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Sammanfattning 
 

Arbetsmarknaden förändras ständigt i hopp om ökad konkurrenskraft, vilket påvisar högre 

krav på de anställda, osäkra kontrakt och en mindre stabil arbetsmiljö (Cooper, 1999). Enligt 

Härenstam (2005) resulterar förändringarna i en ökad stress och ett mindre välbefinnande på 

arbetsplatserna.   

 

Arbetsmiljön är den miljö en arbetare vistas mest regelbundet i och har stor inverkan på 

individens välbefinnande. Arbetsmiljön innefattar fysiska och psykosociala faktorer där de 

psykosociala faktorerna anses påverka arbetares välbefinnande i hög grad (Levi & Petterson, 

1995). Syftet med studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

kontorsarbetares välbefinnande genom ett experiment med arbetsmiljöbyten.  

 

En kvalitativ fallstudie på Älvkarleby kommun har varit den huvudsakliga forskningsstrategin 

där data insamlats med hjälp av ett experiment och intervjuer. Experimentet har innefattat 

minst ett arbetsmiljöbyte som arbetaren individuellt fått välja. Semistrukturerade intervjuer 

har använts för att samla in data från experimentet.    

 

Utfallet från intervjuerna utgör studiens empiri och den psykosociala arbetsmiljön visade sig 

ha stor påverkan på arbetarnas välbefinnande. Empirin visade även att arbetsmiljöbyten kan 

påvisa ett ökat välbefinnande och i liten grad hämma välbefinnandet. Slutsatsen är att arbetare 

med hög kontroll, låga krav och en hög grad av socialt stöd har bäst förutsättningar för 

välbefinnande i sitt arbete. Arbetare med låg kontroll, höga krav och en låg grad av socialt 

stöd har stor risk för stress och ett mindre välbefinnande i sitt arbete.    

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll modell, välbefinnande, arbetsmiljöbyten. 
  



Abstract 
 

The labor market is changing constantly in hopes of increasing competitiveness. 

Requirements on the employees increase, resulting in insecure contracts and a less stable 

work environment (Cooper, 1999). Härenstam (2005) demonstrates that the changes will 

increase the workers’ stress and reduce well-being in the workplace.  

 

The work environment is the setting where a worker stays most regularly and it has a 

significant impact on an individual’s well-being. The work environment includes physical and 

psychosocial factors, where psychosocial factors become increasingly important as they are 

considered to affect workers’ well-being largely (Levi & Petterson, 1995). 

The purpose of this study is to examine the psychosocial work environment on office 

workers’ well-being through an experiment with changes of work environment. 

 

A qualitative case study on Älvkarleby municipality has been the main research strategy in 

which data has been collected by an experiment and interviews. The experiment has included 

at least one change of work environment which the employees chose individually. Semi-

structured interviews were used to collect data from the experiment. 

 

The outcome of the interviews constitutes the study's empirical data. The psychosocial work 

environment was found to have a major impact on workers’ well-being. The empirical data 

showed that changes of work environment increased well-being and in few cases inhibited 

well-being. The conclusion is that workers with high control, low demands and a high level of 

social support have the best conditions for well-being at work. Workers with low control, high 

demands and a low level of social support have a high risk of stress and poor well-being at 

work. 

 

Keywords: Psychosocial work environment, demand-control model, well-being, change of 

work environment.  
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1 Introduktion  

Introduktionskapitlet inleds med en presentation av bakgrunden till studien. Bakgrunden 

innehåller en kort problemformulering, övergripande information av centrala begrepp och 

tidigare forskning. Sedan presenteras studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med att belysa värdet av studien och uppsatsens disposition synliggörs.   

1.1 Bakgrund  

Arbetsmarknaden förändras ständigt i hopp om en ökad konkurrenskraft, vilket påvisar högre 

krav på de anställda, osäkra kontrakt och en mindre stabil arbetsmiljö (Cooper, 1999). Enligt 

Härenstam (2005) resulterar förändringarna i en ökad stress och ett mindre välbefinnande på 

arbetsplatserna.   

