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Förord 

Denna examensuppsats avslutar min personalvetarutbildning vid Umeå universitet. Resan 

genom detta arbete har varit nyansrikt, intensivt och otroligt lärorikt. Denna studie var en 

krislösning på att jag inte lyckades finna informanter till mitt första arbete som det var tänkt 

att forska kring och hade då tre veckor kvar till dagens deadline. Hade det inte varit på grund 

av den fantastiska stöd jag fått av min familj, speciellt min underbara mamma, så skulle mitt 

arbete inte bli så lyckad som den blev. Vad vore jag utan er? 

Min största tacksamhet och uppskattning vill jag dock rikta till min handledare Daniel 

Larsson. Han har varit mitt krav, kontroll och ofantligt mycket stöd genom det här arbetet. 

Hade det inte varit på grund av hans stöd, skulle jag aldrig kunnat klara mig genom det här 

arbetet så intensivt. Tack så hjärtligt för ditt engagemang och passion för oss studenter. Bättre 

handledare finner man inte ens i drömmarnas land. 

 

Umeå, 27 maj 2019 

Simorgh Zeighami 
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Sammanfattning 
Reciprocitet handlar om ett ömsesidigt utbytesmönster i ett givande och tagande mellan två 

aktörer. Reciprocitet har använts för att förklara sociala sammanhang mellan individer, men 

har inte undersökts i relation mellan arbetsliv och hälsa. Syftet med denna studie blev därför 

att undersöka reciprocitet i relation till hälsa, med utgångspunkt i stöd från kollegor och stöd 

från närmaste chef. Undersökningens design baseras på en kvantitativ metod utifrån 

färdiginsamlade mikrodata från Eurofounds undersökning om arbetsvillkor (European 

Working Conditions Survey, EWCS) där endast Sverige undersöks. Resultatet visar på att ju 

högre grad av reciprocitet individens känner i arbetslivet, desto bättre hälsa har denna. 

Reciprocitet visades ha självständig påverkan på individens hälsa i arbetslivet oberoende av 

stöd från verken kollegor eller chef, krav, kontroll, klasstillhörighet, kön osv. Resultaten visar 

därför på att reciprocitet spelar roll för individens hälsa i arbetslivssituationer och bör således 

forskas mer kring i kommande forskning. 

 

Nyckelord: Reciprocitet – Fysisk & psykisk Hälsa – Krav-kontroll-stödmodellen – 

Psykosocial arbetsmiljö – Organisatorisk och social arbetsmiljö, (OSA) – Ansträngning-

belöningsmodellen ERI. 
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Introduktion till problemområdet 
Begreppet reciprocitet handlar om ömsesidigheten i ett givande och tagande mellan två 

aktörer i sociala sammanhang (Spencer & Pahl 2006 i Ahrne 2014). Principen har sin 

förståelse och grund ur Marcel Mauss (1972) analys om gåvoutbyte. Modellen går ut på tre 

olika moment; att ge gåvor, motta gåvor och slutligen ge tillbaka till givaren. 

Reciprocitetsnormen anses dessutom vara emotionellt laddade. Om det inte går att återgälda 

en inbjudan eller gåva, är det ett hot mot relationen som förknippas med en skam. Och enligt 

sociologen Thomas Scheff hänger skam ihop med känslor av otillräcklighet eller 

misslyckanden (Scheff, 2000) vilket kan leda till psykisk ohälsa. 

I vänskapsrelationer handlar reciprocitet inte endast om gåvor utan även initiativet att ta 

kontakt, bjuda in eller föreslå vad man ska göra, eller om tjänster och gentjänster av olika 

slag. Detta medför att genom att vara den initiativtagande parten, tas ett övertag om beroende 

eller en tacksamhet- eller skuldkänsla hos mottagaren. 

Om reciprocitetsregeln är ett så kraftfullt vapen i sociala sammanhang där det latent skapar 

fram makt- och kontrollsituationer, hur fungerar då normen i våra arbetsliv? Om ovanstående 

har så stark påverkan på individen i sociala sammanhang, borde känslan av reciprocitet även 

påverka oss i arbetslivet. Därför väcks frågan om känslan i regeln påverkar vår hälsa samt om 

stöd av kollegor/chefer kan påverka känslan i reciprocitet för oss i arbetslivet? 

Dessa frågor inklusive ovannämnda är inspirationen och grunden till denna studie då 

fenomenet har ett latent samband med maktrelationer, beroende och prestation i arbetslivet. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en känsla av reciprocitet är relaterad till 

hälsa och välmående i arbetslivet för att sedan undersöka om detta kan vara beroende eller 

oberoende av stöd från chefer/arbetskollegor. 

Preliminära frågeställningar: 

1. På vilket sätt är känslan av reciprocitet relaterat till hälsa? 

2. Hur är känslan av reciprocitet relaterat till stöd från chef och/eller arbetskollegor? 

3. Är betydelsen av reciprocitet för hälsan beroende eller oberoende av stöd från 

chef/arbetskollegor? 

Studien undersöks med utgångspunkt i sociologiskt perspektiv då syftet och 

frågeställningarna är kopplad till kulturella samt organisatoriska faktorer. I och med att 

studiens innehåll till mestadels handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, har den 

också relevans för personalvetarfrågor i den svenska arbetsmarknaden. 

 

Tidigare Forskning/Teori 
För att ta reda på relevant forskningsläge och kunskapsbildning kring valda 

problemområdet, har författaren tagit del av forskningar som gjorts kring reciprocitet och 

arbetsliv samt olika teorier kring psykosociala arbetsmiljöer. Kapitlet inleds med en 

förklaring av begreppet reciprocitet i det sociala sammanhanget och därefter förklaras krav-

kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorells, 1979) samt ansträngnings-belöningsmodellen 

(Siegrist, 1996). Kapitlet redovisar även relationen mellan reciprocitet och hälsa (Siegrist, 

2005) och avslutas med en sammanfattning. 

