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Abstract 
 
 

In today's stressful and ever-changing world it is important to promoting a 
healthy workplace. Research has shown that work satisfaction has a 
significant effect on people's perceived health and also indicates that there are 
certain factors in the workplace that are particularly important for work 
satisfaction and well-being, such as communication, participation, leadership, 
social support and physical activity. The aim of the study was to investigate 
whether there is a correlation between high work satisfaction and high self-
rated health. The study was conducted with the help of 62 employees of a 
company that placed itself on the top 10 list of the best workplaces in 2013. 
Using two self-rated questionnaires, SHIS and WEMS, the employees' 
perceived health and work satisfaction were measured and the relationship 
between them were analyzed. How well functioning the different health 
promoting factors were percieved were also analyzed. The study revealed that 
there was a correlation between high work satisfaction and high self-rated 
health. It was also found that the factors that research has shown to be 
important for work satisfaction was perceived as functioning of the 
employees. It was also found that employees use fitness subvention to a large 
extent. 
 
 
 

Keywords: health, work satisfaction, health-promotiong factors, stress, social support, 
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Abstrakt 
 

 
I dagens stressiga och ständigt föränderliga arbetsliv är det av stor vikt att 
främja en hälsosam arbetsplats. Forskning har visat att arbetstrivsel har en 
betydande effekt på människors upplevda hälsa och indikerar också att det är 
vissa faktorer på arbetsplatsen som är extra viktiga för arbetstrivsel och 
välmående, som tex kommunikation, delaktighet, ledarskap, socialt stöd och 
fysisk aktivitet. Syftet med undersökningen var att undersöka ifall det finns 
ett samband mellan hög arbetstrivsel och hög självuppskattad hälsa. 
Undersökningen gjordes med hjälp av 62 anställda på ett företag som placerat 
sig på topp 10 listan över Sveriges bästa arbetsplatser 2013.  Med hjälp av två 
självuppskattningsenkäter, SHIS & WEMS, mättes de anställdas upplevda 
hälsa samt den upplevda arbetstrivseln och sambandet dem emellan 
analyserades. Hur välfungerande de olika hälsofrämjande faktorerna 
upplevdes analyserades. Undersökningen visade att det fanns ett samband 
mellan hög arbetstrivsel och hög självuppskattad hälsa. Det visade sig även 
att de faktorer som i forskning visat sig vara viktiga för arbetstrivsel 
upplevdes som välfungerande av de anställda. Det visade sig även att de 
anställda nyttjar friskvårdsbidraget i hög utsträckning. 
 
Nyckelord: hälsa, arbetstrivsel, hälsofrämjandefaktorer, stress, socialt stöd, 
delaktighet, kommunikation, ledarskap. 
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Både inom organisationsforskning och psykologisk forskning om den psykosociala hälsan har 
det enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) traditionellt legat ett fokus åt att identifiera 
riskfaktorer och hur riskerna kan minimeras, men att det på senare år påbörjats en 
fokusförändring då forskningen istället har börjat intressera sig för de positiva emotionernas 
betydelse för arbetsprestation och arbetstrivsel. Emotioner beskrivs som känslor, affekter eller 
sinnestillstånd och vår vardag i arbetslivet är full av emotionella inslag. Det har visat sig att en 
positiv atmosfär på arbetsplatsen är en viktig faktor för trivsel. Att känna positiva emotioner, 
eller arbetstrivsel, anses kunna fungera som en buffert mot den höga arbetsbelastning som 
råder på dagens arbetsplatser. Det har även visat sig att positiva emotioner kan ge individen 
större tro på sig själv och en känsla av kontroll. En studie av Olsson (2008) visar även att de 
emotioner anställda känner inför sin arbetsplats kan vara avgörande för huruvida de stannar 
eller lämnar de organisationer där de är anställda. Dessutom är den emotionella kulturen som 
råder på arbetsplatsen och bland kollegor av avgörande betydelse för de anställdas 
uppfattningar och emotioner för sitt arbete. Vilket i sin tur har visat att de emotioner vi känner 
och de beteende som kommer till, även inverkar på hur individen mår och agerar hemma, dvs 
att emotioner och beteende på arbetsplatsen hade en indirekt relation med dagliga 
välbefinnande genom att det överfördes till hemmet. Angelöw (2002) tillhör dem som 
fokuserar på det som är positivt, kan förstärkas och som fungerar i stället för att fokusera på 
riskfaktorer. Han anser att det har fokuserats för mycket på den negativa stressen och ohälsan 
i arbetslivet och för lite på de ”goda exemplen”. Det handlar istället om strategier för att 
främja hälsa och minska sjukfrånvaro och den negativa stressen. Även Angelöw och Jonsson 
(2000) tar upp att intresset kring betydelsen av en bra psykosocial arbetsmiljö och god hälsa 
bland anställda har ökat och att forskning visar att det psykiska välbefinnandet är lika viktigt 
för anställdas hälsa som att den fysiska arbetsmiljön är god. Trots denna kunskap menar 
Perski och Jeding (2008) att hälsofrämjande strategier och interventioner allt som oftast 
inriktar sig på att ändra individen och dennes sett att hantera stress och att få försöker att 
förändra orsakerna till varför vi är stressade på arbetet exempelvis arbetssituationerna eller 
organisatoriska faktorer.  
 

Hälsa i arbetslivet 
 
Definitionen på hälsa kan variera från person till person och Ewles och Simnett (2005) menar 
på att begreppet har olika betydelser för olika människor och är kopplad till den livssituation 
personen befinner sig i. Detta betyder att en person som upplever mycket stress på sin 
arbetsplats kommer att definiera hälsa som att inte behöva uppleva så mycket stress i sin 
vardag. Människors definitioner av hälsa och vad det innebär att vara frisk formas av deras 
erfarenheter, kunskaper, erfarenhet och förväntningar. Hälsans dimensioner innefattar både 
psykiska-, fysiska- och samhälleliga faktorer. Den fysiska hälsan är den som berör kroppens 
mekaniska funktioner. Den psykiska hälsan berör kroppens mentala funktioner och ingriper 
även emotionellt och socialt välbefinnande. Hälsa innefattar även personlig växt och 
utveckling, tillgodoseende av grundläggande personliga behov och att kunna anpassa sig till 
förändringar och hantera sin omgivning. Hälsa ska ses som ett medel att uppnå sina mål, inte 
ett mål i livet. Hälsa innebär inte heller enbart ”frånvaro av sjukdom” utan måste ses ur ett 
holistiskt perspektiv dvs ur det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.  
 
Ewles och Simnett (2005) menar vidare att vi idag spenderar mycket tid på våra arbeten och 
därför är arbetsplatsen en naturlig mötesplats där människor samlas och kan nås. 
Arbetsplatsen blir således en bra och viktig arena för hälsofrämjande arbete och många 
arbetsgivare ägnar sig idag aktivt åt att utveckla och införa hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen som går ut på att förebygga och främja hälsan för de anställda.  
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Rapporten ökad hälsa i arbetslivet (Statens Folkhälsoinstitut, 2005) tar upp att det i 
arbetsmiljölagen betonas att arbetet ska anpassas till människan och att arbetsgivaren ska ha 
en helhetssyn som omfattar både fysiska, psykiska och sociala aspekter. Organisation och 
ledning behöver anta en holistisk syn på hälsa som innebär att alla hälsans delar hänger 
samman och påverkar varandra. Genom projektet Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor 
och män identifierades goda arbets- och livsvillkor och det visade sig att de individer som 
mådde bäst var de som upplevde en balans mellan arbete, familj och fritid, arbetade 
kontorstid, hade trygga anställningar, arbetade i en organisation med ett bra socialt klimat och 
som hade sluppit många organisationsförändringar. 
 
En svensk definition för hälsofrämjande på arbetsplatser, med utgångspunkt från 
Luxemburgdeklarationen (1997, citerad i Glemne, 2008), beskrivs enligt följande: 
 

”Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 
sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och 
hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men 
fokuserar på möjligheter till god hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att 
möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda 
hälsorelaterade beteenden.” (Luxemburgdeklarationen, 1997, citerad i Glemne, 2008) 

 
Sedan 2003 har Sverige en ny folkhälsopolitik där Statens folkhälsoinstitut (2013) tagit fram 
ett av målen som är ökad hälsa i arbetslivet, vilket går ut på att: 
 

”Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den 
arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt 
förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt” 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2013).  

 
Utgångspunkten i hälsomålet är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors 
möjligheter att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv och att individens arbete, 
familjeliv och fritid ska kunna förenas på ett hälsofrämjande sätt. Det är viktigt att det är en 
god arbetsmiljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt. Det behövs insatser som främjar hälsa 
i arbetslivet, inte endast att förebygga ohälsa.  
 
Enligt Angelöw (2002) är en hälsosam arbetsplats en plats som främjar lust och 
meningsfullhet, ger möjligheter till arbetsglädje, bidrar med ett positivt klimat samt ger 
möjligheter att utvecklas och att kunna påverka.   
 

Sambandet mellan stress och hälsa 
 
Enligt Rylander, Rydmark, Nygren och Åsberg (2001) har sambandet mellan stress i arbetet 
och hälsa undersökts i otaliga studier och orsakerna handlar oftast om arbetsbelastningen, 
känslan av kontroll, socialt stöd, krav, stress, kommunikation och attityder till arbetet. Enligt 
Statens Folkhälsoinstitut (2005) är det just den höga stressbelastning som vi utsätts för i 
arbetslivet den största orsaken till ohälsa och sjukskrivningar. 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) har begreppet stress definierats på olika sätt och att 
det således inte finns någon fullständig enighet om vad ordet står för. Inom psykologisk 
forskning betraktas stress som yttre påfrestningar som kan förorsaka kriser och sjukdom. 
Vardagens stora och små problem utvecklar sig till en överbelastning som överstiger vår 
totala toleransgräns. Enligt Eriksson, Janson och Starrin (2002) kan stress även ses som en 
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obalans mellan de krav en individ upplever och förmågan att motsvara dem. Den 
kanadensiske fysiologen Selye (1956) lanserade det moderna stressbegreppet och talar om 
stress som dialogen mellan ” yttre och inre svar”. Han förklarar även stress som det sätt på 
vilket organismen reagerar och försöker skydda sig mot allvarliga hot. Enligt Karlsson (2010) 
är centrala begrepp inom det socialpsykologiska perspektivet på stress, som fokuserar mycket 
på arbetslivet, alienation, maktlöshet och kontroll. Orth-Gomer och Perski (2008) tar upp att 
personer som utsätts för långvarig stress kan man drabbas av känslomässiga reaktioner som 
deppighet, ilska, rädsla, irritation, ledsenhet, trötthet, yrsel, muskelvärk eller sömnproblem, 
vilka alla påverkar hälsan negativt. Bronsberg (2000) betonar dock att stress egentligen är en 
nödvändig och viktig funktion som i normala fall ger extra energi och stimulans åt individer, 
vilket ökar hälsa och välmående, d.v.s. att stressen upplevs som positiv. Positiv stress, i 
motsats till negativ stress, uppkommer när de krav som omgivningen ställer samspelar och 
stämmer överens med individens förmåga vilket innebär att individen har kontroll över sina 
svårigheter och upplever möjligheter.  
 