 

Arbetsmiljön är den miljö en arbetare vistas mest regelbundet i och har stor inverkan på 

individens välbefinnande. Enligt lag ska samtliga arbetsgivare i Sverige bedriva systematiskt 

arbetsmiljöarbete som omfattar de fysiska, psykiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön 

(AFS, 2001:1). Fysisk arbetsmiljö innefattar det materiella som finns i arbetsmiljön. Den 

psykosociala arbetsmiljön innefattar samspelet mellan individ och arbetsplats, hur arbetaren 

upplever och tolkar de psykiska och sociala faktorerna på sin arbetsplats (Härngren & Spiik, 

2012; Theorell, 2003). Målet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa 

på arbetsplatsen samt påvisa erhållandet av en god arbetsmiljö (Ibid). God arbetsmiljö 

definieras av Lindberg och Vingård (2012) som en arbetsmiljö som har positiva effekter på 

individen. Det är en arbetsmiljö som upplevs tillfredställande av arbetaren. I den här studien 

uppmärksammas hur en god arbetsmiljö kan erhållas med hjälp av arbetsmiljöbyten. 

 

Psykosociala faktorer anses påverka arbetares välbefinnande i hög grad (Levi & Petterson, 

1995). Karasek & Theorell (1990) har utformat en modell för att belysa sambandet mellan tre 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer och olika idealtyper av arbeten. Kombinationen av 

faktorerna kan sedan relateras till individens välbefinnande. Flertal vetenskapliga 

undersökningar med Karasek & Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell har använts 

för att identifiera upplevd stressnivå och analysera psykosociala arbetsmiljöer (Aronsson et 

al., 2000; Frankenhaeuser, 1997).  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

kontorsarbetares välbefinnande genom ett experiment med arbetsmiljöbyten. 
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1.2.1 Frågeställningar 
 

- Hur påverkar de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och stöd 

kontorsarbetares välbefinnande?  

- Kan arbetsmiljöbyten påvisa eller hämma deras välbefinnande? 

1.3 Värde av studien  

Målet med den här studien är att belysa den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

kontorsarbetares välbefinnande. Utifrån medvetenheten om hur arbetaren påverkas av den 

psykosociala arbetsmiljön uppmärksamma en möjlig förbättringsåtgärd. Istället för att 

tillämpa strategiska förändringar, bör fokus ändras och vara på att främja arbetarnas 

välbefinnande. Arbetsmiljöbyten kan ses som en indikator till välbefinnande och visar sig ha 

signifikanta positiva effekter. Karasek & Theorell (1990) och Lindberg & Vingård (2012) 

anser att samband mellan arbetares välbefinnande och produktivitet finns. Sätts arbetarens 

välbefinnande i centrum kommer högre effektivitet och produktivitet erhållas och på så sätt 

kan företaget bli konkurrenskraftigt.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel. I Kapitel ett introduceras studiens bakgrund där en kort 

problemformulering leder till studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två presenterar de 

metoder som använts för insamling av data till studiens empiri. Kapitlet avslutas med att 

avgränsningar och potentiella felkällor belyses. Kapitel tre utgör den teoretiska referensramen 

för studien och innefattar teori från tidigare forskning. Teorierna är utvalda för att stödja det 

empiriska utfallet för studien. I Kapitel fyra presenteras empirin för undersökningen. Empirin 

med koppling till den teoretiska referensramen analyseras och diskuteras i Kapitel fem. 

Slutligen i Kapitel sex redogörs de slutsatser som kan urskiljas i studien då syftets 

frågeställningar besvaras. Förslag till framtida forskning och reflektion över hela studiens 

arbetsgång ges sist ut i kapitlet.     
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2 Metod 
 

Metodiken för studien presenteras i det här kapitlet. En helhetsbild av studiens samtliga 

metoder ges inledandevis och presenteras sedan mer ingående. Valet av respektive metod 

redogörs kortfattat baserat på teoretisk grund relaterat till studiens syfte. Etiska aspekter 

samt studiens reliabilitet och validitet synliggörs. Sist ut i kapitlet presenteras avgränsningar 

och potentiella felkällor.   

2.1 Genomförande  

Ett missivbrev skickades ut till den administrativa enheten på Älvkarleby kommun med 

information om studiens syfte och experimentets utförande. Missivbrevets innehåll hänvisas 

till bilaga 1. Enligt Wikman (1999) är det viktigt att de som ska utföra en studie tydligt 

beskriver dess syfte och innehåll i ett introduktionsbrev. Tid för experimentet med 

arbetsmiljöbyten planerades och intervjuer bokades in direkt när intresserade deltagare anmält 

sig.  