Reciprocitet 
Reciprocitet handlar om situationer där två eller flera personer utbyter ett givande och ett 

tagande gentemot varandra (Gouldner, 1960). Modellens förståelse och diskussion har sitt 

ursprung från Marcel Mauss (1972) analys om gåvoutbyten. Grunden för tanken och 

upplevelsen av reciprocitet handlar om att givandet framställs som ovillkorligt samtidigt som 
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det är underförstått att den som ger en gåva väntar sig något tillbaka. Detta är en norm som 

förekommer i många sociala relationer och Mauss hävdar att reciprocitet handlar om tre olika 

moment; en skyldighet att ge gåvor, motta gåvor samt att ge tillbaka. Mauss (1972) 

understryker att det centrala i gåvoutbytet är skyldigheten att ta emot men samtidigt gör 

gällande att underlåtenhet att ge eller inbjuda, liksom att ta emot är detsamma som en 

krigsförklaring och ett avvisande av vänskap och umgänge. 

Enligt Gouldner (1960) handlar utbytesrelationen som uppstår genom reciprocitet om 

rättigheter och skyldigheter för parterna. Det finns en plikt att återgälda förmåner man tagit 

liksom en moralisk rättighet att få tillbaka likvärdigt värde av det som mottogs. Gouldner 

(1960) hävdar att principen är en viktig faktor för möjliggörande av stabilitet i de 

gemensamma sociala reglerna samt att grunden för det sociala och etiska livet är något 

reciprocitetsprincipen vilar på. Gouldner (1960) understryker att principen fungerar olika i 

olika kulturer men med ett universellt närvarande i moraliska koder hos individen med en 

grund i 1) människan bör hjälpa dem som hjälpt dem och 2) att individen inte ska skada dem 

som hjälpt dem.  

Grundläggande karaktär i reciprocitetsprincipen är en förpliktelse endast knutet till fördelar 

som givandet medför. Värdet av det som mottagits är dessutom förenad med hur beroende 

mottagaren varit vid tidpunkten som förmånen skänktes till denna av givaren. Likvärdigheten 

av det som ges tillbaka och det som mottogs av mottagaren, definieras endast av aktörerna i 

situationen. Skyldigheten som medföljer av principen har således med partens ställning i 

samhället att göra enligt Gouldner (1960). Principen medför dessutom att mottagaren blir 

skuldsatt och förblir det fram tills denna kan återgälda skulden. Vidare antyder Gouldner 

(1960) på att det ses som moralisk förkastlighet att bryta relation eller starta fientlighet med 

personen man är skuldsatt mot, vilket dessutom innebär en social skuldsättning för denna.  

I det sociala systemet hävdar Gouldner (1960) reciprocitets-processen som en faktisk 

mobilisering av egoistiska motiv som upprätthåller vårt sociala system i stabilitet. Dessutom 

säkerhetsställer reciprocitet att det inte sker ett maktmissbruk och utnyttjande av individen. 

Detta genom att normen säkrar maktfullkomliga individer mot frestelse i egna status tack vare 

ett utbytesmönster. Mönstret förhindrar uppkomsten av oskäligt utnyttjande som kan försvaga 

vårt sociala system och den makt som möjliggör utnyttjandet (Gouldner, 1960).  

Sammanfattningsvis handlar reciprocitet om en utbytesrelation av skyldighet och rättighet 

som skuldsätter mottagaren tills denna återgäldar skulden till givaren. Denna är även beskuren 
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rätten att avsluta relationen med givaren eller bli ovän med denna eftersom det anses vara 

moralisk olämpligt. Därmed hjälper principen till upprätthållande i det sociala systemet och 

förhindrar en försvagning i våra sociala regler.  

Ansträngning-belöningsmodellen (Effort-Reward Imbalance - 
ERI)  
Ansträngning-belöningsmodellen (ERI) är den närmaste teorin som kan relatera känslan av 

reciprocitet i arbetslivet till hälsa. Modellens grundtanke fokuserar på att det måste finnas en 

ömsesidighet i arbetet för individen i syfte att negativa hälsoeffekter av stressande upplevelser 

undviks i arbetslivet. Stress i arbetsliv handlar enligt modellen om en obalans mellan högt 

givande och låg belöning (Fahlen, Peter, & Knutsson, 2004). Om individens insats inte leder 

till någon form av belöning som denna anser är rimligt i förhållande till ansträngningen, t.ex. i 

form av lön, uppskattning eller känslan att ha roligt, leder den obalansen till stresskänsla hos 

individen (Siegrist, 1996). 

Siegrist (1996) delar faktorer för ansträngning i två undergrupper; externa och interna 

ansträngningar och definierar ansträngning som en kombination av både de yttre faktiska 

krav som arbetet är relaterad till samt till individens inre drivkrafter, dvs. egna krav och 

förväntningar. Ifall individens inre krav är större än de yttre faktiska kraven, leder detta till en 

upplevelse att inte få belöningar som förtjänats. Detta läge kallas enligt Siegrist (1996) för 

överengagemang (overcommitment) och medför att hög ansträngning i jämförelse med 

belöningen i arbetsförhållandet framkallar ökad risk för negativa stressreaktioner. Personer 

som är överengagerade kallas för over-achievers och dessa upplever större obalans i 

ansträngning-belöningsförhållandet än övriga.  

Siegrist (1996) delar belöning som ger tillfredställelse i tre olika dimensioner; materiella 

belöningar såsom lön (money) eller andra förmåner och immateriella som psykologiska 

belöningar (esteem) i form av feedback eller uppskattningar från chefer och kollegor samt 

slutligen sociala belöningar (status control) som kan handla om anställningstrygghet, 

befordran, status eller liknande. 

Reciprocitet och hälsa i arbetsliv 
Siegrist (2005) har undersökt relationen mellan social reciprocitet och hälsa och konstaterar 

att personer som har en upplevelse av misslyckad reciprocitet i arbetet är sannolikt dubbelt 
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mer drabbad av hjärt- och kärlsjukdomar, depression samt löper högre risk för 

alkoholproblematik jämfört med personer utan den känslan. Författaren hävdar även att män 

dessutom drabbas oftare än kvinnor. 

