed 

minska stressymptomen. Stöd kan exempelvis vara gemenskap, feedback och vägledning i 

arbetet (Allvin et al., 2006).  

 

Teorin om socialt stöd är indelad i fyra typer. Det första kallas för emotionellt stöd och innebär 

att visa individen omtanke, empati och tilltro, detta stödet är också viktigast för individen. Nästa 

typ av socialt stöd kallas värderande stöd, där information från andra människor hjälper 

individen, genom positiv feedback, att värdera sig själv. Den tredje varianten är informativt 

stöd, detta stöd kan yttra sig i synpunkter om individens sätt att handskas med problemet, eller 

ge tips och råd hur individen ska komma vidare för att få kontroll på dilemmat. Det fjärde 

sociala stödet hjälper individen med praktiskt arbete, det kallas för instrumentellt stöd och gör 

att personen sparar tid och energi till andra saker. På en arbetsplats kan det exempelvis innebära 

att kalla in extrapersonal eller hjälpa en arbetskamrat när det uppstått svårigheter (Aronsson, 

1987). 

 

House (1981) delar in socialt stöd i tre olika effekter. För det första kan socialt stöd ha en direkt 

motverkan på negativ effekt av stress, detta genom att uppmärksamma det grundläggande 
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mänskliga behovet så som trygghet och känslan av tillhörighet. Nästa effekt är att socialt stöd 

reducerar stress med hjälp av stödjande arbetskamrater och arbetsledare, detta leder till en 

indirekt förbättring av individens hälsa. Dessa två förstnämnda effekter kallas för huvudeffekter 

(main effects). Den tredje effekten är ”bufferteffekten” och innebär att det sociala stödet har en 

effekt på stress. Det sociala stödet kan därmed liknas vid hög kontroll som bufferthypotesen 

beskriver tidigare (Aronsson, 1987). 

  

Tidigare forskning 

Krav-kontroll-stödmodell har använts flitigt när det kommer till att predicera stress på 

arbetsplatser. Forskaren James House (1981), som studerat arbetsmiljö, kom fram till att socialt 

stöd förbättrar individens välbefinnande direkt. Det sociala stödet får individen att känna 

trygghet och tillhörighet vilket är ett viktigt mänskligt behov. Socialt stöd kan alltså hindra 

negativa känslor av stress. Det kan också reducera nivån av stress vilket i sin tur leder till 

förbättrad hälsa hos individen (Aronsson, 1987).  

 

Hedin (1994) undersökte socialt stöd och kom fram till att stödet från arbetskamrater inte är 

tillräckligt, arbetsledarens emotionella och instrumentella stöd är minst lika betydande. Det 

framkom också att vänskapsrelationer är de viktigaste i stödprocessen. En annan forskare som 

undersökt en arbetsplats med hög arbetsbelastning är Frankenhaeuser (1993), studien fann att 

socialt stöd från arbetskamrater och chefer var effektivt mot tidspress och arbetskrav. Det 

visade sig också att uppskattning från chefer var en viktig del och att feedback var av stor 

betydelse för de anställdas prestation och motivation. Hennes studie påvisade också att det 

sociala stödet visat sig ha effekt på psykosomatiska besvär som ängslan, och oro, men också 

värk i nacke, axlar och rygg. I och med detta resultat går det också att bekräfta bufferthypotesen 

(Stendahl, 2008).  

 

Parkes, Mendham och Von Rabenau (1994) påvisade i sina tvärsnitts- och longitudinella studier 

ett samband mellan psykosomatiska hälsoproblem och höga arbetskrav och låg kontroll i 

förhållande till låg nivå av socialt stöd på arbetsplatsen. Johnson och Hall (1988) fann att låg 

nivå av socialt stöd har en betydande negativ effekt på höga arbetskrav och låg kontroll på 

individers kardiovaskulära hälsa. Det visade sig också att graden av upplevd stress påverkats 

genom bufferteffekten, då fysisk och psykisk hälsa har förbättrats genom det sociala stödets 

effekt (Sargent & Terry, 2000).  
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Begreppsförklaring 
Socialt stöd 

Socialt stöd är ett samlingsbegrepp för tre olika aspekter. Den första är kvantitativ aspekt, alltså 

existensen av sociala relationer, exempelvis vänskapsrelationer, arbetskamrater och 

medlemskap i organisationer. Den andra aspekten kallas för den strukturella aspekten, den rör 

graden emotionellt engagemang i de sociala relationerna. Tredje och sista aspekten är den 

funktionella aspekten som innebär hur relationerna engagerar emotionellt och instrumentellt 

stöd (Aronsson, 1987). 