 

Balans mellan krav och kontroll 
 
 
Enligt Westerholm och Theorell (2008) är den mest aktuella och tillämpade modellen för 
psykisk belastning eller stress, Karaseks krav - kontroll modell. Utgångspunkten i modellen är 
att upplevelsen av arbetsvillkor påverkas dels av vilka krav arbetet ställer och vilka 
möjligheter individen har att svara på dessa krav. Graden av kontroll över krävande 
situationer verkar således vara en avgörande faktor för hur stressiga situationer upplevs. Med 
kontroll menas förutsägbarhet, medbestämmande, möjlighet att förbereda sig, feedback, 
tillgång till rätta medel, färdigheter och resurser. Upplevs dessa faktorer som välfungerande 
på arbetsplatsen kan stress upplevas mindre hotfull och därmed vara mindre skadlig. 
Förutsägbarhet och förberedelser visade sig även vara viktigt redan i Weiss (1972, refererad i 
Orth-Gomer & Perski, 2008) studier. Weiss utförde ett experiment på råttor som fick starka 
elchocker. Han upptäckte att de blödningar råttorna fick i magen dämpades avsevärt ifall 
råttorna ”varnades” med en ljudsignal innan de fick stöten. 
 
Karasek (2004) genomförde en analys av 19 fallstudier på arbetsplatser med höga arbetskrav 
som visade att de mest lyckade resultaten av stressreducerande åtgärder kom genom att 
använda krav och kontroll modellen. Arbetsplatserna utförde organisationsförändringar för att 
skapa en balans mellan krav och kontroll vilket resulterade i att 90 % av de anställda upplevde 
en stressreducering och fick färre stressrelaterade symptom.  
 
En studie av L. Parker, L. Jimmieson och E. Amiot (2010) som genomfördes på 123 
kontorister och administrativa arbetare från en medelstor sjukförsäkringsorganisation visade 
att ökad kontroll över arbetet var associerat med högre arbetsengagemang. De anställda såg 
arbetskraven som en utmaning då de hade möjligheten att kontrollera stressfaktorerna.  
Resultatet av studien visade även att kombinationen av höga krav tillsammans med hög 
kontroll fungerar som motiverande och har en positiv inverkan på medarbetarnas 
engagemang. Den sammanfattande upptäckten av studien var att tillräcklig kontroll över 
arbetssituationen begränsade potentiellt skadliga effekter av arbetskrav.  

 
 

Empowerment 
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Enligt Ewles och Simnett (2005) är hälsofrämjande arbete idag är förknippat med att förbättra 
människors livskvalitet genom att förstärka individens förmåga och kapacitet. Pellmer och 
Wramner (2007) anser därför att det grundläggande målet för hälsofrämjande arbete är att 
stärka människors förmåga att kunna ta mer kontroll över aspekter i deras liv som påverkar 
deras hälsa. Både Hällstén och Tengblad (2006) och Orth-Gomér och Perski, 2008 tar upp 
begreppet Empowerment som handlar om att både ge och ta kraft för att åstadkomma något 
önskvärt och bygger på ömsesidig relation mellan ledare och medarbetare med fyra etiska 
begrepp i centrum: ansvar, tillit, respekt och lojalitet. Empowerment-tanken utgår alltså från 
tanken att människor i alla vardagssituationer ska betraktas som subjekt och därmed är 
kapabla att styra sina egna liv under förutsättning att den omgivande kulturella, sociala och 
fysiska miljön stödjer hälsosamma val.  I en undersökning av Wåhlin (2009) baserad på öppna 
intervjuer med 11 patienter, 12 närstående och 12 personal vid två intensivvårdsavdelningar i 
södra Sverige undersöktes just vikten av empowerment för att undvika utbrändhet bland 
personal som har ett emotionellt och fysiskt krävande yrke. Undersökningen visade att 
vårdpersonalen fick kraft och styrka både av interna och externa processer. Exempel på 
stärkande interna processer var upplevelsen av att göra gott, av att ha kunskaper och 
färdigheter för att klara de uppgifter och utmaningar de ställdes inför, samt av att känna sig 
trygg både i sig själv (självkänsla) och i det de gjorde (självförtroende). Möten med 
närstående och patienter, spänning och utmaningar, välfungerande teamarbete och en positiv 
atmosfär var exempel på externa processer som bidrog till personalens upplevelse av inre 
kraft och styrka. 
 
Även Arnesons (2006) studier om hur empowerment inverkar på hälsan bland anställda 
visade att både män och kvinnor med högre nivåer av empowerment rapporterade signifikant 
bättre hälsa. Högre nivåer av empowerment visade sig även påverka både psykisk och fysisk 
hälsa efter två år. Hälsoeffekterna blev även mer omfattande när empowerment kombinerades 
med socialt stöd på arbetsplatsen.  
 
I en annan studie genomförd av Larsson (2007) var empowerment en a nyckelprinciperna när 
det kom till att förstå och förklara en grupp kvinnors återgång till arbetslivet efter graviditet. 
Stödet till kvinnorna organiserades inom ramen för ett utvecklingsprojekt i EU-progammet 
EQUAL och syftet med projektet var att kvinnorna med hjälp utav empowerment skulle 
återskapa en vardagsmakt, det vill säga att återta kontrollen över sitt dagliga liv och resultatet.  
Resultatet av empowermentprocesserna, som initierades under projektet, blev för kvinnorna 
ett verktyg för de första stegen på vägen tillbaka till arbetslivet.  
 

 
Sambandet mellan arbetstrivsel och hälsa 

 
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) har forskare länge genomfört studier för att gå till botten 
med frågan om orsakerna till varför människor upplever arbetstrivsel och välmående på 
arbetsplatsen, det vill säga vilka faktorer som är av största betydelse. Westerholm och 
Theorell (2008) menar på att förhållandet mellan arbete och hälsa inte är helt enkelt då det 
finns många faktorer både i och utanför arbetet som påverkar välmående. Trots det visar 
mycket forskning att arbetstrivsel generellt leder till högre livskvalitet och bättre hälsa. Redan 
så tidigt som 1981 publicerade Wiener, Vardi och Muczyk ett resultat från personal och 
butikschefer inom detaljhandeln där karriär och arbetstillfredsställelse kom fram som de 
starkaste bidragen till mental hälsa. Argyles (2001) visar också upp en forskningsöversikt 
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över ett flertal studier om lycka som visar att det finns ett starkt samband mellan arbetstrivsel 
och livsglädje. Han sällar sig för övrigt till dem som tycker att det borde läggas mycket mer 
fokus på att studera lycka istället för depression.  

Enligt en undersökning av Patrick, Bovier, Arigoni, Schneider och Bouvier Gallacch (2009) 
som genomfördes på 1784 läkare visade att arbetstillfredsställelse var korrelat till mental 
hälsa bland primärvårdsläkare. Högre nivåer av arbetsrelaterad tillfredsställelse bland läkarna 
bidrog till en mental god hälsa och även mindre risk för utbrändhet. Resultatet visade således 
att arbetsrelaterad tillfredsställelse kunde ha en oberoende gynnsam effekt på psykisk hälsa 
(direkt koppling) eller helt enkelt minska konsekvenserna av arbetsrelaterad stress om psykisk 
hälsa.  

Att ha ett arbete har enligt Kopp, Stauder, Purebl, Janszky och Skrabski (2007) en avgörande 
betydelse för vår kontaktyta och för vår självkänsla och de menar på att det finns en solid 
vetenskaplig grund för att arbete och goda arbetsförhållanden är viktiga för människors hälsa 
och välbefinnande. De genomförde en studie bland den ungerska befolkningen med syfte att 
analysera sambandet mellan arbetsrelaterade faktorer och självrapporterade psykiska och 
fysiska hälsa. Studien visade att jobbrelaterade faktorer verkade vara lika viktiga för 
människors psykiska hälsa som det sociala stödet från familjen.  
 
Genom att använda data från The European Quality of Life Survey 2003, undersökte 
forskarna Drobnič, Beham och Präg (2010) relationen mellan arbetsvillkor och 
tillfredsställelse med livet. Resultatet visade att graden av tillfredsställelse hängde ihop med 
arbetsförhållanden såsom självständighet på arbetet, goda karriärmöjligheter och ett intressant 
arbete, vilket i sin tur, indirekt, ökade livstillfredsställelsen. 
 
Fisher (2010) genomförde en undersökning där hon granskade vad som är känt om definition, 
orsaker och konsekvenser av lycka på arbetet och byggde sin undersökning på insikter från 
den expanderande positiva psykologilitteraturen om lycka i allmänhet. Granskningen visade 
att tidigare forskning har tenderat att underskatta betydelsen av lycka på arbetet. Lycka på 
arbetet är långt mer än arbetsglädje. Ett sammanfattande mått på individuell nivå av lycka kan 
innefatta engagemang i arbetet, arbetsglädje och emotionellt organisatoriskt åtagande. 
Aspekter av lycka bör utformas och mätas på flera nivåer, som tex tillfälliga upplevelser, 
individuell- och kollektiv attityd, och med hänsyn till flera fokus, såsom mindre evenemang, 
arbetet i sig och organisationen. Det finns belägg för att lycka har viktiga konsekvenser på 
alla nivåer för både individer och organisationer.  
 
 

Hälsofrämjande faktorer i arbetslivet 
 
Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om att själva arbetssituationen är den viktigaste källan 
till arbetstrivsel och rör sådant som variation i arbetsuppgifter, frihet, feedback och känslan av 
att ens arbete är meningsfullt. Andra faktorer som visat sig vara viktiga är anställdas 
tillfredställelse med ledarskapet samt både den fysiska och sociala miljön. Olsson (2008) 
menar på att det handlar om arbetsmiljön och arbetsvillkoren och att individens upplevelser 
och emotioner beror på faktorer som graden av förankring i sociala relationer och det 
emotionella klimatet på arbetsplatsen. Deci och Ryan (2013) är inne på samma spår och 
menar att människor även har behov av självbestämmande och möjlighet att påverka sin 
omgivning, samt även behov av kompetens, närhet och kontakt med andra människor. De 
menar att om dessa behov är uppfyllda upplever vi välbefinnande, och att en hälsosam 
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organisation inrättar ramar och villkor som ger människor möjlighet att tillfredsställa dessa 
behov. Augustinsson, Ericsson och Pettersson (2012) tar upp att faktorer på arbetet som är 
kopplade till individers hälsa och välmående är ett område som det under 2000 talet har 
forskats väldigt mycket kring.  
 