Vidare understryker Siegrist (2005) att principen om social reciprocitet är kärnan i 

anställningsavtalet genom att den tydlig definierar skyldigheter och arbetsuppgifter som ingår 

i utbyte att med en rättvis belöning. Därmed kan en obalans i ansträngning-belöningsmodellen 

(Siegrist, 1996) ligga i upplevelsen att arbetsansträngningar inte är rättvis belönade och 

följaktligen strider mot reciprocitetsprincipen. Med andra ord framkallar avsaknad av 

reciprocitet mellan vinst och kostnad en obalans i ansträngning-belöning (dvs. hög kostnad-

låg vinst) samt negativa känslor. I strukturella termer är denna obalans utifrån faktumet att det 

finns sociala utbyten mellan arbetstagare och arbetsgivare baserad på ofullständigt kontrakt 

som saknar detaljerade förpliktelse och vinst. I ofullständiga kontrakt finns det ett antagande 

hos individen om tillit i ömsesidigt åtagande. Därför är konsekvensen av en obalans att det 

resulterar i hög kostnad-låg vinst förhållanden, dvs. störningar i reciprocitetsprincipen 

(Siegrist, 2005). 

Ovanstående förhållanden på arbetsplatsen är enligt Siegrist (2005) särskild högt om 

konkurrensen på arbetsmarknaden är stor och den anställde inte har annat val. Så kan det vara 

om den anställde exempelvis saknar relevanta färdigheter eller har ett tidsbegränsat 

anställningsavtal. Det kan också handla om att den anställde själv bidrar avsiktligt eller 

oavsiktligt till avsaknad av reciprocitet. Detta kan exempelvis vara situationer då denna 

accepterat arbetsuppgifter som är oskäliga under längre tid. Med detta menas att den anställde 

accepterar arbetet i förhoppning att förbättra sina chanser eller karriärsförmåner. Därför ses 

belöningen i ett senare skede om det överhuvudtaget sker en belöning som denna hoppats på. 

Siegrist (2005) menar på att misslyckande framgångar efter långa investeringar för den 

anställde tenderar vara särskilt skadliga för individens välmående och hälsa.  

Tredje orsaken till obalans mellan ansträngning och belöning på arbetsplatsen är psykologiska 

faktorer (ibid.). Dessa faktorer är relaterade till karaktärer som drivs av överdrivet 

arbetsrelaterat överengagemang, så kallad over-achievers (Siegrist, 1996). Dessa individer har 

större behov av godkännande och kan ha annan uppfattningsförmåga på kraven som ställs än 

andra. Enligt författaren har dessa en distorsion i uppfattningsförmågan som hindrar de från 

att bedömda kostnad-vinnings relationen. Därför underskattas kraven och de överskattar 
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förmågan att hantera dessa krav samtidigt som de omedvetet medför till obalans i reciprocitets 

förhållandet (Siegrist, 2005). 

Sammanfattningsvis tyder Siegrists (2005) resultat på att misslyckade reciprocitet i 

arbetssituationer utgör riskfaktor för en mängd vanligt förekommande sjukdomar, särskild 

bland medelålders män. 

Krav-kontroll-stödmodellen  
Stress som följd av obalans i ansträngning-belöning, kan mildras via individens kontroll över 

arbetssituation samt stöd från kollegor och chef (Kuper, Singh-Manoux, Siegrist, & Marmot, 

2002). Givet att resonemanget går in i Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och stöd 

och bör redogöras närmare. 

Krav-kontroll-stödmodellen som introducerades av Karasek (1979), mäter den psykosociala 

arbetsmiljön och beskriver psykosociala aspekter i arbetsmiljöer som har betydelse för 

individens hälsa och stress. Därefter utvecklades teorin vidare av Theorells som studerade 

fysiologiska förhållanden till modellen och senare av Johnson & Hall (1988) utökades med en 

tredje dimension i modellen; socialt stöd. 

Till en början skapades modellen utifrån antaganden att psykologiska påfrestningar i arbetet 

har sin grund två faktorer; krav och kontroll (Karasek, 1979). Begreppet krav handlar om 

individens arbetsmängd, tidspress och slutligen den mängd psykisk ansträngning arbetet 

innebär. Kontroll-faktorn delas däremot in i två delar; individens beslutsutrymme vilket har 

grunden i individens utrymme att använda sina kunskaper/färdigheter och handlingsutrymme 

som handlar om mängden kontroll individen har över arbetet. 

Utifrån kombinationer av dessa två faktorer har fyra modellsituationer instruerats (Karasek, 

1979, Theorell, 2012); passiva arbeten – arbeten med låg krav och kontroll, spända arbeten – 

arbeten med högt krav och låg kontroll, avspända arbeten – arbeten med låga krav och hög 

kontroll samt slutligen aktiva arbeten – högt krav och kontroll.  

I kombination med den tredje dimensionen socialt stöd (Johnson & Hall, 1988), har det 

kunnat påvisas att det även finns en femte modellsituation som kallas för iso-spända arbeten 

som är resultatet av ett spänt arbete (dvs. höga krav och låg kontroll) sammankopplad med 

avsaknad av stöd. Individer med höga arbetskrav och låga kontroll (spända arbeten) samt 

avsaknad av stöd, löper högre risk att drabbas av både psykologiska och fysiologiska 
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sjukdomsproblematik (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990). Upplevelse av 

bristande socialt stöd i arbetslivet har även visats i annan forskning leda till besvär i nacke, 

axlar och rygg (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård 1999). 

Socialt stöd beskrivs som ett stöd individen upplever från sin omgivning (Jeding et al., 1999) 

och bör enligt Theorell (1990) kategoriseras i två olika stöd i arbetssituationer; stöd från 

arbetskollegor samt stöd från överordnade. Det sistnämnda stödet har enligt forskarna större 

roll i för arbetstillfredsställelse än stöd från kollegor (Jeding et al., 1999).  