 

Behovet av stöd varierar från individ till individ, men för ett gott kamratskap på arbetsplatsen 

behöver människor varandra, tryggheten i att diskutera arbetsplatsens besvikelse och glädje 

ökar. När en anställd upplever negativa affekter, orättvisa eller glädje kan det vara 

tillfredställande att ventilera det med en arbetskamrat (Lindblom, 1985). Arbetskamrater finns 

som ett stöd både innan, under och efter en besvärlig situation. Stödet är extra viktigt när en 

medarbetare upplevt en stressad och pressad situation på arbetet, men också vid en ny osäker 

situation på arbetsplatsen (Abialas, 2000).  

 

Stress 

Individens resurser räcker till en viss mån av krav. Utifrån de resurser som individen har att 

tillgå kan hon sedan göra en medveten eller omedveten bedömning (appraisal) av kraven för att 

på så sätt veta om hon kan hantera dem (coping). Det är när yttre och inre krav överskrider 

hennes resurser som stress skapas. Konsumtion, ekonomi och sociala relationer ökar i takt med 

samhällets förändringar. I relation till detta lever människor fortfarande förhållandevis lugna 

liv det är detta som vanligtvis är stressbegreppets innebörd. Individen vill tolka och värdera 

situationen men även bemöta och klara av den. Detta visar på att människor inte reagerar med 

likgiltighet utan faktiskt vill möta situationen med en förhoppning om att kunna hantera den 

med en kvalificerad strategi (Allvin et al., 2006). 

 

Stress kan ge sig till uttryck på olika sätt, att som anställd vara irriterad är normalt i stressade 

situationer, stress som kan gå ut över arbetskamrater, chefer och kunder. Utan medvetenhet kan 

individen tro att det är personer i omgivningen som är problemet när det istället är situationen. 

Att ta ut sina känslor och frustrationer på andra människor är oftast den personens projektioner. 

Det betyder att individen flyttar jobbiga känslor från sig själv och lägger över det på en annan 

person (Rudenstam & Rudenstam, 2006). 
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Syfte, frågeställning och hypoteser 

Finns det ett samband mellan socialt stöd och arbetsrelaterad stress? Och från vilka kommer 

det främsta stödet? Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan socialt 

stöd och arbetsrelaterad stress. Främst har tanken varit att fokusera på stödet från 

arbetskamrater och chefer men även från familj och vänner. På en arbetsplats är det viktigt för 

den anställde att känna sig trygg med sina arbetskamrater. Det är också viktigt att kunna anförtro 

sig till sin chef där också bekräftelse och uppmuntran stärker självkänslan mer. Studiens 

hypoteser var att det sociala stödet från arbetsplatsen har ett samband med arbetsrelaterad stress. 

Dessutom antogs det att stödet från arbetskamrater och chefer är större än från familj och 

vänner.  

 

Metod 
Deltagare  
Undersökningen har utförts på en dagligvaruhandel i en medelstor kommun i Småland.  

Av deltagarna (n=48) var 77% kvinnor och 23% män. Den yngsta deltagaren var 19 år och den 

äldsta var 63, dock har två deltagare inte svarat på frågan gällande ålder. På frågan om de 

anställda arbetar på dagtid eller kvällstid där 75% svarat att de vanligtvis jobbar på dagen, 

medan de resterande 25% arbetar på kvällen. Av de 48 deltagarna har 31% en ledande 

arbetsställning medan 69% inte har det.  

 

 Tabell 1. Beskrivning av deltagarna och deskriptiva data. 
 

 Män Kvinnor Statistik (p) 
Kön (N) 
Ålder3 

11 
38 (10.84) 

37 
36.9 (13.71) 

 

.8241 

Arbetsledande ställning (ja/nej) 5/6 10/27 .2832 

Dagtid/kvällstid 9/2 24/10 .6992 

Arbetstid 4 grupper4 0/8/1/2 4/21/5/6 .7602 

1 Students t-test 
2 Chi2 

3 Mean (SD) 
4 1 = <1 år, 2 = 1–10 år, 3 = 11–20 år, 4 = >20 år. 
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Instrument 
QPSNordic är en enkät som används för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. 