 

En litteraturstudie genomfördes i förberedande syfte för att erhålla kunskap inom området 

genom att ta del av tidigare forskning. Litteraturstudien resulterade i en bred grund av 

sekundär data att utgå från och rimliga avgränsningar bestämdes för studien.   

 

Primär data har samlats in genom en kvalitativ fallstudie med ett experiment innehållande 

arbetsmiljöbyten och sex semistrukturerade intervjuer. En pilotintervju utfördes i 

förberedande syfte för att undersöka kvalitén på intervjufrågorna, svaren togs inte med i 

empirin. 

 

Databearbetningen inleddes med att intervjumaterialet transkriberades och sammanställdes. 

Transkribering innebär att materialet skrivs ner ordagrant, vilket underlättar skrivandet och 

analysen av materialet (Kvale, 1997). Analysarbetet av erhållen data skedde i flera steg. 

Intervjumaterialet jämfördes och likheter samt skillnader lyftes fram. Litteratursstudiens 

resultat jämfördes även med fallstudiens empiri. Materialet kategoriserades utifrån utvalda 

teman och underrubriker och tolkades slutligen.   

2.2 Datainsamling                          

Både primär och sekundär data har samlats in med ett flertal olika metoder. En deduktiv 

metod har används då tidigare forskning är utgångspunkten för studiens inriktning och 

innehåll (Biggam, 2011). En litteraturstudie var studiens inledande metod, sedan har den 
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huvudsakliga forskningsstrategin i studien varit en kvalitativ fallstudie, där data insamlats 

med experiment och intervjuer.   

2.2.1 Primär och sekundär data 

Data eller information som kommer direkt från ursprungskällan kallas för primär data. 

Exempel på primär data är vetenskapliga artiklar, intervjuer och experiment (Murray & 

Hughes, 2008). Sekundär data är all information som inte är av original utan har bearbetats, 

exempelvis citerats eller översatts. Läroböcker, uppsatser och historia är exempel på sekundär 

data (Ibid). Primär data kommer samlas in med ett experiment och sex intervjuer på 

fallföretaget och utgöra empiriskt material för studien. Sekundär data samlas in genom 

recension av tidigare forskning samt läroböcker och utgör teori. Kopplingar mellan primär 

och sekundär data kommer vara grunden för analysen.   

2.2.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en summering av tidigare publicerad forskning (Murray & Hughes, 

2008). Syftet är att skapa en litterär grund för att understödja studiens forskningsresultat 

(Biggam, 2011). En systematisk litteratursökning efter relevant sekundär data på olika 

databaser var grunden till studien. Olika nyckelord användes vid sökningen: ”arbetsmiljö”, 

”psykosocial arbetsmiljö” samt ”psykosocial arbetsmiljö och välbefinnande”. De databaser 

som användes var: DiVa, Emerald, Google Scholar och Discovery. Om möjlighet fanns på 

databasen angavs olika kriterier för sökningen såsom: forskningspublikationer, journals/ 

academic journals och peer reviewed. Sökningen gjordes på både svenska och engelska.  

2.2.3 Kvalitativ fallstudie  

Fallstudien är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå dynamiken som finns i 

enskilda fall (Eisenhardt, 1989). Fallstudier kan antingen involvera en eller flera fall och ha 

många analysnivåer (Yin, 1984). Forskningsstrategin innefattar vanligtvis datainsamlings-

metoder såsom intervjuer, enkäter och observationer. Enligt Eisenhardt (1989) kan fallstudier 

användas för att uppnå olika syften: att ge beskrivning, testa teorier eller generera teori. Syftet 

med den här fallstudien är att generera teori då det är ett område med begränsad vetenskaplig 

teori. Enligt Wikman (1999) ger en kvalitativ studie möjlighet till en djupare förståelse och 

helhetsbild av fallet. Valet av forskningsstrategi baserades på att syftets frågeställningar är 

förståelseinriktade och kräver att en djup förståelse inom området psykosocial arbetsmiljö 

erhålls. Dock anser Wikman (1999) svårigheten med kvalitativa studier är att vara konsekvent 

vid insamling av data. Det finns alltid risk att datatolkningen blir personlig och inte kan 
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replikeras av någon annan (Ibid). Samtliga intervjuer har följt den intervjuguide som finns 

bifogad i bilaga 2, vilket påvisar en konsekvent insamling av data.     