Sammanfattning av teorier  
Modellen nedan framtagits för att kunna förklara reciprocitet och ohälsa med teorierna som 

nämnts i kapitlet.  

 
Figur 1. Modell som sammanfattar reciprocitet och ohälsa med valda teorier.  
 

Modellens tanke och grund förklarar sammanfattningsvis att reciprocitet via ansträngning och 

belöning, påverkar ohälsa men den påverkan dämpas av krav, kontroll och framför allt stöd. 
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Metod  
I syfte att undersöka problemfrågeställningarna ska härnäst förklaras undersökningens 

tillvägagångssätt, vald design, urval, databearbetning, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden. 

Design 
Denna studie är en tvärsnittsdesign vilket innebär att insamling av data har skett från mer än 

ett fall, vid viss tid och med målet att få data kopplad till en eller flera variabler som granskas 

för att upptäcka olika samband (Bryman, 2011). För att kunna analysera relationen mellan 

reciprocitet och hälsa samt om detta är påverkad av stöd, har författaren använt sig av 

mikrodata från Eurofounds undersökning om arbetsvillkor (European Working Conditions 

Survey, EWCS).  

EWCS kvantifierar och utvärderar arbetsvillkor för anställda och egenföretagare, identifierar 

riskgrupper, analyserar relationer mellan olika aspekter samt övervakar framsteg och trender 

för att markera åtgärder samt bidra till EU:s politikutveckling för en förbättring av den 

europeiska arbetsmarknaden (”Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor”, 2015).  

EWCS har genomfört undersökningar var femte år sedan 1991 och denna studie bygger på 

sjätte undersökningen som gjordes 2015 (EWCS 2015).  

Undersökningen presenterar en omfattande bild av arbetslivet i 35 olika länder där cirka 

44 000 arbetstagare har direktintervjuats gällande yrkesgrupp, sektorer och åldersgrupper med 

ett mål att fånga arbetstagarnas konkreta erfarenheter. Undersökningen studerar bland annat 

frågor beträffande välbefinnande, psykiska och fysiska riskfaktorer, sociala relationer på 

arbetsplatsen, balans mellan arbete och privatlivet osv vilket har stort intresse för denna studie 

(”Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor”, 2015).  

Urval 
Omfattningen gäller EU:s 28 medlemsstater samt Norge, Schweiz, Albanien, f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien, Montenegro, Serbien samt Turkiet. Målgruppen i dessa länder har 

varit personer som arbetat när undersökningen genomfördes och som är minst 15 år (minst 16 

i Bulgarien, Norge, Spanien och Storbritannien). Arbete i undersökningen definieras som att 

ha ett arbete med erhållen lön eller vinst minst en timme under veckan före intervjun och som 

är bosatta i landet som kartläggs. (ibid.).   
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Urvalet har skett slumpmässigt på olika nivåer av den arbetande befolkningen i varje land. 

Dessa nivåer gällde register på individuella nivå, hushållsnivå, adressnivå och genom 

uppräkning med hjälp av slumpvandring. Sistnämnda var aktuell då adress till 

befolkningsregistret inte var aktuellt. Hushåll har valts ut slumpmässigt och i valda hushåll 

har den person som fyller år tidigast på året och som arbetar enligt ovan beskrivna definition 

valts ut för intervju. Totala urvalsstorleken i sjätte europeiska undersökningen i alla dessa 

länder är 43 850 intervjuade där typ av intervjun varit av personligt inslag i informantens hem 

med en genomsnittstid på 45 minuter som skett av Eurofoundens undersökningspartner Ipsos 

NV. Beroende på landets storlek och nationella arrangemang har urvalet omfattat 1 000 eller 

3 300 personer per land. Författarens urval till denna studie omfattar Sverige på 1 002 

personer där 502 var män och 500 kvinnor. För att säkerställa framgång i undersökningen har 

frågeformuläret översatts till totalt 49 språkversioner (ibid.) 

Databearbetning 
Analys och bearbetning av datamaterialet har gjorts i IBM SPSS 24, som är ett datorprogram 

för statistisk analys. Då materialet är en sekundärdata är all datamaterial som används i denna 

studie redan anonymiserat. I formuläret har varje fråga och svar egna koder vilket har 

framtagits av nationella kodningsteam och om något land inte haft en kodare har de fått 

specialutbildning för koderna (Gallup europé, 2010). Då det varit nödvändigt att ställa öppna 

frågor som exempelvis gällande sektorer, har intervjuare noterat svaret i detalj för att därefter 

placera det i lämplig kategori. Kodning har tillämpats för öppna frågor rörande inkomst, 

klass, respondenternas utbildningsnivå och region de varit bosatta i (”Sjätte europeiska 

undersökningen om arbetsvillkor”, 2015). 

Eftersom denna studie handlar om förhållanden mellan två eller flera variabler behöver både 

bivariat och multipel analys genomföras. I studiens multipla analys konstanshålls variablerna 

kön, klass och ålder vilket innebär att de kommer användas som kontrollvariabler för 

undersökning av sambandet mellan dessa och X och Y-variabeln. Ålder undersöks som en 

kontinuerlig variabel och klassvariabeln baseras på Oesch (2006) klassteori vilket förklaras 

mer ingående nedan.  

Författaren har i huvudsak arbetat med additiva index. Frågorna som inkluderas i dessa index 

har värden som går från 1 till 9: 1=Instämmer helt, 2=Instämmer i stort sett, 3=Varken eller, 

4=Instämmer i stort sett inte, 5=Instämmer inte alls, 7=Ej tillämpligt (spontant), 8=Vet ej 
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(spontant), 9=Vägran (spontant). Värdena 7,8 och 9 har kodats till missing. Variablerna finns 

beskrivna i tabell 1 (EWCS 2015). 

Tabell 1: Beroende variabler: Fysisk & psykisk ohälsa samt sömndeprivation 

Q78 Hälsoproblem: Har du under de senaste 12 månaderna lidit av något av följande hälsoproblem?  
  