Enkäten omfattar många områden, personuppgifter, arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i 

arbetet, förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, social interaktion, ledarskap, 

organisationskultur, samband mellan arbete och privatliv, arbetets plats i ditt liv, engagemang 

i organisationen/arbetsplatsen, grupparbete och arbetsmotiv (Arbetslivsinstitutet, 2000). 

 

För den aktuella studien har två av dessa områden valts ut, arbetskrav och social interaktion. 

Däremot har inte alla frågor använts då de inte varit relevanta för frågeställningen. Till att börja 

med inleds enkäten med frågor gällande ålder, kön, hur länge deltagarna har arbetat på 

arbetsplatsen, samt om dagtid eller kvällstid passar bäst in på dennes arbetstid.  

 

Första delen handlade om arbetskrav där svaren var indelade i en likertskala med fem 

svarsalternativ, 1 = ”mycket sällan eller aldrig”, 2 = ”ganska sällan”, 3 = ”ibland”, 4 = ”ganska 

ofta” och 5 = ”mycket ofta eller alltid”. Frågorna har inte ändrats, däremot har det funnits 

möjlighet till att motivera sitt svar eller ge en kommentar vilket inte finns med i originalenkäten. 

För denna sektion fanns det 26 frågor men det var enbart åtta av dessa som valdes ut för studien, 

Det fanns också frågor om deltagarnas arbete innefattar kontakt med kunder/klienter och hur 

de anser sitt arbete vara ergonomiskt och utmanande, dessa frågor har kasserats då de inte var 

relevanta för frågeställningen. De frågor som varit relevanta för studien handlar om möjligheten 

till social kontakt på arbetet, utsatt för hot eller våld, behandla klagomål från kunder och 

liknande. Värdet för alla 26 frågorna inom detta område var a = .61–.73.  

 

Andra sektionen handlade om social interaktion där originalenkäten innehöll tolv frågor, där 

tre av frågorna delats upp i mobbing och trakasserier. Detta var inte väsentligt för 

frågeställningen och därför räknats bort. Av de nio frågorna som återstått användes alla utom 

en då den varit liknande en annan fråga. Även dessa frågor har varit indelade i en likertskala 

som tidigare nämnt och värdet för denna sektion var a = .75–.83.  

 

Procedur 
Enkäten har utformats och skickats till personalansvarig på företaget för tillåtelse samt 

godkännande. Det har sedan skickats ut ett informationsmail till samtliga medarbetare där 

information kring de etiska principerna presenterats, samt tillvägagångssätt. Enkäten har funnits 
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tillgänglig under fem dagar, deltagarna har fyllt i den och därefter förslutit den i ett kuvert som 

sedan lämnats på kontoret i ett specifikt fack för enkätundersökningen. Detta för att stärka 

sekretessen för deltagarna. Då arbetsplatsen har många anställda som arbetar få dagar i 

månaden och inte varit tillgängliga så har även en elektronisk version av enkäten gjorts. Dock 

har inte möjligheten att motivera och kommentera sina svar funnits där.  

  

Frågorna i enkäten har sedan delats in i färre faktorer, frågor gällande socialt stöd är uppdelat i 

två faktorer, socialt stöd – privat, och socialt stöd – arbete. Det privata stödet inkluderar vänner 

och familj, medan stödet på arbetet syftar till arbetskamrater och chefer. Frågorna gällande 

arbetskrav har blivit en faktor som kallas grad av upplevd stress. 

Därefter undersöks det om prediktorerna, kön, ålder, arbetsledande ställning, dagtid/kvällstid 

samt hur länge man arbetat på arbetsplatsen kan predicera grad av upplev stress och socialt stöd 

privat och på arbetet.  

 
Statistik 
I undersökningen har grad av upplevd stress använts som utfallsmått. Stress har sedan 

undersökts med prediktorerna socialt stöd provat och socialt stöd på arbetet. Som kovariater i 

de statistiska analyserna har kön, ålder, arbetsledande ställning, arbete dagtid/kvällstid och hur 

länge man arbetat på arbetsplatsen använts.  