Det finns en del faktorer som visat sig vara viktiga för arbetstrivsel och enligt Statens 
Folkhälsoinstitut (2013) är grundvillkoren att ha kontroll, att känna delaktighet och inflytande 
över sitt eget arbete, arbetstakt och aktuell arbetsförmåga. Andra viktiga faktorer är även att 
bli sedd, vara någon som räknas med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet. Enligt 
Kauffman och Kauffman (2005) är hälsofrämjande faktorer bland annat variation i 
arbetsuppgifter, frihet, feedback och känslan av att ens arbete är meningsfullt. Enligt Deci och 
Ryan (2013) är även självbestämmande och möjlighet att påverka sin omgivning viktigt för 
oss. Socialt stöd är också en av de viktiga komponenterna för att skapa arbetstrivsel.  
 
Socialt stöd  
Socialt stöd har enligt Leijon, Grooten, Nyman, & Farah (2010) visat sig vara viktigt för 
arbetstrivseln och anses kunna dämpa stressreaktioner till följd av yrkesrelaterad stress. Ett 
bra socialt stöd betyder enligt Eriksson, Janson och Starrin (2002) att den anställda blir 
uppskattad, accepterad och omsorgsfullt bemött av kollegor och ledning. Det kan även främja 
en god hälsa bland de anställda och öka trivseln, hälsan och produktiviteten. Anställda som 
har stödjande relationer både inom och utanför arbetet kommer enligt en undersökning av 
Fergusona, Carlson, Zivnuskac och Whitten (2012) att vara mer nöjda med olika aspekter av 
sina liv än de som är mer isolerade.  Claude, Gagne och Austin (2010) visar genom sin studie 
att anställda som rapporterade goda relationer med medarbetare och arbetstrivsel upplevde 
mindre utbrändhetssymtom över tid.  
 
Det sociala stödet är viktigt i dagens sociala samhälle enligt Angelöw och Jonsson (2000), då 
det ständigt sker förändringar och omorganiseringar på arbetsplatserna. Det finns fyra typer av 
socialt stöd; Det känslomässiga stödet som rör sådant som omtanke, visat intresse, förtroende, 
empati och uppmärksamhet. Det värderande stödet som innebär vikten av att ge och få positiv 
och negativ kritik, det vill säga feedback.  Andra sociala stöd är uppgiftsstöd och 
informationsstöd som handlar om att få hjälp med arbetsuppgifter och god information. Enligt 
Perski och Jeding (2008) funkar socialt stöd som hälsofrämjande när livet är påfrestande och 
kravfyllt och gör att den anställde får hjälp både tidsmässigt och med specifika uppgifter. 
Även stressforskning har kunnat visa att socialt stöd verkligen hjälper vid upplevd stress. 
Enligt Eriksson, Jansson och Starrin (2002) kan socialt stöd användas för att förklara varför 
alla som utsätts för stress inte blir sjuka eller mår dåligt.  
 
Ett bra ledarskap och en god kommunikation 
Eriksson, Starrin, Janson (2002) menar på att alla organisationer har någon form av ledarskap. 
Ledarskapet innebär relationen mellan ledaren och gruppens medlemmar. Abrahamsson och 
Aarum Andersen (2005) beskriver ledarskap som det beteende som en eller annan individ i en 
grupp, organisatorisk enhet eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan 
på de andra med avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå 
bestämda mål.  
 
Enligt Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) har ledarskapet en avgörande roll 
när det kommer till att skapa hälsosamma arbetsplatser. Anställda mår bra av ett stödjande 
och uppmuntrande ledarskap, att få uppskattning samt ett tillgängligt och delaktigt ledarskap. 
Vilket även en undersökning av Wildmark (2005) stödjer då den visar att ledarskapet har en 
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stor betydelse för organisationen och de anställdas hälsa då ledarens personlighet och 
ledarskap sprids inom organisationen och påverkar de anställda. I en studie av Kroth, Boverie, 
Zondlo (2007) vars syfte var att undersöka vad ledare gör för att skapa en hälsosam 
arbetsmiljö för sina anställda togs kommunikationen mellan chef och anställda upp som en 
viktig faktor för ett hälsosamt klimat på arbetsplatsen. En god kommunikation beskrevs som 
att delge viktig information till de anställda, främja en öppen kommunikation och att ha en 
”öppen dörr policy”. En annan viktig sak var att använda sig av flera olika metoder för att nå 
ut med kommunikationen, exempelvis via mejl, memos och möten. 
 
Enligt Nilsson och Waldermanson (2007) har kommunikationen många psykologiska 
funktioner i organisationer. En god kommunikation kan höja motivationsnivån bland de 
anställda och förstärker det sociala samspelet mellan individer. Den processinriktade 
kommunikationen är ofta den kommunikationsteori som är kopplad till vetenskaper såsom 
psykologi och sociologi. Kommunikationens funktion innefattar då information såsom fakta 
och kunskap, vilka är viktiga delar i det mänskliga samspelet. Under 2011 genomförde 
Graeser (2011) en medarbetarundersökning för att bedöma hälsotillståndet på universitetet 
och dess anställda i Tyskland. Syftet var att undersöka åtgärder för ett dynamiskt samspel 
mellan organisationen och individen bland annat genom begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet som grundpelare i sammanhanget. Resultat visade att det var de 
transaktionella processerna mellan individen och organisationen som gav de anställda 
förutsättningar för att främja psykisk hälsa. Denna transaktion krävde en tydlig och öppen 
kommunikation mellan de olika delarna av organisationen, individerna, kollegorna, 
institutionerna och ledningsnivåerna.  
 
Även Glemne (2008)  betonar att betydelsen av en god dialog betonas som en viktig faktor av 
flera forskare och sägs betyda mycket för anställdas välmående och kan bidra till förståelse, 
reflektion och utveckling. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar på att öppen 
kommunikation är en viktig känsla för de anställdas upplevda arbetstrivsel och tar upp 
Microsoft som ett känt exempel på ett företag som bemästrat kommunikationsprocessen på ett 
bra sätt. Där får de anställda den information de behöver för att arbeta effektivt mot sina mål. 
Microsoft ligger dessutom 1:a på Great place to works (2013) lista som är ett globalt 
forsknings-, konsult- och utbildningsföretag som hjälper organisationer att identifiera, skapa 
och bevara bra arbetsplatser genom att utveckla arbetsplatskulturer med en hög förtroende 
grad. 
 
Larssons (2010) studier visade även att det finns andra gemensamma strategier hos 
framgångsrika företag med en välmående personal och en väl fungerande arbetsplats. Bland 
annat visade studierna att ledaren bör låta de anställda veta att de är viktiga för organisationen 
och det är viktigt för de anställdas välmående att få ta del av organisationens visioner, mål och 
normer. Enligt Larsson måste chefer och ledare också vara väl medvetna om vikten av en 
hälsosam personal och att en välmående personal presterar bättre. Jakovljevic och Petterssons 
(2010) forskning betonar även den vikten av att chefen är medveten om att en välmående 
personal är en effektiv personal.  
 
Delaktighet 
Enligt Ahlberg, m.fl., (2008)  har anställda på företag där de ges en chans att påverka och vara 
delaktig i beslut en mer positiv inställning till sitt arbete. De anser att det inom företagen bör 
finnas utvecklade rutiner samt en uttalad förväntan om att medarbetarna ska vara delaktiga i 
ett ständigt pågående förbättringsarbete. Det bör också finnas en medvetenhet inom 
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organisationen om att det behövs läggas både tid och ansträngning för att få anställda som tar 
större ansvar.  
 
En studie av Wildmark (2005) visar att eget ansvar och möjlighet att fatta egna beslut bidrar 
till att öka känslan av frihet i arbetet, vilket i sin tur ökar graden av upplevd 
arbetstillfredsställelse. Att känna sig delaktig i det som rör organisationen och framtiden är en 
faktor som upplevs väldigt betydelsefull för de anställda för att må bra på arbetet. Vilket även 
ökar känslan av meningsfullhet i arbetet. 

 
Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation skapar enligt Bronsberg (2000) positiv 
stress vilket innebär att om individen själv kan påverka och kontrollera sin situation upplever 
de en känsla av extra energi och stimulans. Delaktighet och inflytande har i flera studier visat 
sig vara en grundläggande strategi för att främja en hälsosam arbetsplats. Bengtsson, 
Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) studie var baserad på en kartläggning av 200 
arbetsplatser i Sverige som alla lyckats att sänka sjukskrivningar och främja hälsan för de 
anställda, visade det sig att arbetsplatser som satsar på bland annat inflytande över arbetstiden 
och demokratiska beslutsprocesser lyckats bäst.  
 
Fysisk aktivitet 
Statens folkhälsoinstitut (2010) visar att det finns samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. 
Fysisk aktivitet används i hälsofrämjande och i sjukdomsbehandlande syfte och har visat sig 
ha påvisad positiv effekt både för att förebygga och behandla sjukdom och depression. Ett av 
Sveriges folkhälsomål är ökad fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2013) som innebär att 
regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande och har en 
sjukdomsförebyggande effekt samt att människor skall ges förutsättningar för ökad fysisk 
aktivitet bland annat i anslutning till arbetet. Enligt Orth-Gomer och Perski (2008) är just 
fysisk aktivitet en av de satsningarna som är vanligast på arbetsplatser idag, en satsning som 
skall göra människor mer motståndskraftiga mot stress och som anses vara positiv för hälsan. 
Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) tar upp exempel på olika åtgärder såsom 
införandet av friskvård på arbetstid, obligatorisk friskvård, sluta avslappning och massage 
m.m. I en svensk studie av Von Thiele Schwarz, Lindfors och Lundberg (2008) som gjordes 
på folktandvårdens kliniker i Stockholm studerades hälsoeffekten av fysisk aktivitet på 
arbetstid. Kvinnliga tandsköterskor och tandläkare fick chansen att träna 2,5 timmar i veckan 
på arbetstid och resultatet av studien visade att de anställda upplevde minskade besvär med 
axlar och nacke och att blodsockret sjönk, det gav också effekter i form av minskad 
sjukfrånvaron. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) bedrevs också ett projekt i tre svenska 
kommuner under 2001 som kallades ”Sätt Sverige i rörelse”. Anställda fick då träna på 
arbetstid och genom detta minskades sjukskrivningarna och kommunerna gick med. 
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
 
Eftersom vi spenderar mycket tid på våra arbeten bygger uppsatsens tes på att människor som 
trivs och mår bra i sitt arbetsliv även upplever en god hälsa. Det övergripande syftet har därför 
varit att undersöka ifall det finns ett samband mellan hög arbetstrivsel och god hälsa. Då 
fokus har legat på det friska har undersökningen genomförts på en hälsosam arbetsplats d.v.s. 
en arbetsplats där anställda generellt sett trivs och mår bra.  I och med att forskning och 
litteratur indikerar att faktorer som delaktighet, kommunikation, socialt stöd, och ledarskap är 
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viktiga för arbetstrivsel och kan fungera som en buffert mot den stress vi utsätts för i 
arbetslivet, undersöks även om de anställda upplever dessa faktorer som välfungerande. Då 
fysisk aktivitet också visat sig vara en viktig faktor undersöks även i vilken utsträckning de 
anställda nyttjar friskvårdsbidraget. Fokus kommer således att ligga på faktorer som visat sig 
genera en hälsosam och trivsam miljö, det vill säga det friska, välfungerande och positiva.  
 