 
 

Fysisk 
ohälsa: 

  
A. Problem med hörseln  
B. Hudproblem  
C. Ryggvärk  
D. Muskelvärk i axlar, nacke och/eller de övre extremiteterna (armar, armbågar, handleder, händer 
osv.)   
E. Muskelvärk i de nedre extremiteterna (höfter, ben, knän, fötter osv.)  
F. Huvudvärk, ansträngda "trötta" ögon  
G. Skada (or)  
  

 
Psykisk 
ohälsa 

  
H. Ångest  
I. Utmattning  

 

Sömndeprivation är en del av den psykosociala ohälsan i enlighet med Halleröd & Larsson 

(2008) och därför används som en självständig variabel i analysen. 

   
Tabell 2: Huvudsaklig oberoende variabler: Reciprocitet 

Q89 Reciprocitet i arbete (arbetsprestation och belöning): I vilken utsträckning håller du med eller håller du inte 
med om följande påståenden om ditt arbete?   
  
A. Jag får en lön som är rimlig i förhållande till min arbetsinsats  
B. Mitt jobb erbjuder goda möjligheter att göra karriär  
C. Jag får det erkännande jag förtjänar för mitt arbete  
D. Jag kommer i allmänhet bra överens med mina arbetskamrater  
E. Den organisation som jag arbetar för motiverar mig att prestera mitt bästa i arbetet   
  
 

 

 

 

 

 

 

Q79 Sömndeprivation: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna upplevt något av följande sömnrelaterade 
problem?   
  
 
A. Svårigheter att somna  
B. Att du vaknat upprepade gånger under sömnen   
C. Att du vaknat och känt dig utmattad och trött  
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Tabell 3: Övrig oberoende variabler: Stöd/kontroll/krav 

Q61 Stöd, krav, kontroll: ”För vart och ett av följande påståenden vill jag att du väljer det svar som bäst beskriver 
din arbetssituation.  

 
Stöd: 

  
A. Dina kollegor ger dig hjälp och stöd  
B. Du får hjälp och stöd av dina överordnade/din chef  
  

  
 

Kontroll: 

C. Du blir tillfrågad innan målen för ditt arbete bestäms  
D. Du är inblandad i förbättring av arbetets organisation eller av processer på din avdelning eller 
organisation   
E. Du har inflytande över valet av dina arbetskamrater   
F. Du kan ta paus när du vill  
N. Du kan påverka beslut som är viktiga för ditt arbete   
  

 
Krav: 

G. Du har tillräckligt med tid för att klara av ditt arbete   
O. Ditt arbete kräver att du döljer dina känslor  
M. Du upplever stress i ditt arbete  
  

 

Tabell 4: Kontrollvariabler: Kön på respondent, kön på närmast chef, ålder, klass 

Q2a [Respondentens kön (kodas av intervjuaren)]  
  
 
1=Man  
2=Kvinna  
  
Q62 Kön på närmaste chef: Är din närmaste chef en man eller en kvinna? [SINGLE]  
  
  
1=En man  
2=En kvinna  
  
Q62 Ålder: Om vi börjar med dig, hur gammal är du?  
  
[NUMERICAL ANSWER / ALLOW RESPONSE FROM 15 TO 100 &888 &999]  
(OM “VET EJ (SPONTANT)",KODA ‘888' I RUTORNA. OM “VÄGRAN (SPONTANT)", KODA ‘999' I 
RUTORNA).   
  
Ålder i år:  
  
Q6 Klasskategorisering: Vad sysslar du huvudsakligen med i ditt arbete?  
  
  
(FRÅGA OCH SKRIV IN SÅ DETALJRIKT SOM MÖJLIGT - EFTERFRÅGA SÅ MYCKET INFORMATION 
SOM MÖJLIGT SÅ ATT VI KAN FÅ RÄTT 4 SIFFRIG ISCO-KLASSIFICERING)   
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I fråga Q6 (klasskategorisering) kodas svaret på huvudsaklig sysselsättningen i en ISCO1-

klassificering som går att delas ner till 4 kategoriseringar. Författaren har valt dessa fyra 

kategoriseringar som är: 
 

- Servicearbetare = arbetarklassen 

- Produktionsarbete = arbetarklassen 

- Professionella = tjänstemän med hög kvalifikation 

- Semi-Professionella = tjänstemän med lägre- eller mellankvalifikation 

I denna studie är egenföretagare inte inkluderade i klasskategorin och analysen då dessa 

försvinner i analysen till följd av att de saknar stöd från chef och kollegor i arbetslivet. 

Validitet och Reliabilitet 
För att försäkra att studiens resultat överensstämmer med verkligheten och kan generalisera 

samma resultat vid upprepade mätningar, bör forskaren eftersträva hög validitet (vad som är 

mätt) och reliabilitet (hur det är mätt) i undersökningen. Validitet går ut på att bedöma om det 

man avsett mäta överensstämmer med slutsatser som presenteras och reliabilitet handlar om 

studiens tillförlitlighet där syftet är att undersöka ifall resultat som presenteras är utformade 

och analyserade på ett korrekt sätt eller inte. Målet är att andra forskare ska kunna analysera 

samma fakta och komma fram till liknande resultat (Bryman, 2011). För att säkra detta, har 

författaren som ovant nämnt, genomfört en enkel och en multipel regressionsanalys med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS. Beroende variabel Y har varit reciprocitet och har analyserats 

mot en eller flera oberoende variabler X (Barmark & Djurfeldt, 2015). För att styrka studiens 

reliabilitet och validitet har författaren även fått analysen undersökt och testat av handledaren 

för ett enhetligt resultat. 