Inledningsvis undersöktes de olika variablernas fördelning och det samlade materialet visade 

inte på några outliers. Därmed antogs variablerna vara normalfördelade. Beräkningar via t-test 

genomfördes för att undersöka eventuella statistiska skillnader mellan kön och ålder samt med 

Chi2 för undersökning av eventuella skillnader mellan kön och arbetsledare/arbetstagare, arbete 

dagtid/kvällstid och arbetstidens längd. 

Korrelationsberäkningar genomförde med Pearsons´s korrelationskoefficient för undersökning 

av eventuella statistiska samband mellan de kontinuerliga variablerna ålder och utfallsmåttet 

stress. T-test genomfördes för eventuella statistiska skillnader mellan diskreta variabler som 

kön, arbetsledare/arbetstagare och arbete dagtid/kvällstid och utfallsmåttet stress. Ytterligare 

analyser av inomgruppsskillnader var dock inte aktuellt. I samtliga statistiska beräkningar 

antogs ett alfavärde på .05. 

 
Etik 
Då det har använts en enkät som grundat sig på människors tankar och personliga värderingar 

så har studien mycket noggrant tagit hänsyn till de etiska principerna. I informationsmailet som 
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skickats ut till deltagarna har det framgått frivillighet, anonymitet och att materialet behandlas 

med sekretess och enbart kommer användas för studiens syfte. Det har även funnits möjlighet 

för deltagarna att kontakta mig rörande frågor kring enkäten och studien. Det har dessutom 

framgått att en färdigställd sammanfattning ska göras som alla deltagare kan ta del av. Allt 

material har enbart använts för studiens syfte och det enda, angående personuppgifter, som 

framgår är deltagarnas kön och ålder. Materialet har efter undersökningen kasserats så ingen 

ifylld enkät finns kvar.  

 

Resultat 
Männen, upplever högre socialt stöd på arbetet än kvinnorna, en skillnad som är statistiskt 

signifikant, t (44) = 2.94, p <.005. Däremot finns inga andra signifikanta skillnader mellan 

könen när det gäller socialt stöd privat, t (46) = .31, p =.760, eller grad av upplevd stress,  

t (46) = -.315, p <.755, var god se tabell 2. 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan män och kvinnor gällande sociala faktorer och stress. 

 

Studien visar också att yngre personer upplever högre socialt stöd privat (r = - 0.47, p< .001) 

än de äldre, dock inga signifikanta skillnader gällande ålder och socialt stöd arbete (p< .608) 

samt grad av upplevd stress (p< .771). Var god se figur 2. 

 
Figur 2. Korrelation mellan ålder och socialt stöd privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Män Kvinnor Statistik 
 Mean (SD) Mean (SD)  
Socialt stöd – arbete  27.10 (2.60) 23.11 (4.04) p< .005 
Socialt stöd – privat  8.64 (1.96) 8.43  (1.92) p< .760 
Grad av upplevd stress 25.09 (4.64) 25.51 (3.69) p< .755 
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När det gäller grad av upplevd stress framkom ett signifikant samband med hur det sociala 

stödet privat upplevs. Dvs ju högre socialt stöd privat, ju lägre grad av upplevd stress (r = .976, 

p<.005). 

 

Det framkom inte någon statistisk skillnad i upplevelsen av socialt stöd privat och socialt stöd 

arbete (r = .012, p< .369). 

 

När det gäller stöd på arbetsplatsen framkom ingen statistisk skillnad mellan arbetsledare och 

arbetstagare (p<.608). Dock upplever arbetstagare ett större socialt stöd privat, jämfört med 

arbetsledare (p<.004). Graden av upplevd stress på arbetsplatsen skiljer sig åt mellan 

arbetsledare och arbetstagare, där arbetsledarna upplever en högre grad av stress (p<.015) 

 

Fördelningen att arbeta dagtid eller kvällstid visade inte på någon skillnad på mellan könen, x2 

(1) = .46, p< .699 inte heller i graden av upplevd stress, t (43) = 1.84, p< .072, samt socialt stöd 

privat, t (43) = -1.55, p< .129. Däremot finns det en statistisk signifikant skillnad i upplevelsen 

av det sociala stödet på arbetsplatsen. Där det visar sig att de som arbetar dagtid upplever ett 

större stöd än de som arbetar på kvällen, t (41) = 2.41, p<.021.  