För att försöka stärka tesen används följande frågeställningar: 

1) Upplever anställda på hälsosamma arbetsplatser en högre hälsa än på andra 
arbetsplatser? 

2) Upplever anställda på hälsosamma arbetsplatser en hög arbetstrivsel?  
3) Upplevs faktorer som delaktighet, kommunikation, socialt stöd och ledarskap som 

välfungerande på hälsosamma arbetsplatser? 
4) I hur stor utsträckning nyttjar de friskvårdsbidraget? 

 
Metod 

 
 
Undersökningsdeltagare 
För att kunna svara på syftet kontaktades en hälsosam arbetsplats via en organisation som 
heter Great place to work (2013), som är ett företag som utför utvärderingar och ger 
erkännande åt ledande arbetsplatser i över 45 länder på sex kontinenter. De skapar, studerar 
och rankar utmärkta arbetsplatser och uppmuntrar organisationer runt om i världen att följa i 
deras fotspår genom att publicera listor (som är kategoriserade i organisationsstorlek; liten, 
mellan och stor) över de bästa arbetsplatserna i olika marknadsledande nyhetsmedier. Det är 
företagen själva som skickar in intresseanmälan om att få vara med i utvärderingen om t.ex. 
Sveriges bästa arbetsplatser. Ett deltagande handlar inte enbart om att placera sig på listan, 
många organisationer deltar för att utvärdera och utveckla sina arbetsplatser. Great Place to 
Work (2013) samarbetar med organisationer inom den privata, offentliga och ideella sektorn 
och har genom årliga studier från ca 6 000 organisationer i olika industrier och av olika 
storlekar och strukturer kommit fram till att utmärkta arbetsplatser byggs genom de dagliga 
relationerna på arbetsplatsen. Den gemensamma nämnaren i de välfungerande relationerna på 
arbetsplatsen är tillit utifrån medarbetarens perspektiv och innebär en arbetsplats där är de: 
”litar på människorna de arbetar för, känner stolthet för det de gör och trivs tillsammans med 
de människor de jobbar ihop med” (Great Place to Work, 2013). Kompletterande viktiga 
aspekter är också att de känner stolthet för organisationen och den kamratskap som finns 
mellan kollegorna. 
 
Den undersökta arbetsplatsen är en global HR-partner med ca 500 kontor i ca 60 länder 
spridda över hela världen. I Sverige är företaget ett auktoriserat bemanningsföretag med ca 50 
kontor spridda över hela landet. Förutom uthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder de 
även lösningar inom bland annat outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, 
kompetensutveckling och karriärrådgivning. 
 
Urvalet var ett klusterurval och då insamlingen av data påverkades av faktorer såsom tid, 
kostnad och tillgänglighet begränsades undersökningen till en småskalig undersökning, med 
minimum 30 respondenter. Från 24 kontor medverkade 62 respondenter. Av dessa svar var 74 
% kvinnor och lite mer än hälften var över 35 år. De flesta (95,2%) nyttjar friskvårdsbidraget. 
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För att säkra faktisk frivillighet och deltagarnas integritet har de etiska råden från Cohen, 
m.fl., (2007) om informerat samtycke, anonymitet samt konfidentialitet följts. Informerat 
samtycke uppfylldes genom att ett mejl skickades till olika företag med en förklaring om 
syftet med studien, de som var intresserade att delta fick sedan ta kontakt med författarna om 
de ville delta. Även respondenterna fick information om studien samt att det var frivilligt att 
delta. De samtyckte till deltagandet genom att svara på webbenkäten. Svaren behandlades 
konfidentiellt och var anonyma. Genom att använda webbenkät istället för mejlenkäter, blev 
deras anonymitet ännu säkrare då inte svaren kan kopplas till någon specifik person.  
Webbenkätsvaren hanterades endast av författarna och varken informanternas namn, ålder 
eller namnet på företaget som de arbetar för har nämnts i resultatet. Respondenterna erbjöds 
även att ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskades. Det insamlade materialet 
kasserades efter att det används i denna undersökning.  
 
Material 
Undersökningen har genomförts med webbenkäter då det är ett enkelt sätt att nå ut till många 
och tenderar att ge en större svarsfrekvens. Webbenkäterna skapades i datorprogrammet 
SurveyGizmo student account (2013) som är ett survey program som är kompatibelt med det 
statistiska analysprogrammet SPSS.  
 
Utformningen av webbenkäten baserades på två redan konstruerade formulär, en som mäter 
hälsan, Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS), och en som mäter upplevelser av arbetet 
och arbetsplatsen, Work Experience Measurement Scale (WEMS). Då det material som Great 
Place to Work använt vid sin utvärdering av undersökande arbetsplats inte var tillgängligt 
användes WEMS för att kunna få ett mått på arbetstrivseln. SHIS och WEMS skapades enligt 
Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009) på grund av den rådande bristen på mätinstrument 
för upplevelsen av arbete och hälsa utifrån ett salutogent perspektiv och är resultatet av ett 
utvecklingsarbete, som har bedrivits vid Högskolan Kristianstad under flera år. Båda 
mätinstrumenten har utvecklats och vetenskapligt testats i samband med hälsopromotion i 
arbetslivet vid två olika sjukhus i Skåne. Resultaten har visat att båda mätinstrumenten SHIS 
och WEMS, har hög såväl validitet som reliabilitet. 
 
Webbenkäten innehöll totalt 48 fasta frågor uppdelade i 3 delar: bakgrundsfrågor, SHIS samt 
WEMS. Webbenkätens första del handlar om bakgrundsfrågor kring respondenten, så som 
kön, ålder, utbildning samt även frågan om de nyttjar friskvårdsbidraget.  
 
Den andra delen fokuserar på salutogena indikatorer på hälsa och är baserat på det redan 
konstruerade formuläret SHIS. Enligt Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009) är SHIS är 
ett mätinstrument för upplevelsen av indikatorer på hälsa utifrån ett salutogent och holistiskt 
perspektiv och har utvecklats med stöd från teorier kopplade till begreppen hälsa och 
välbefinnande. Hälsa beskrivs som en positiv subjektiv helhetsupplevelse av sig själv. Hälsa 
kan främjas genom individers positiva känslor och upplevelser och mäts genom att utgå från 
människors självskattade känslor och upplevelser av indikatorer som fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Vid hantering av olika påfrestande situationer i vardagslivet eller i 
strävan mot att uppfylla sina mål i livet fungerar hälsan som en resurs för individen. 
Upplevelsen av sjukdom blir betydelsefull då den kan begränsa individens förmåga att agera i 
olika situationer. Mätinstrumentet består av tolv frågor och är en semantisk differential där 
varje fråga besvaras på en sex-gradig skala som går från positivt till negativt. 
 
Den tredje delen fokuserar på upplevelsen av arbete och arbetssituation och är baserat på det 
redan konstruerade formuläret WEMS, som enligt Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009) 
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är ett multidimensionellt mätinstrument för upplevelsen arbete och arbetssituation. Frågorna 
är verksamhetsnära och ger möjlighet att mäta individers upplevelser av salutogna 
arbetsfaktorer och är utvecklade utifrån teorier som kan kopplas till t.ex. känsla av 
sammanhang, flow, regenerativt arbete, krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning. 
Mätinstrumentet består av 32 påståenden uppdelade i sex dimensioner av arbetsupplevelse: 
stödjande arbetsförhållanden (uppmuntran och stöd, råd och hjälp, god stämning, 
välfungerande rutiner och feedback. trivsel och hälsosatsning), individuella upplevelser 
(arbetet känns meningsfullt, utvecklande, varierande. Att ha rätt kompetens och utmaningar. 
Att känna glädje inför arbetet), självbestämmande (när, vad och hur arbetet ska utföras samt i 
vilket tempo), tidsupplevelse (Hinna utföra, avsluta arbetsuppgifter utan stress och övertid), 
ledarskap (tillgänglighet, skapar intresse och engagemang, arbetsfördelar rättvist, delaktighet, 
förmåga att fatta beslut, kommunicerar, informerar) och förändringsarbete (öppen dialog, 
påverkan, meningsfullt, delaktighet, känna trygghet, information). Varje påstående har sex 
svarsalternativ från Instämmer helt till Tar helt avstånd. Påståenden är positivt ställda så att 
resultatet kan tolkas ur ett salutogent perspektiv. 
 
För att kunna bearbeta och analysera data har data omvandlats, slagits ihop och skapats i 
index enligt nedan: 
 
Svarsalternativ för två av frågorna har slagits ihop. Under fråga 2, födelseår, bildade svaren 
för de som är födda år 1995-1978 gruppen under 35 år och de som är födda år 1977-1948 
bildar gruppen över 35 år.  På fråga 3, högst genomförda utbildning, bildades två grupper, 
lägre respektive högre utbildning. Grundskola och gymnasium bildar gruppen lägre 
utbildning och universitet/högskola samt annan eftergymnasialutbildning bildar gruppen 
högre utbildning. 
 
Frågorna 5A-L bildar ett SHIS-Index. Genom att lägga ihop samtliga svar från alla tolv frågor 
bildas ett värde på indikatorer på hälsa totalt. Ju högre värde desto bättre är indikatorerna på 
hälsa, vilket innebär ett maximalt positivt indexvärde på 72 och motsvarande ett lägsta 
indexvärde på 12.  
 