Gällande originalundersökningens validitet och tillförlitlighet har Eurofound försökt skapa 

validitet genom att involvera experter vid utformning av frågeformuläret och experter på 

nationell nivå vid översättning av formuläret. Reliabiliteten har de strävat efter genom att 

noggrant arbeta fram ett representativ urval och välja lämpligaste sättet utifrån senaste teknik 

som kan hantera frågeformuläret, rekrytera erfarna intervjuare samtidigt som erbjudit 

utbildning för intervjuteknik och kodning. De har vidare eftersträvat noggrann kontroll av 

insamlade uppgifter, sofistikerad viktning och lämplig analys för att säkerställa att 

                                                
1 För mer information om ISCO se http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/.  
 



   
 

 
 

 

16 

undersökningsbedömningarna sker konsekvent (”Sjätte europeiska undersökningen om 

arbetsvillkor”, 2015). 

Etiska överväganden 
I Denna studie har vetenskapsrådets fyra huvudkrav för etisk forskning tillämpats. 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska informeras om studiens syfte och 

villkor som gäller för deltagandet. Kravet innefattar även att deltagarna vet om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avsluta deltagandet när de önskar det. Med 

Samtyckeskravet menas att deltagarna själva äger rätten att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarnas identitet ska med största möjlighet 

anonymiseras. Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2013). Då författaren i denna studie använt sig av redan 

färdigkodad insamlingsmaterial, stöter inte studien på någon forskningsetisk problematik. 

Databasen som lämnats till författaren innehåller endast avidentifierat material vilket innebär 

att det inte går att härleda till respondenterna och identifiera dem. I uppsatsen presenteras 

dessutom alla resultat i sammanställd form. Fördelen med detta är att det minskar en risk för 

partiskhet och därför stärker studiens validitet.  
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Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten utifrån analys av datamaterialet utifrån syftet som 

var att undersöka huruvida känslan av reciprocitet är relaterad till hälsa respektive om detta 

kan vara beroende/oberoende av stöd från chefer samt kollegor. Målet med kapitlet är att 

besvara samtliga frågeställningar med hjälp av dessa analyser därmed är varje del i kapitlet 

delat i frågeställningarna. 

Samband mellan reciprocitet och hälsa respektive reciprocitet och 
stöd av chefer/kollegor 
Nedanstående analyser handlar om det finns en relation mellan reciprocitet och ohälsa. Givet 

att tidigare forskning menat att stöd från kollegor och chef kan minska effekten av reciprocitet 

görs även en undersökning i relationen mellan dessa två former av stöd och reciprocitet. 

Resultaten presenteras i tabell 5. Som kan ses i tabellen är ohälsa i analysen uppdelade i tre 

självständiga komponenter; fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och sömndeprivation som kan vara 

relaterad till både det fysiska och psykiska måendet. Denna tabell redovisar om reciprocitet 

har samband med dessa tre hälsokomponenter och presenterar samtidigt om det finns 

samvariation mellan reciprocitet och stöd från kollegor respektive stöd från chef. 

Tabell 5: Bivariat analys av reciprocitet (Y) och nedanstående variabler (X) 

 Fysisk ohälsa Psykosocial 
ohälsa 

Sömndeprivation Reciprocitet Reciprocitet 

Reciprocitet -0.083*** -0.038*** -0.201***   

Stöd från 
kollegor 

   0.866***  

Stöd från chef     2.326*** 

      

Constant 12.917*** 4.036*** 13.435*** 12.458*** 13.120*** 

N 952 953 955 946 906 

R2 0.035 0.040 0.068 0.011 0.102 

Adjusted R2 0.034 0.039 0.067 0.010 0.101 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001  

 

Tabell 5 visar att reciprocitet samvarierar med alla dessa tre hälsokomponenter. Ju lägre grad 

respondenten upplever reciprocitet, desto sämre hälsa tenderar denna ha. En samvariation 
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mellan reciprocitet till stöd från chefer och kollegor kan framhållas i analysen. Resultaten för 

dessa är dessutom signifikanta vilket innebär att det med stor sannolikt finns skillnader i den 

populationen som urvalet representerar.  

Analysens justerade R2 värde (adjusted R2) visar här att vår modell i exempelvis förhållande 

till reciprocitet och psykosocial hälsa, är lågt anpassad till de observera värdena - cirka 4 % 

(0,039). Låga värden av R2 indikerar på att andra faktorer kan förklara effekten mellan den 

beroende och oberoende variabeln. Detta kan vara en av anledningarna till att värdet är så 

lågt. 

Betydelsen av reciprocitet för hälsan och stöd från 
chef/arbetskollegor? 
Tabell 6 presenterar en multipelanalys där sambandet reciprocitet och hälsan undersöker, om 

det finns samvariation till stöd från chefer och kollegor, kontroll och krav, kön på närmast 

chef, ålder och kön på respondenterna samt slutligen de olika klasskategorier som 

respondenterna representerar. Tabellen visar även ett resultat på hur mycket modellen är 

anpassad genom de observerade värdarna. 
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Tabell 6: Multipelanalys av variabeln Y (reciprocitet) och flera X-variabler samtidigt 

 Fysisk ohälsa Psykosocial ohälsa Sömndeprivation 

Reciprocitet   -0.059**    -0.024**     -0.138*** 

Stöd från kollegor -0.161 -0.108  -0.520* 

Stöd från chef -0.029 -0.039 -0.093 

Kontroll 0.010 0.004 0.001 

Krav       0.125***      0.055***       0.323*** 

    

Närmaste chefens kön    

Man (ref.)    

Kvinna -0.107 0.017 -0.192 

    

Ålder 0.009*      0.010*** 0.014 

    

Eget kön    

Man (ref.)    

Kvinna  -0.306* -0.068 -0.445* 

    

Klass    

Servicearbetare (ref.)    

Produktionsarbetare      -0.871*** -0.121 0.184 

Professionella 0.215 0.045 -0.003 

Semi-Professionella -0.024 -0.046 0.227 

    

Constant     10.710***     2.802***    8.879*** 

N 587 588 589 

R2 0.117 0.128 0.174 

Adjusted R2 0.100 0.112 0.159 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001  
 

Det finns flera anledningar till att en multipel analys är viktigt i just denna studie. Det ena är 

för att undersöka om stöd från chef och kollegor innebär en dämpning av effekten av 

reciprocitet för hälsan. Resultaten ger delvis stöd för detta. Koefficienten för reciprocitet är 
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något lägre för alla tre ohälsoformer i den multipla analysen jämfört med i den bivariata. Men 

reciprocitet korrelerar fortfarande starkt med alla tre former av ohälsa, och är statistiskt 

signifikanta. Dock bör märkas att stöd från chef är i den multipla analysen inte relaterat till 

ohälsa och stöd från kollegor är det bara vad gäller sömnproblem. Även vid kontroll för krav 

och kontroll samt de ingående kontrollvariablerna, åskådliggör reciprocitet relevans för hälsa. 