 

Gällande hur länge man arbetat är det en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor, vilket 

framgår i tabell 3. Den stora variationen i arbetstid visar dock inte på någon statistisk skillnad 

mellan män och kvinnor x2 (3) = 1.67, p<.644. 

 

Tabell 3. Arbetslängd för män och kvinnor 
 
 Män (n=11) Kvinnor (n=36) * 
>1 år. 0 4 
1–10 år 8 21 
11–20 år 1 5 
<20 år  2 6 
*En deltagare fyllde inte i arbetstidens längd 
 
Diskussion 
 

Hypotes 1 – socialt stöd kommer ha effekt på arbetsrelaterad stress. 

Undersökningen visar att socialt stöd har effekt på arbetsrelaterad stress, vilket därmed 

bekräftar hypotes 1. Detta samband har visats i tidigare forskning, där bland annat House (1981) 
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nämner att socialt stöd förbättrar anställdas välbefinnande, och Johnson (1986) utvecklar 

Karaseks och Theorells studie där det sociala stödet visat sig fördubbla effekten. Då socialt stöd 

har reducerat graden av upplevd stress kan också teorin att socialt stöd hindrar negativa känslor 

bekräftas (Allvin et al., 2006). Den aktuella studien har precis som Frankenhaeuser (1993) 

kommit fram till att socialt stöd från arbetsplatsen är effektivt mot höga arbetskrav (Stendahl, 

1998). Lika så bekräftar den föreliggande studien det som beskrivs i Wadsworth, Chaplin och 

Smith (2010) studie, att avsaknad eller låg grad av socialt stöd ökar stress.  

Även Sargent och Terry (2000) bekräftar att det sociala stödets effekt har påverkat och förbättrat 

graden av upplevd stress genom bufferteffekten.  

 

Hypotes 2 – socialt stöd från arbetet kommer ha större effekt än socialt stöd hemifrån.  

Undersökningen visar på att det inte föreligger någon statistisk skillnad mellan socialt stöd som 

kommer från vänner och familj och det sociala stödet på arbetet, vilket gör att hypotes 2 inte 

bekräftas. I litteraturen finns stöd för att empatin och förståelsen från arbetskamrater är högre 

då de arbetar under samma tak, med samma arbetsuppgifter och därför förstår stressfaktorerna 

på ett annat sätt än vänner och familj (Lindblom, 1985). Istället visar det sig att vänner och 

familj står för det största stödet vid arbetsrelaterad stress på denna arbetsplatsen, vilket 

bekräftas av Hedin (1994) som kom fram till i sin studie att alla parter var viktiga men vänner 

stod i första hand för det viktigaste stödet (Stendahl, 2008).  

 Emotionellt stöd som enligt Aronsson (1987) var det viktigaste stödet för individen 

betyder att en individ kan känna med en annan människa. Förstå den känsla som individen 

känner och sätta sig in i den känslomässigt. Arbetskamrater och chefer upplever dessa känslor 

och förstår bättre hur känslan känns då de eventuellt upplevt samma känsla tidigare, därför är 

det intressant att se hur resultatet visat på att det sociala stödet privat, dvs från vänner och familj 

har visat sig vara större.  

 

Generell slutsats 

Det visar sig också att de som arbetar dagtid upplever ett signifikant högre stöd än de som 

arbetar på kvällen, vilket tolkas som att det är fler chefer och personal på plats under dagen. I 

stressade situationer på arbetet är det lättare på dagen att ta hjälp av någon kollega eller chef. 

Arbete på kvällen, då det är färre personal på plats, är möjligheten till social kontakt med 

kollegor lägre. Rasterna för kvällspersonalen blir oftast ensamma då fikarummet är tomt. Som 

Abiala (2000) skriver är det oftast i ett avskilt utrymme som personalen har möjlighet att 

ventilera sina jobbiga känslor med kollegor, det är där de kan göra humor av det och få stöd. 
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Samtidigt kan det vara svårt att finna utrymmet att prata med någon på arbetet om det är 

överbefolkat i det utrymmet där det vanligtvis går att ventilera sig. Förövrigt framkom ingen 

statistisk skillnad mellan män och kvinnor i graden av upplevd stress och i relation till arbete 

dagtid eller kvällstid. 