Fråga 6-11 bildar ett WEMS-Index. Genom att lägga ihop samtliga svar från alla 32 
påståenden fås ett totalt värde på indikatorer på upplevelsen av arbete och arbetssituationen. 
Ju högre värde desto bättre är indikatorerna på arbetsupplevelsen/situationen, vilket innebär 
ett maximalt positivt indexvärde på 192 och motsvarande ett lägsta indexvärde på 32. Vi har 
även skapat index för respektive dimension som WEMS-indexet baseras på. Fråga 6 bildar ett 
stödjande arbetsförhållanden index. Högsta indexvärde är 42 och lägsta indexvärde 7. Fråga 7 
bildar ett individuella upplevelser-index. Högsta indexvärde 36 och lägsta 6. Fråga 8 bildar ett 
självbestämmande indexvärde. Högsta indexvärde 24 och lägsta 4. Fråga 9 bildar ett 
tidsupplevelse indexvärde. Högsta indexvärde 18 och lägsta 3. Fråga 10 bildar ett ledarskap 
indexvärde. Högsta indexvärde 36 och lägsta 6. Fråga 11 bildar ett förändringsarbete 
indexvärde. Högsta indexvärde 36 och lägsta 6.  
 
Eftersom tidigare konstruerade och använda frågor i formuläret används kan jämförelser med 
ett redan färdigt material genomföras när svaren analyseras vilket passar bra vid undersökning 
om anställda på den hälsosamma arbetsplats vi undersöker upplever högre självuppskattad 
hälsa jämfört med andra arbetsplatser. Då det idag inte finns någon samlad bild av 
medelvärdena görs en jämförelse med ett sammanställt index för medelvärden från tidigare 
genomförda undersökningar med SHIS-Indexet. De tidigare undersökningar som har 
genomförts och fått ett samlat SHIS index att jämföra med är lantbrukare 72 % (Jönsson, 
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2010), Sjuksköterskor 69 % (Andersson, Andruskiené, Kirveliene, Kuzmiene & Ejlertsson, 
2010), lärare 65 % (Andersson et al., 2010), Lärare 67 % (Candemir & Petersen, 2010), 
personal äldreomsorgen 70 % (Haliti & Thillgren, 2010). Dessa tidigare studier gav ett 
medelvärdes index för SHIS på 68,6 %. 
 
För att enklare kunna förstå indexvärdena för SHIS och WEMS samt även kunna jämföra de 
med andra studier har de standardiseras av Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009). 
Standardiseringen görs då så att samtliga index varierar mellan 0 och 100 % oavsett deras 
ursprungliga variationsområde. Det standardiserade indexvärdet har räknats ut enligt 
beskrivning i Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009).  
 
Procedur 
För att komma i kontakt med undersökande arbetsplats hämtades mejladresser från Great 
place to work (2013):s hemsida till topp 10 för respektive kategori, totalt 30 mejladresser. Då 
företaget har kontor över hela Sverige och tiden var begränsad mejlades en förfrågan om 
deltagande ut till samtliga kontorschefer på företaget för att öka chansen att få svar, istället för 
att slumpmässigt välja ut kontor och invänta deras svar. 24 kontor ville delta och respektive 
kontorschef fick ett mejlutskick innehållande en länk till webbenkäten som de hjälpte oss 
distribuera till de anställda på kontoret. Genom att klicka på länken kom de till webbenkäten 
som de fyllde i och sedan skickade in med en knapptryckning. Dessvärre var tiden för 
utskicket i början på maj, vilket inte var den bästa perioden för detta företag då flera av dem 
hade mycket att göra då, samtidigt som det även var Kristi himmelsfärd med en extra ledig 
dag under veckan. Trots detta var kontorscheferna väldigt positivt inställda och hjälpsamma, 
men kommenterade att de inte kunde garantera att alla anställda skulle svara. Sammanlagt 132 
webbenkäter skickades ut och efter en vecka stängdes den ner och då hade det kommit in 62 
svar.  
 
Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet har statistikprogrammet SPSS 
(version 21.0) använts. För att svara på syftet har data analyserat på olika sätt som presenteras 
nedan. Samtliga analyser bygger på webbenkätsvaren från samma respondenter som har 
undersökts vid samma tillfälle.  
 
För att analysera ifall respondenterna upplever en högre hälsa än andra undersökta 
arbetsplatser användes svaren ifrån del 2, SHIS, av webbenkäten. För att jämföra 
undersökande arbetsplatsers SHIS-index med det sammanställda SHIS-indexet från tidigare 
undersökningar användes One Sample T-test. SHIS-indexet ställdes även i relation till 
bakgrundsfaktorn nyttjande av friskvårdsbidrag genom Independent sampels T-test för att 
kunna jämföra de olika grupperna med varandra. T-testen genomfördes på signifikansnivån 
0,05.   
 
För att kunna analysera om respondenterna upplever en hög arbetstrivsel användes svaren 
ifrån del 3, WEMS, och skapade ett medelvärde för WEMS-indexet. För att även kunna 
analysera de olika faktorerna togs även medelvärden för respektive dimension (stödjande 
arbetsförhållanden, individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och 
förändringsarbete) fram av arbetsupplevelse utifrån svaren ifrån del 3, WEMS.   
 
För att analysera ifall hög arbetstrivsel även ger en hög upplevd hälsa användes svaren ifrån 
både del 2, SHIS, och del 3 WEMS. För att analysera ett eventuellt samband och 
påverkanseffekt genomfördes en regressionsanalys där beroende variabeln var SHIS-index 
som ställdes mot WEMS-indexet. Signifikans nivån var 0,01. 
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Resultat 
 
 
Bakgrundsvariabler 
Svarsfrekvens blev 62/132= 47 %. Av dessa var 74 % kvinnor och lite mer än hälften var över 
35 år.  Drygt 85 % av respondenterna har vidareutbildad sig efter gymnasiet. De flesta 
(95,2%) nyttjar friskvårdsbidraget. 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler för respondenterna - antal, andel % 
 Antal Andel (%) 
 
Kön (n=62) 
Kvinna 
Man 
 
Ålder (n=62) 
Under 35 år 
Över 35 år 
 
Utbildningsnivå (n=62) 
Lägre utbildning 
Högre utbildning 
 
Nyttjar friskvårdsbidraget (n=62) 
Ja 
Nej 

 
 
46 
16 
 
 
27 
35 
 
 
9 
53 
 
 
 
59 
3 

 
 
74.2 
25.8 
 
 
43.5 
56.5 
 
 
14.5 
85.5 
 
 
 
95.2 
4.8 

 

Självskattad hälsa  
Hälsan på undersökande arbetsplatser värderades med SHIS-Index (n=56) och ställdes sedan 
mot ett sammanställt SHIS-medelvärde (68,6%) från tidigare genomförda undersökningar i ett 
One Sample T-test. Genom testat framkommer det att de anställa på undersökande 
arbetsplatser har ett SHIS-index på 69,5% (SD 18,4) vilket innebär att de upplever en högre 
skattade hälsa. Med en signifikansnivå på 0,05 blev resultatet 0,718, vilket medför att 
stickprovet inte är signifikant. 
 
I Figur 1 har SHIS-indexet ställts i relation till nyttjande av friskvårdsbidrag. Det vi kan utläsa 
i figuren är att de som nyttjar friskvårdsbidraget har högre medelvärde 69,8 % än dem som 
inte gjort det som har 61,7 %. Skillnaderna är dock inte signifikanta.  
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       Nyttjar bidraget 

Figur 1. SHIS-index, medelvärde, i relation till nyttjande av friskvårdsbidrag (p=0,545), andel %. p< 05 
 
Självskattad arbetstrivsel 
Arbetstrivseln värderades med ett WEMS-Index samt även index för de sex dimensionerna 
WEMS-Indexet är uppbyggt på. Tabell 2 visar att undersökande arbetsplatser har ett index för 
stödjande arbetsförhållanden som ligger på 83,7%, vilket är deras högst värderade index som 
bl.a. handlar om feedback, uppmuntran, support och hälsosatsningar. Det lägst värderade 
indexet är tidsupplevelse som hamnar på 57,4% som bl.a. handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter, stress och arbetstid. Övriga index placerar sig mellan 71-79%. Totala 
WEMS-indexet är på 75,7%. 
 
Tabell 2. Faktorer för arbetstrivsel. WEMS-Index, medelvärde (SD)  
 Medelvärde % (SD) 
 
WEMS-Index (n=59) 
 
Stödjande arbetsförhållanden-Index (n=62) 
 
Individuella Upplevelser-Index (n=62) 
 
Självbestämmande-Index (n=62) 
 
Tidsupplevelse-Index (n=62) 
 
Ledarskap-Index (n=60) 
 
Förändringsarbete-Index (n=61) 

 
75.7 (15.3) 
 
83.7 (15.9) 
 
78 (17.4) 
 
73.1 (17.2) 
 
57.4 (26) 
 
79.4 (22.6) 
 
71.7 (23.1) 
 

(Högre medelvärde betyder högre arbetstrivsel) 
 

69,8

61,7
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FIGUR 1. SHIS-INDEX, MEDELVÄRDE, I RELATION TILL NYTTJANDE

AV FRISKVÅRDSBIDRAG. 
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Upplevd arbetstrivsel och hälsa  
Arbetstrivseln värderades med WEMS-Index (oberoende variabeln) och hälsan värderades 
med SHIS-Index (beroende variabeln) och ställdes i en regressionsanalys där N=53. Analysen 
visade att det finns ett signifikant (p=0,000) positivt samband mellan dessa två index på 0,863 
(Std.v fel 0,125). Intercept 5,094 (std. fel 9,631). Vilket innebär att arbetstrivsel och hälsa har 
en hög effekt på varandra. En ökning när det kommer till upplevd arbetstrivsel leder till en 
ökning på upplevd hälsa. Det justerade R-2 värdet visade en förklaringskraft på 0,474. 
 
Resultatsammanfattning 
Vi fick en svarsfrekvens på 47 % (62/132). Av våra respondenter var 74 % kvinnor och lite 
mer än hälften var över 35 år. Drygt 85 % av respondenterna har högre utbildning och de 
flesta (95,2%) nyttjar friskvårdsbidraget. 
 
Hälsa på undersökande arbetsplatser värderades med SHIS-Index och ställdes sedan mot ett 
sammanställt SHIS-medelvärde (68,6%) från tidigare genomförda undersökningar. Testet 
visar att de anställa på undersökande arbetsplatser upplever en högre skattade hälsa då deras 
SHIS-index var 69,5%. Dock är inte stickprovet signifikant. Vi ställde även SHIS-indexet i 
relation till nyttjande av friskvårdsbidrag i figur 1. Där det framkommer att de som nyttjar har 
ett medelvärde på 69,8 % jämfört med 61,7 % för dem som inte nyttjar. Skillnaderna är dock 
inte signifikanta.  
 