Utgångspunkten i analysen var att reciprocitet i första hand borde hänga ihop med stöd från 

kollegor och chef --- att reciprocitet är ett resultat från kollegor och chef.  

Från den bivariata tabellen kan vi se att detta också är fallet. Men resultaten från den multipla 

analysen visar att reciprocitet i arbetslivet också existerar som något oberoende av stöd från 

kollegor och chef och att detta har betydelse för hälsan. Vad det är i reciprociteten som spelar 

roll kan denna undersökning inte visa utan är något som vidare forskning måste undersöka. 

Vidare visar resultaten i tabell 3 att kontroll inte påverkar ohälsan, medan krav gör det. Andra 

resultat av intresse är att ålder hänger ihop med ohälsa vilket kan förklaras med att ju äldre en 

är desto sämre hälsa tenderar en att ha. Kvinnor har vidare generellt sämre fysisk ohälsa, samt 

i större utsträckning lider av sömdeprivation jämfört med män. Det går även att observera att 

produktionsarbetare tenderar ha sämre fysisk hälsa. 

Det som även bör noteras här är att denna modell har större samstämmigheter mellan de 

skattade värden och observerade värden. Detta kan ses genom att adjusted R2 ligger nu mera 

på exempelvis samma observation som tabell 1 mellan reciprocitet och psykisk hälsa ( ≈ 4%), 

ligger istället på (≈ 12%). Att värdena i denna tabell inte är signifikanta, handlar om att de 

inte har effekt på reciprocitet och hälsa vilken motsatsvis kan tolkas som att reciprocitet är ett 

faktum för hälsan oberoende av någon annan faktor.  

För att relatera resultat till krav-kontroll-stödmodellen då dessa variabler använts som 

kontrollvariabler, kan sannolikt påstås att känslan av reciprocitet måste vara uppfylld för att 

modellen ska kunna vara användbar för våra psykosociala arbetsmiljöer. Även detta faktum 

bör observeras och undersökas i vidare forskning. 
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Diskussion 

Det här kapitlen avhandlas tre olika delar där första delen handlar om analys och diskussion 

kring studiens resultat tillsammans och i relation till tidigare forskning och teorier. I andra 

delen avhandlar författaren en metoddiskussion kring vald design och avslutar kapitlet med 

förslag till vidare forskning kring ämnet reciprocitet i arbetslivet. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av undersökningarna tyder på att reciprocitet påverkar både vår fysiska och 

psykiska hälsa och att det sannolikt går att förklara att fenomenet även påverkas när 

respondenten upplever stöd av kollegor och chef. Vidare går sannolikt att hävda att de 

positiva resultaten av reciprocitetens samband med hälsa påverkas oberoende av andra 

faktorer såsom stöd från chef/kollegor, krav och kontroll samt de andra kontrollvariabler som 

används i undersökningen. 

Till att börja med bör studiens frågeställningar svaras på med hjälp av analysen som 

redovisats och de teorier och forskningar som redogjorts i förgående kapitlen. Första 

frågeställningen gällde vilket sätt känslan av reciprocitet var relaterad till hälsan. Det som 

klart går att tolka genom analysen är att känslan är relaterad till bättre mående då högre grad 

av reciprocitetskänslan hos respondenterna visar på bättre hälsa både fysisk och psykisk.  

För att förstå känslan av reciprocitet bättre kan begreppet relateras till Gouldners teori (1960) 

om reciprocitetens samspel i sociala sammanhang. Då begreppet enligt Gouldner (1960) 

handlar om ett utbytesmönster mellan en givare och en tagare, innebär detta att själva utbytet i 

både riktningarna måste uppfyllas och upplevas för att känslan av reciprocitet ska vara 

fullbordad. Detta sker genom givarens egoistiska motiv av olika karaktär och mottagarens 

skyldighet att motta och därefter tacksamt återgälda det som mottagits. Således avslutas inte 

bytesmönstret med ett givande för att känslan av reciprocitet ska upplevas. Det är värdet av 

det som mottagits som bestämmer vad som ska ges tillbaka och som uppfyller den ömsesidiga 

utbyteskänslan. Detta innebär att givaren måste få något av att ge, mottagarens behov av det 

som tagits och i en tredje led, givandet som givaren och situationen upplever det som 

likvärdigt. 

För att göra ett försök att beskriva ovanstående resonemang i relation till arbetslivet, innebär 

detta att känslan av reciprocitet upplevs om givaren (den anställde) anstränger sig för att 
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organisationen (mottagaren) ska överleva, kanske av egoistiska motiv som exempelvis lön 

och/eller psykologiska och sociala belöningar, så måste organisationen ge likvärdigt tillbaka 

för att den anställde ska uppleva utbytet som likvärdig. Om detta utbytesmönster är uppfylld 

är därmed känslan av reciprocitet uppfylld hos både organisationen och den anställde i 

organisationen. Därmed borde detta kunna förklara hur det kommer sig att modellen krav-

kontroll-stöd kan fungera för en bättre hälsa hos individen. Detta borde även sannolikt vara 

anledningen till hur det kommer sig att resultaten i analysen visar på att reciprocitet och hälsa 

är helt oberoende av dessa tre faktorer. Studiens resultat kan även vara en förklaring till varför 

Siegrist (2005) undersökning om reciprocitet och hälsa resulterade i att misslyckad 

reciprocitet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (fysisk) och depression och 

alkoholmissbruk (psykisk).  