 

Deltagarna med arbetsledande ställning upplever en signifikant högre grad av stress, vilket 

tolkas som att de har en större arbetsbörda. Att stödet på arbetet är jämnt fördelat mellan 

arbetstagare och arbetsledare kan bero på att klyftan mellan dem är liten, med små skillnader i 

hierarkin skapas inte maktkonflikter i samma utsträckning, Allvin et al. (2006) beskriver att 

stödet från chefer och arbetskamrater kan minska stress hos individen och hjälpa till att få 

kontroll över situationen igen.  

Arbetsplatsen har en stor variation gällande kön och ålder, vilket kan tolkas som en bra 

fördelning där ingen eller inget favoriseras eller värderas högre.  

 

Gällande krav-kontroll- och stödmodellen ses ofta kontroll som något positivt. Att ha hög 

kontroll i sitt arbete i kombination med, för individen, låga arbetskrav kan uppfattas som 

effektivt och att individen får mer gjort än vad som förväntas av henne. Men att ha hög kontroll 

och låga arbetskrav kanske för individen upplevs stressande. Frågor väcks också gällande dessa 

tre dimensioner krav, kontroll och socialt stöd. Går det att mäta psykosociala arbetsmiljöer 

genom dessa tre mått eller behövs det fler för att säkerställa individens välbefinnande på 

arbetsplatsen?  

  

Metoddiskussion 

Till att börja med är antalet deltagare i undersökningen i minsta laget.  Det var ett stort externt 

bortfall vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen och att det medför en försiktighet i tolkningen 

av resultaten. Bortfallet kan också ha påverkats av det frivilliga och anonyma deltagandet, vilket 

medförde att tex påminnelser inte var möjliga. Tiden för enkätens tillgänglighet kan vara en 

möjlig orsak till låg svarsfrekvens då det fanns de som inte arbetade under de dagarna, dock 

fanns möjligheten att göra det på nätet hemma också. Några kanske inte, av olika anledningar, 

hann fylla i enkäten under dessa dagar. Men anledningen till att den varit tillgänglig i fem dagar 

beror på att det är större chans att personalen fyller i den direkt när de ser den. Hade den funnits 

tillgänglig i över en vecka, närmare två veckor, är risken större att deltagarna väntar med att 

fylla i och till och med glömmer bort det. 
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En brist i det valda instrumentet är avsaknaden av en fråga rörande vilken avdelning som 

deltagarna arbetar på, det hade varit intressant att se om det fanns skillnader. Å andra sidan är 

materialet litet och inte heller representativt för hela arbetsplatsen. I övrigt har enkäten 

QPSNordic varit ett bra instrument för att mäta just socialt stöd och arbetskrav som kan orsaka 

stress. Den är väl prövad i skandinaviska länder och använd i tidigare studier 

(Arbetslivsinstitutet, 2000). 

 

Framtida forskning  

Det kan vara av intresse att studera vidare kring chefens betydelse i det sociala stödet. Hur stora 

skillnader det finns mellan chefens stöd och arbetskamraternas stöd. Precis som Stendahl (2008) 

kom fram till i sin studie så har överordnande chefer den största betydelsen gällande feedback 

och vägledning. Den aktuella undersökningen kom fram till att det fanns signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor gällande socialt stöd på arbetet. Detta kan vara av intresse att forska 

kring vad det beror på.  

Den aktuella undersökningen bygger på kvantitativa data, framtida forskning kan därför göra 

studien kvalitativ och istället intervjua deltagarna. En ostrukturerad intervju kan leda till en 

djupare förståelse för hur arbetarna upplever stress på jobbet. Genom att göra en kvalitativ 

studie kring ämnet kan tidigare forskning kring psykosomatiska besvär bekräftas, detta genom 

att mäta människors grad av ängslan, oro och få en djupare förståelse för orsaker till människors 

motivation och prestation (Stendahl, 2008). Den aktuella studien är begränsad till en arbetsplats, 

för att öka generaliserbarheten kan undersökningen göras på fler arbetsplatser och inom andra 

servicearbeten i Sverige. Det går även att jämföra skillnader mellan olika servicearbeten.   
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