Arbetstrivseln värderades med ett WEMS-Index samt även index för de sex dimensionerna 
WEMS-Indexet är uppbyggt på. Tabell 2 visar att stödjande arbetsförhållande indexet som 
bl.a. handlar om feedback, uppmuntran, support och hälsosatsningar, värderas högst (83,7%). 
Det lägst värderade indexet är tidsupplevelse (57,4%) och som handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter, stress och arbetstid. Övriga index placerar sig mellan 71-79%. Totala 
WEMS-indexet är på 75,7%. 
 
Sambandet arbetstrivsel (WEMS-index) och hälsa (SHIS-index) testades i en 
regressionsanalys och visade ett signifikant positivt samband på 0,863. En ökning när det 
kommer till upplevd arbetstrivsel leder till en ökning på upplevd hälsa.  
 
 

Diskussion 
 
 
Det övergripande syftet med undersökningen var att se om det fanns något samband mellan 
hög upplevd arbetstrivsel och hög upplevd hälsa, det vill säga om anställda som trivs på sin 
arbetsplats även upplever en god hälsa. Studien gick även ut på att undersöka om faktorer som 
i forskning visat sig vara viktiga för arbetstrivsel så som socialt stöd, delaktighet, 
kommunikation, ledarskap och fysisk aktivitet, upplevs som välfungerande på hälsosamma 
arbetsplatser. Eftersom målet var att fokusera på det friska och välfungerande utfördes 
undersökningen på ett företag som placerat sig på listan över Sveriges Bästa arbetsplatser 
2013 (Great place to work, 2013). Utmärkelsen blev således mätvärdet på vad som i denna 
studie kallas en hälsosam arbetsplats. Men hjälp av två enkäter mättes och tog det fram index 
över de anställdas självuppskattade hälsa, den uppskattade arbetstrivseln samt sambandet dem 
emellan. Resultatet visade att anställda på undersökande arbetsplats både upplever en god 
hälsa och hög arbetstrivsel. Resultatet visade även att det finns ett signifikant positivt 
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samband mellan dessa faktorer och att de hälsofrämjande faktorerna upplevs som 
välfungerande.  
 
Syftet med en survey är enligt May (2001) att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter 
hos en population med hjälp av ett urval. Undersökningen utgår från teorier och tidigare 
forskning inom ämnena hälsa och arbetstrivsel och efter detta har det skapats hypoteser som 
det med hjälp av data försökts finna stöd för.  Då det är föga troligt att en enda undersökning 
kan bekräfta eller falsifiera en teori har målet istället varit att försöka öka kunskapen inom 
området. Det handlar således om att försöka söka statistiska belägg för teserna snarare än att 
försöka finna bevis för teorier.  
 
Hälsa – upplever anställda på hälsosamma arbetsplatser högre hälsa? 
För att mäta de anställdas hälsa användes det redan konstruerade formuläret SHIS som enligt 
Bringsén, Andersson & Ejlertsson (2009) är en salutogen och holistisk beskrivning av hälsa. 
Enkäten bygger på självuppskattande frågor om individers hälsotillstånd. För att ha något att 
jämföra med undersöktes tidigare sammanställda SHIS-index från olika arbetsplatser, dessa 
gav ett medelvärdsindex på cirka 68 %. Undersökta arbetsplats har således ett något högre 
SHIS index än medelvärdet (69,5 %), dock gav undersökningen ett icke signifikant resultat 
och det kan därmed inte dras några slutsatser kring det. Baserat på det index som tagits fram 
visar undersökningen enbart att de anställda på undersökt arbetsplats upplever en god hälsa 
och något högre än det sammanställda indexet, men det går inte att dra några större slutsatser 
om att de upplever bättre hälsa än på de flesta andra arbetsplatser. Då stickprovet dessutom är 
för litet för att uppnå kraven för representativitet går det inte att utesluta att det är slumpen 
som har avgjort det höga SHIS värdet. Liksom Ewles & Simnett (2005) beskriver så innefattar 
hälsans dimensioner både psykiska, fysiska och samhälleliga faktorer och kan vara något 
subjektivt, det vill säga att det kan betyda olika saker för olika personer. Upplevd hälsa är 
även kopplad till den livssituation individen befinner sig i och formas av erfarenheter, 
kunskaper, erfarenhet och förväntningar, till och med dagsformen kan påverka hur hälsa 
upplevs. Då undersökningen bygger på självuppskattad hälsa kan det vara så att hälsa inte har 
samma betydelse för alla och det kan även vara svårt att veta ifall det enbart är den 
yrkesrelaterade situationen som gör att respondenterna rapporterar en god hälsa.  
  
Den faktor som fick lägst var tidsupplevelse och fick ett WEMS-index på 57,4 %. 
Tidsupplevelse handlar enligt Bringsén, Andersson & Ejlertsson (2009) om att hinna med sina 
uppgifter, att inte känna sig stressad och att känna att man kan utföra sina arbetsuppgifter på 
det vis man tänkt sig. Att denna faktor var minst välfungerande kom inte som en överraskning 
då arbetsplatsen sedan tidigare informerat om att de befann sig i en stressig period vid 
undersökningstillfället. Om undersökningen gjorts vid ett tillfälle där arbetssituationen sett 
annorlunda för respondenterna kanske resultatet därmed hade sett annorlunda ut. Även då 
respondenterna beskrevs vara under hög stress vid undersökningstillfället påvisar det höga 
SHIS-index att de inte verkar uppleva en sämre prestationsförmåga, vilket enligt Kaufmann 
och Kaufmann (2005) annars är en vanlig beteendemässig reaktion på yrkesrelaterad stress. 
Att den självuppskattade hälsan var hög trots en stressig situation kan tänkas förklaras av det 
som Bronsberg (2010) tar upp, att vi reagerar olika på stress och att stress kan upplevas som 
positivt. Den positiva stressens betydelse kan således kunna tänkas förklara varför våra 
respondenter mår bra trots en hög arbetsbelastning. Positiv stress innebär att istället för 
belastning upplevs möjligheter, vilket kan skärpa uppmärksamhet, prestation och motivation. 
Det kan även förklaras av att det råder en balans mellan krav och kontroll på arbetsplatsen. 
Antagandet bakom Krav och Kontroll teorin (Westerholm och Theorell, 2008) går just ut på 
att hur stressande situationer upplevs beror på vilka resurser individen har för att klara av den 
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stressande situationen. En god balans mellan krav och kontroll har i studier av Karasek (2004) 
samt Parker, Nerina, Jimmieson, Amiot (2010) visat sig vara en framgångsfaktor för att skapa 
hälsosamma arbetsplatser och har även kunnat öka arbetsengagemanget bland anställda. 
 
Den utmärkelse som Great place to work (2013) bygger på handlar just om arbetsplatsens 
känsla av tillit, pålitlighet, stolthet och trivsel, vilka alla är enhetliga med 
empowermentbegreppet. Empowerment bygger enligt Hällstén och Tengblad (2006) på en 
ömsesidig relation mellan ledare och medarbetare och har fyra etiska begrepp i centrum: 
ansvar, tillit, respekt och lojalitet. Vår undersökta arbetsplats verkar således sträva efter att 
främja de anställdas Empowerment, som enligt Hällstén och Tengblad (2006) handlar just om 
att både ge och ta kraft för att åstadkomma något önskvärt. Att ge anställda kraft att hantera 
sin situation kan vara en hälsofrämjande ledningsåtgärd och något som påverkar hälsan 
positivt.  
  
Hög arbetstrivsel påverkar hälsan positivt 
Det totala WEMS-indexet för respondenterna blev 75,7%, vilket tyder på att de upplever en 
hög arbetstrivsel. Resultatet visade även att respondenterna kände meningsfullhet och glädje 
inför sitt arbete. Studier av Ekenvall, m.fl., (2008) har visat att just känslan av meningsfullhet 
i arbetet har visat sig spela en viktig roll för både arbetstrivsel och för hälsan hos de anställda. 
 
Undersökningen visade även att det fanns ett samband mellan hög arbetstrivsel och god hälsa, 
det vill säga att ett högt WEMS-index (arbetstrivsel) även gav höga SHIS-index (hälsa). De 
respondenter som uppgav en hög arbetstrivsel uppgav även en god hälsa och vice versa.  
Denna analys gav även ett signifikant resultat vilket tyder på att det verkligen fanns ett 
samband och att inte slumpen har avgjort det.  
 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) handlar forskning om att kunna dra slutsatser om 
populationen och det är meningen att urvalet skall representera den population som data är 
taget ifrån. Dock är vi försiktiga med att generalisera utifrån vårt stickprov, då det är för litet 
och därmed inte representativt.  
 
Att arbetstrivsel påverkar hälsan positivt var ett väntat resultat. Att undersökningen fann ett 
samband mellan arbetstrivsel och hälsa är också i enlighet med vad tidigare forskning påvisat 
från t.ex. Patrick, Bovier, Arigoni, Schneider och Bouvier Gallacch (2009) samt Drobnič, 
Beham och Präg (2010).  Enligt Kopp, Stauder, Purebl, Janszky och Skrabski (2007) har 
arbetet en avgörande betydelse för vår kontaktyta och för vår självkänsla. Vidare menar de att 
det finns en solid vetenskaplig grund för att arbete och goda arbetsförhållanden är viktiga för 
människors hälsa och välbefinnande. 
 
Då vi spenderar mycket tid på vårt arbete är det inte speciellt underligt att det påverkar vårt 
liv, vårt mående och vår hälsa. Men liksom Westerholm och Theorell (2008) påkallar, finns 
det inget enkelt förhållande mellan arbete och hälsa. Det finns många faktorer både i och 
utanför arbetet som påverkar välmående och då vi inte vet något om våra respondenters 
övriga livssituation och erfarenheter väljer vi att vara försiktiga med att generalisera.  
 
Hälsofrämjande faktorer 
Baserat på de frågor som WEMS enkäten innehöll framkom det att hälsofrämjande faktorer 
som socialt stöd, kommunikation, ledarskap och delaktighet upplevdes som välfungerande på 
vår undersökta arbetsplats. De hade även en hög nyttjandegrad av friskvårdsbidraget som 
arbetsplatsen erbjuder. Att dessa faktorer, som i forskning och teorier visat sig vara mycket 
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viktiga för arbetstrivsel, upplevdes som välfungerande kan därför tänkas förklara varför det 
totala WEMS indexet blev så pass högt på undersökt arbetsplats (75,7 %). 
 