Utifrån ovanstående diskussion går det med stor sannolikhet att hävda att svaret på första 

frågeställningen är att det är det ömsesidiga utbytesmönstret under reciprocitetsprocessen som 

förklarar hur känslan av reciprocitet är relaterad till hälsan. Om detta mönster störs i 

reciprocitets-processen där givandeparten (den anställde) behöver ge mer för att få likvärdigt 

tillbaka av organisationen (mottagande-parten), kan detta leda till överansträngning hos den 

anställde - i likhet med Siegrists ansträngning-belöningsmodell (1996) -, saknad av kontroll, 

högt krav och avsaknad av stöd i sitt arbete. 

Andra frågeställningen handlar om hur reciprocitetskänslan är relaterad till stöd från chefer 

eller arbetskollegor. Svaret på frågeställningen går att observera i tabell 2 där resultaten visar 

att reciprocitet samvarierar med stöd från både chef och kollegor. Detta resultat visar på att 

även stöd från kollegor som visats spela mindre roll än stöd från chefer för 

arbetstillfredsställelsen enligt tidigare forskning (Jeding et al., 1999), väger lika mycket som 

stöd från chefer i relation till reciprocitet. 

Tredje frågeställningen är relaterad till om betydelsen av reciprocitet för hälsan är beroende 

eller oberoende av stöd från chefer eller kollegor. Svaret på denna fråga hittas tydligt i den 

multipla analysen där reciprocitet och hälsa fortfarande samvarierar oberoende av 

undersökningens olika kontrollvariabler. Detta innebär ett negativt svar på frågeställningen 

som leder resultatet in på att reciprocitet är en självständig faktor som inte är beroende av stöd 

från chefer eller kollegor för bättre hälsa. Det är således endast känslan av reciprocitet som är 

relaterad till individens hälsa i arbetslivet, därmed faller den utgångspunkten att den är 

relaterad till stöd. 
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Metoddiskussion 
Enligt Bryman (2011) är kvantitativ metod fördelaktig vid undersökning i större grupper 

vilket görs i denna studie. Valet av metod var därför kvantitativ metod vilket även varit 

lyckad för studien eftersom problemformuleringen är en subjektiv känsla hos varje enskild 

individ med olika tyngdpunkt i olika kulturer som inte går att ta på lika enkelt som andra mer 

objektiva ämnen. Därtill skulle författaren ha mycket svårare att hålla sig objektiv till 

problemformuleringen då kvalitativ metod har en mer tolkande karaktär som följaktligen 

skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. På motsvarande sätt har det varit svårt för 

författaren att förstå vad i reciprociteten som spelar roll för framtagna resultat eftersom 

kvantitativ inte kan gå in på det lika djupet som en kvalitativ data kan göra. Något som även 

är fördelaktig i en kvantitativ studie som denna i jämförelse med det kvalitativa är att 

resultaten går att generalisera till större population, i detta fall den svenska befolkningen. 

Som nämnts i metodavsnittet har författaren använt sig av anonymiserade data från EWCS, 

dvs. en sekundärdata. Sekundärdata handlar om redan insamlat data som andra forskare eller 

organisationer såsom EWCS samlat in vilket kan vara av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär (Bryman, 2011). Sekundäranalys bör enligt Bryman (2011) övervägas som en 

metodiskt val för att på så sätt få mer tid till analys och tolkning av insamlade data. Dessutom 

är det svårare för en student att samla in den mängd data av motsvarande kvalité i och med 

brister på resurser både gällande tid och pengar. Därav har författaren i denna studie övervägt 

en sekundäranalys ur annat teoretiskt perspektiv av insamlade data från EWCS. 

Kritik som kan riktas mot en sekundärdata är att forskaren inte är bekant med materialet och 

har föga kännedom om insamlade data och dess struktur (ibid.). Författaren har försökt 

bearbeta detta i denna studie genom att studera och lära känna materialet väl samt bekantat sig 

med variabler som kan vara av intresse för studien. I och med att EWCS samlat in data för att 

undersöka arbetslivsförhållanden, gör detta datamaterial som använts väl anpassat för studien 

som författaren genomfört. Det är ur ett etiskt perspektiv även positivt att författaren använt 

färdiginsamlad datamaterial som är avidentifierad där ingen respondent kan identifieras. 

Bearbetning av data har som nämnts gjorts i IBM SPSS 24 och därefter redovisats i tabeller 

för att underlätta tolkning av resultatet för läsaren. För att säkerställa reliabilitet och validitet 

har författaren testat om analysen flera gånger och analysen har även testats av handledaren 

för att uppnå samma resultat. 
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Fortsatta Studier 
Som nämnts i förra avsnittet kan inte denna studie visa på vad i reciprociteten som spelar roll 

och är så självständig att den kan fungera som en öppning för dels olika teorier gällande 

psykosocial arbetsmiljö, dels förklaring av hur fenomenet kan påverka vår hälsa relaterad till 

arbetslivet. Reciprocitet är ett faktum som kan besvara det mänskliga beteendet i sociala 

former och bör uppmärksammas mer i kommande forskning relaterad till arbetslivet då 

individen är i behov att röra sig i arbetslivet. 

Något som även skulle vara av intresse är en jämförelse av reciprocitet i ett land som Sverige, 

med världens mest individualiserade befolkning, med andra länder som är mer kollektiv till 

karaktären. Då reciprocitetskänslan har olika tyngd i olika kulturer samtidigt som vårt 

arbetsliv i Sverige blir alltmer mångkulturellt med många ur olika etnicitet, kulturer och 

nationaliteter, skulle en sådan studie kunna bidra med förståelsen för hur reciprocitetskänslan 

påverkas i nyansrika miljöer där olika individer med olika kulturer behöver samspelas med 

varandra.  

Dessa förslag om fortsatta studier gällande reciprocitet och arbetslivet skulle i kommande 

forskning kunna bidra med förståelser för fenomenet mer relaterad till arbetslivet och inte 

endast i det sociala sammanhanget som gängse forskning bidragit med. 
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