Socialt stöd. 
Respondenterna anser att det sociala stödet är välfungerande på deras arbetsplatser. Stödjande 
arbetsförhållanden fick ett WEMS-index på 83,7% och rör just faktorer som stöttning av såväl 
chef som kollegor, feedback, trivsam miljö och välfungerande rutiner.  Socialt stöd har enligt 
Orth-Gomér och Perski (2008) visat sig vara viktigt för arbetstrivseln och anses kunna dämpa 
stressreaktioner till följd av yrkesrelaterad stress. En stödjande arbetsmiljö innebär också att 
de anställda känner att chefen satsar på deras hälsa och enligt Angelöw (2002) tyder detta på 
att cheferna ser personalen som en tillgång som det är lönsamt att satsa på. Ett bra socialt stöd 
betyder enligt Leijon m.fl. (2010) att den anställda blir uppskattad, accepterad och 
omsorgsfullt bemött av kollegor och ledning och kan främja en god hälsa bland de anställda 
och öka trivseln, hälsan och produktiviteten. Respondenterna påvisar att de upplever att de får 
uppskattning för det dem gör, får respons av såväl chef som kollegor och att de får hjälp när 
de behöver och därmed verkar alla fyra typer av socialt stöd som Angelöw och Thompshon 
(2002) talat om vara välfungerande, det vill säga; det känslomässiga stödet, det värderande 
stödet, uppgiftsstödet och informationsstödet. Organisationer som skapar och upprätthåller 
stödjande arbetskulturer kan enligt Fergusona, Carlson, Zivnuskac och Whitten (2012) således 
skörda frukterna av en nöjd personal. Att våra respondenter känner ett stort stöd av såväl 
kollegor som chef kan således vara en bidragande orsak till varför de upplever en god hälsa 
och även att de placerat sig på listan över Sveriges bästa arbetsplatser   
 

Ett bra ledarskap och en god kommunikation. 
Ledarskapet visade sig också vara välfungerande på den undersökta arbetsplatsen och fick ett 
WEMS-index på 79,4% . Ledarskapet har enligt Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs 
(2002) visats ha en avgörande roll för att kunna skapa hälsosamma arbetsplatser. Anställda 
mår bra av ett stödjande och uppmuntrande ledarskap, att få uppskattning av sin chef samt ett 
tillgängligt och delaktigt ledarskap. Enligt Leijon, Grooten, Nyman, & Farah, (2010) har 
cheferna en betydande del i hälsofrämjandearbetet genom att visa ett tydligt och synligt stöd 
engagera medarbetarna så att det känner sig delaktiga. Chefen skall fungera som ett stöd, ge 
feedback och visa på möjliga vägar och mål. Att ledarskapet upplevs som välfungerande kan 
således vara en bidragande orsak till att respondenterna i vår undersökning upplever 
arbetstrivsel och därmed god hälsa.  
 
Dimensionen förändringsarbete handlade om öppen dialog, påverkan, meningsfullt, 
delaktighet, känna trygghet och information och hamnade på ett WEMS-index på 71,7 %.  
Respondenterna upplevde att de fick det stöd och den hjälp de behövde under själva 
förändringsarbetet. Det höga index värdet påvisar även att respondenterna upplever att de har 
den kompetens som krävs för att klara av nya uppgifter. Kompetensutveckling har enligt 
Bandura (2010) visat sig vara en otroligt viktig faktor för att de anställda skall kunna hantera 
förändringar. Kompetensutveckling bidrar till att stärka anställdas själveffektivitet (self-
effecicy) som innebär att även väldigt krävande situationer inte behöver upplevas stressande 
om individen känner att hen klarar av situationen. Att de anställda ges de rätta verktygen för 
att möta förändringarna kan kanske vara en bidragande orsak till att våra respondenter 
upplever förändringsarbetet som positivt och därmed hållit sig hälsosamma. Respondenterna 
upplevde även att det fanns en god dialog och god information på arbetsplatsen, både mellan 
kollegor och chef, vilket är i enlighet med vad tidigare forskning från tex Kroth, Boverie, 
Zondlo (2007), Nilsson och Waldermanson (2007) samt Graeser (2011) visat. En 
välfungerande kommunikation har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för hälsosamma 
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företag och även vid förändringsarbete (Glemne (2008). Enligt Nilsson och Waldemarson 
(2007) kan en god kommunikation höja motivationsnivån bland de anställda och förstärka det 
sociala samspelet mellan individer. Betydelsen av en god dialog betonas som en viktig faktor 
av flera forskare och sägs kunna bidra till förståelse, reflektion och utveckling. En god 
kommunikation anses också medverka till ökat inflytande och socialt stöd, vilka bägge är 
viktiga för välmåendet och som även fick höga index värden i vår undersökning.  Larssons 
(2010) studier visade att, en tydlig kommunikation och god information är gemensamma 
strategier hos framgångsrika arbetsplatser med en välmående personal.  
 
 Delaktighet. 
Respondenterna upplevde även ett högt självbestämmande (73,1 % WEMS-Index), det vill 
säga att de får vara med att påverka och planera sitt eget arbete (Bringsen m.fl., 2009).  
Delaktighet och inflytande har i flera studier ex Ahlberg, m.fl. (2008) samt Bengtsson, 
Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) visat sig vara en grundläggande strategi för att 
främja en hälsosam arbetsplats. Medbestämmande och möjligheten att kunna påverka sin 
arbetssituation fungerar enligt Angelöw (2002) som en buffert mot negativ stress. Om 
individen själv kan påverka och kontrollera sin situation minskar stressnivån enligt Bronsberg 
(2000). Att respondenterna upplevde delaktighet kan således vara en orsak till både den 
upplevda trivseln och den höga upplevda hälsan. Det kan även ha en bidragande orsak till 
varför stressen inte skadar.  
 
Enligt Ahlberg, m.fl., (2008) har det visat sig att anställda på företag där de anställda ges en 
chans att påverka och vara delaktig i beslut har en mer positiv inställning till sitt arbete och att 
det inom företagen bör finnas utvecklade rutiner samt en uttalad förväntan om att 
medarbetarna ska vara delaktiga i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Känslan av 
delaktighet kan således vara en förklaring på varför respondenterna upplevde 
förändringsarbetet som positivt.  
 
 Fysisk aktivitet. 
Det finns en hel del forskning som visar ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa bland 
anställda Von Thiele Schwarz, Lindfors och Lundberg (2008) och Statens folkhälsoinstitut 
(2010) är några exempel. Enligt Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) har 
fysisk aktivitet visat sig vara en viktig framgångsstrategi för friskare arbetsplatser. Vilket även 
denna undersökning stärkte då 95 % av respondenterna nyttjade det friskvårdsbidrag som 
arbetsplatsen erbjuder. Att de är fysiskt aktiva kan därmed tänkas ha en bidragande orsak till 
den upplevda hälsan. 
  
Slutligen 
Det övergripande syftet med undersökningen var att se ifall det finns något samband mellan 
hög upplevd arbetstrivsel och hög upplevd hälsa, det vill säga ifall hur väl den anställde trivs 
på sitt arbete även påverkar den självuppskattade hälsan. Undersökningen genomfördes då 
arbetsplatsen beskrevs vara inne i en mycket stressig period vilket skulle kunna påverka 
resultatet i negativ riktning. Risken finns att respondenterna ”stressade igenom” webbenkäten 
utan att verkligen tänka efter. Det kan även ha påverkat hur informanterna kände sig just när 
de svarade på frågorna och kanske hade de rapporterat en högre hälsa och arbetstrivsel ifall vi 
gjort undersökningen vid ett mindre stressigt tillfälle. Trots förutsättningarna hamnade 
respondenternas SHIS-index (hälsoindex) på 69,49%, som är ett bra värde på hälsa, dock inte 
signifikant bättre än tidigare undersökta Index. De anställdas arbetstrivsel mättes också och 
det totala WEMS-indexet för alla respondenter blev 75,7% vilket tyder på att de upplever en 
hög arbetstrivsel.  
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Undersökningen visade att en hög upplevd arbetstrivsel ger en hög upplevd hälsa, det vill säga 
att ett högt WEMS index gav ett högt SHIS index. Undersökningen fann även stöd för att 
socialt stöd, kommunikation, ledarskap, delaktighet och fysisk aktivitet är viktiga för 
arbetstrivsel och är välfungerande på hälsosamma arbetsplatser.   
 
Ewles och Simnett (2005) tar upp att vi idag spenderar mycket tid på våra arbeten och att 
arbetsplatsen på grund av det är en naturlig mötesplats där människor samlas och kan nås och 
i och med det blir en bra och viktig arena för hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande 
arbetet som sker på undersökta arbetsplats verkar således ske som en integrerad del av den 
dagliga verksamhet, vilket Angelöw (2002) beskriver som ett måste för ett lyckat arbete. I 
enlighet med Jakovljevic och Pettersson (2010) visar undersökningen även på att det är en 
kombination av viktiga faktorer som krävs för att anställda skall må bra på sin arbetsplats 
Jakovljevic och Pettersson (2010).  
 
Anställda på hälsosamma arbetsplatser verkar således uppleva kontroll trots höga arbetskrav 
och att känslan av kontroll därför bidrar till att minska stressnivån. Precis som tanken bakom 
Karaseks krav - kontroll modell (Westerholm och Theorell, 2008) verkar anställda trots en 
stressig arbetssituation, med hjälp av de rätta verktygen, kunna hantera en stressig vardag. 
Anställda på hälsosamma arbetsplatser verkar uppleva stressen som mestadels positiv, där 
stressen enligt Bronsberg (2000) snarare skärper uppmärksamheten, prestationen och 
motivationen. 
 
De anställda verkar uppleva stöd av både chef och kollegor. Ett bra socialt stöd betyder enligt 
Leijon m.fl. (2010) att den anställda blir uppskattad, accepterad och omsorgsfullt bemött av 
kollegor och ledning och kan främja en god hälsa bland de anställda och öka trivseln, hälsan 
och produktiviteten. De anställda på den undersökande arbetsplatsen upplever att de får 
uppskattning för det dem gör, får respons av såväl chef som kollegor och att de får hjälp när 
de behöver. Det verkar även som att det andas ett positivt organisations- och arbetsklimat på 
arbetsplatsen.  
 
Hälsosamma arbetsplatser verkar sträva efter att främja Empowerment, som enligt Hällstén 
och Tengblad (2006) handlar just om att både ge och ta kraft för att åstadkomma något 
önskvärt. Det verkar även råda en god kommunikation på en hälsosam arbetsplats som gör att 
de anställda upplever positiva erfarenheter av förändringsarbete. De upplever att de får veta 
varför förändringarna görs och att det stöd och den hjälp de känner att de behöver. Enligt 
Ahlberg, m.fl., (2008) är de ständiga förändringar och omorganiseringar som sker på 
arbetsplatserna är en stor källa till den negativa stressen och att anställda på företag där de 
anställda ges en chans att påverka och vara delaktig i beslut har en mer positiv inställning till 
sitt arbete. Respondenterna upplevde även ett högt självbestämmande (73,1 % WEMS-Index), 
det vill säga att de får vara med att påverka och planera sitt eget arbete (Bringsen et al, 2009), 
vara delaktiga i arbetet. Delaktighet och inflytande har i flera studier visat sig vara en 
grundläggande strategi för att främja en hälsosam arbetsplats. Om individen själv kan påverka 
och kontrollera sin situation minskas stressnivån enligt Bronsberg (2000). Det verkar som att 
anställda på hälsosamma arbetsplatser upplever att de har eller får den kompetens som behövs 
för att möta de krav som ställs på dem, vilket även bidrar också till att stärka anställdas 
själveffektivitet (self-effecicy) som enligt Bandura (2010) innebär att även väldigt krävande 
situationer inte behöver upplevas stressande om individen känner att hen klarar av situationen. 
 
Undersökning visade att ledarskap och kommunikation är två viktiga faktorer för de anställda. 
Ledarskapet har enligt Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) visats ha en 
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avgörande roll för att kunna skapa hälsosamma arbetsplatser. Anställda mår bra av ett 
stödjande och uppmuntrande ledarskap, att få uppskattning av sin chef samt ett tillgängligt 
och delaktigt ledarskap. 
 
Undersökningen visade även att 95 % av respondenterna nyttjade det friskvårdsbidrag som 
erbjuds på arbetsplatsen. Enligt Bengtsson, Blomqvist, Edvardsson och Rälgs (2002) har 
fysisk aktivitet visat sig vara en viktig framgångsstrategi för friskare arbetsplatser.  
 
I Cohen, Manion & Morisson, 2007 står det att ovana forskare, har en tendens att börja från 
botten och gå upp när det gäller insamling av data, det vill säga att först bestämma ett 
minimum antal respondenter som behövs för att genomföra studien. Av det skäl att 
respondenterna slumpmässigt valts ut och att det från början var svårt att veta hur många svar 
vi skulle som skulle komma in gäller det i enlighet med Denscombe (2009) att vara medvetna 
om och uppmärksamma på frågan hur representativt urvalet är samt vilka som kan tänkas ha 
fallit ur urvalsramen och vilken inverkan detta skulle kunna ha. Enligt May (2001) påverkar 
även intresset för surveyundersökningen svarsfrekvensen, det vill säga att resultatet kan ha 
snedvridits p.ga av att enbart de som varit intresserade har valt att svara. Genom ett större 
stickprov och en annorlunda urvalsmetod hade det kanske kunna blivit ett mer representativt 
urval. Denscombe (2009) tar upp att det är av stor vikt att försöka avlägsna så många felkällor 
som möjligt i en undersökning. För att få en så aktuell och komplett urvalsram som möjligt 
användes kontaktinformation som är uppdaterad och publicerade av Great Place to Work 
under 2013. Genom att kontakta kontorscheferna på undersökande företag gavs det även 
tillstånd att kontakta de anställda, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Kontorscheferna 
hjälpte till med att nå ut till de anställda i och med det är de kontaktlistorna sannolikt 
uppdaterade och aktuella. För att minska antalet misstolkningar lämnades en mejladress till en 
av oss författare i informationsbrevet ifall respondenterna hade några funderingar eller frågor 
angående webbenkäten. Standardisering har även försökts eftersträva, vilket enligt May 
(2001) innebär att genom en strukturerad webbenkät har samma frågor ställts till samtliga 
respondenter. Variation i svaren beror då på just en verklig variation, inte på intervjun. Endast 
fasta frågor har använts i webbenkäten där respondenterna vid varje fråga fått välja mellan ett 
antal i förväg bestämda svarsalternativ. Fördelen med fasta frågor enligt Denscombe (2009) är 
att informationen blir av enhetlig längd och form som på ett enkelt sätt kan kvantifieras, 
jämföras och analyseras. Nackdelen är att fasta frågor inte tillåter så många nyanser i svaren 
vilket gör att respondenterna har mindre möjlighet att ge svar som helt reflekterar deras egen 
inställning till ämnet om det råkar vara så att inget av alternativen passar dem fullt ut. Detta 
kan resultera i att respondenterna blir frustrerade om de inte känner att de kan uttrycka sina 
synpunkter på ett rätt sätt. En annan aspekt att ta hänsyn till är att fasta frågor kan generera ett 
snedvridet resultat genom att det mer speglar forskarens än respondenternas sätt att uppfatta 
saker och ting då respondenterna tvingas in i en fast struktur. En bra forskningspraxis 
minimerar detta, men det finns alltid en liten risk ändå.  
 
Survey programmet SurveyGizmo (2013) som använts är kompatibelt med det statistiska 
analysprogrammet SPSS, vilket medför att svaren enkelt kan föras över dit, istället för att 
matas in manuellt. Det innebär att exakt data kommer in och eliminerar risken att fel data 
matas in som en följd av den mänskliga faktorn. Dock finns ingen möjlighet att kontrollera 
sanningshalten i respondenternas svar då det inte finns utrymme att ställa följdfrågor eller 
koppla svaren till någon specifik person. Finns även risk för ofullständiga eller dåligt ifyllda 
svar som inte kan följas upp (Denscombe, 2009) 
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Även om de etiska råden från Cohen, m.fl., (2007) har följts för att säkra faktisk frivillighet 
och deltagarnas integritet tar Denscombe (2009) upp att det näst intill är omöjligt att helt 
garantera anonymitet och att säkerställa att informationen inte går att spåra till dem när det 
gäller internetbaserad forskning, då regeringar och underrättelsetjänster har makten att spåra 
upp i stort sett alla typer av kommunikation via internet om de nu skulle önska göra det, det 
gäller som forskare att förmedla respondenterna om riskerna med data som förmedlas via 
internet samt försäkra dem om att alla rimliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att 
inte avslöja några identiteter. Hänsyn till datasäkerheten när det kommer till hur data samlas 
in, lagras och används i enlighet med den datalagstiftning som råder i Sverige har följts. 
 
Förslag på fortsatt forskning  
Mer forskning bör utgå ifrån det salutogena synsättet på hälsa, dvs fokusera på det som är bra 
och välfungerande, istället för att fokusera för mycket på vad som inte fungerar på företag. Då 
det står ganska klart att det finns vissa faktorer som är viktiga för att anställda ska trivas och 
må bra vore det intressant att se hur friska arbetsplatser arbetar i praktiken för att få dessa att 
bli välfungerande. Det vore således intressant att observera friska arbetsplatser under längre 
perioder och se hur de hanterar olika situationer såsom stressiga perioder och 
förändringsarbeten.   
 
Genom att fortsätta att studera arbetsplatser som lyckats skapa en hälsosam miljö för de 
anställda kan det troligtvis möjliggöra skapandet av hälsofrämjande arbetssätt som kan 
inspirera andra arbetsplatser att ta efter.  
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Bilaga 
 
 
Mejlutskick till företagen 
 
Hej, 
 
mitt namn är Kate Svensson och studerar vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag och min 
studiekompis ska nu skriva c-uppsats i psykologi om hälsofaktorer på arbetsplatser. Vi vill 
undersöka företag som har anställda som är välmående och nöjda med sin arbetssituation och 
vill då kika lite närmre på psykologiska faktorer såsom kommunikation, motivation, lärande 
(kompetens) och stress. Ni har fått en fin placering på listan Sveriges bästa företag 2013 som 
Great Place to Work genomför, stort grattis till den! I och med den placeringen anser era 
anställda sig ha en bra arbetsplats som de trivs och mår bra på och vi skulle gärna vilja 
undersöka hur ovan psykologiska faktorer upplevs av dem.  
Vi undrar därmed om det finns någon möjlighet att vi kan få genomföra en enkätundersökning 
hos er samt även om vi kan få ta del av den enkät och det underlag som ni fick fram genom er 
medverkan i Sveriges bästa arbetsplatser?  
 
Stort tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kate Svensson 
Bleking Tekniska Högskola 
Mejladress: kate.svensson@live.se 
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Mejlutskick till kontorscheferna på undersökande företag 
 
Hej, 
  
mitt namn är Kate Svensson och jag är student vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag och min 
studiekamrat, Sara Karlsson, ska nu skriva c-uppsats i psykologi om hälsofaktorer på 
arbetsplatser där vi vill undersöka faktorer som bidrar till välmående och hälsa. Vi vill 
undersöka företag som har anställda som anser sig välmående och nöjda med sin 
arbetssituation. Då <företaget> har fått en fin x-placering på listan Sveriges bästa 
arbetsplatser 2013 som Great Place to Work genomför, passar företaget perfekt in i mallen. 
Stort grattis till utmärkelsen och bra jobbat där ute på kontoren! :)  
 
Vi kontaktar dig som kontorschef med en förfrågan om ert kontor har tid och möjlighet att 
delta i vår webb-enkätundersökning? 
Enkäten får ni via mejl. Den tar ca 5-10 minuter att svara på och svaren är helt anonyma. Ert 
deltagande i undersökningen är naturligtvis frivillig, men betydelsefull för undersökningens 
kvalitet, så vi hoppas att ni har möjlighet att delta! 
  
Stort tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kate Svensson 
Bleking Tekniska Högskola 
Mejladress: kate.svensson@live.se 
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Enkätutskicken till undersökande företag 
 
Hej, 
  
vi är två studenter vid Blekinge Tekniska Högskola som skriver c-uppsats i psykologi om 
hälsofaktorer på arbetsplatser. Vi vill undersöka faktorer som bidrar till välmående och hälsa 
och vänder oss härmed till dig som arbetar på ett företag som hamnat i toppen på listan över 
Sveriges bästa arbetsplatser 2013 som Great Place to Work genomför. 
 
Denna enkät tar ca 5 minuter att svara på och svaren är helt anonyma. Dina svar 
datorbehandlas och kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Några möjligheter att 
kunna identifiera just dina svar finns därmed inte. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivillig, men betydelsefull för undersökningens kvalitet, så vi hoppas att du har möjlighet att 
delta! Vi vill gärna ha ditt svar snarast möjligt och helst inom en vecka.  
 
Har du några frågor angående formuläret eller undersökningen är du välkommen att kontakta 
oss på nedan mejladress. Du är även välkommen att höra av dig om du vill ta del av den 
färdiga uppsatsen. 
 
Du når enkäten genom att klicka på följande länk: http://edu.surveygizmo.com/s3/1243662/H-
lsofaktorer-p-arbetsplatser 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kate Svensson & Sara Karlsson 
Bleking Tekniska Högskola 
Mejladress: kate.svensson@live.se 
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