2.2.4 Experiment  

Ett experiment var grunden till den primära datainsamlingen i den här studien. Experimentet 

innefattade ett arbetsmiljöbyte under minst ett tillfälle som individuellt valdes ut av 

kontorsarbetaren. Tidsomfattningen fick deltagarna själv bestämma. Syftet med experimentet 

var att erhålla information om arbetsmiljöns påverkan på arbetarens välbefinnande genom 

jämförelse med kontoret och den individuellt utvalda platsen. Resultatet från experimentet 

samlades in med intervjuer.       

2.2.5 Intervjuer  

Intervjumetodik är lämplig när syftet för intervjun är att finna mer grundliga insikter i ämnet, 

som bygger på färre antal informanter (Denscombe, 1998). I studien genomfördes totalt sju 

kvalitativa intervjuer, samtliga förutom pilotintervjun på Älvkarleby kommun. Trost (2005) 

anser platsen för intervjun bör vara i fokus, då det är viktigt att respondenterna känner sig 

trygga. Intervjun ägde därför plats på respektives kontor, då det antas vara en trygg miljö. 

Intervjuerna tog mellan 15 till 30 minuter att genomföra och följde den intervjuguide som 

finns i bilaga 2. Intervjuerna spelades in med ljudinspelare.  

2.2.5.1 Utformning av intervjufrågor 

Intervjuguiden utformades utifrån Levi & Pettersons (1995) och Karasek & Theorells (1990) 

modell för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Intervjuguiden arbetades fram i flera steg 

och innehöll en inledande fråga och sedan frågor runt temat med följdfrågor. Enligt Wikman 

(1999) är frågornas formulering av betydelse, då det avgör kvalitén på svaren. Frågorna bör 

vara tydliga och formulerade på så sätt att de inte påvisar stor spridning i svaren. Frågorna ska 

formuleras för att svara på studiens syfte och med liten spridning i svaren kan bortfall 

motarbetas (Ibid). Genom att formulera frågorna i flera steg utarbetades en tydlighet i 

intervjuguiden. Intervjuguiden beprövades under en pilotintervju.    

2.2.5.2 Pilotintervju 

En pilotintervju är en förberedande intervju med syfte att bepröva intervjuguiden inför de 

empiriska intervjuerna (Kvale, 1997). Därför genomfördes en pilotintervju med en person 

som deltagit i ett liknande experiment med arbetsmiljöbyten. Intervjun ägde rum under 40 

minuter då tid var avlagt för att diskutera intervjuguidens innehåll. Två följdfrågor under 
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fråga 1 upplevdes svårbegripliga och fråga 3 var lite för komplex. Frågorna omformulerades 

och intervjuguiden färdigställdes. 

2.2.5.3 Semistrukturerad intervju  

Den semistrukturerade intervjuformen är av kvalitativ art (Denscombe, 2000). Intervju-

formen baseras på ett antal teman med möjlighet till följdfrågor. De teman som valdes ut var 

psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljöbyte och välbefinnande. Följdfrågor utformades till varje 

tema för att erhålla mer information. Enligt Denscombe (2000) möjliggör semistrukturerade 

intervjuer respondenterna att svara utförligt. 

 

Enligt Patton (1990) kan kvalitativa frågor, semistrukturerade intervjuer och öppna frågor 

användas för att främja meningsfulla svar. Kvale (1997) anser den semistrukturerade intervjun 

är en samtalsliknande intervjuform där respondentens upplevelse och uppfattningar fram-

kommer och ger forskaren en bättre förståelse för undersökningsområdet. Semistrukturerade 

och öppna frågor användes för att komplettera den begränsade teorin som fanns inom 

området.  

2.3 Databearbetning 

Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades, vilket innebär att texten skrivs ner ordagrant 

(Olsson & Sörensen, 2007). Transkribering underlättar skrivandet och analysen av materialet 

(Kvale, 1997). Biggam (2011) har tagit fram en modell för att underlätta analysarbetet av 

kvalitativ data. Modellen innefattar att materialet sammanställs, jämförs, kategoriseras och 

slutligen tolkas. Analysarbetet i den här studien har följt Biggams (2011) modell. Intervjuerna 

sammanställdes först genom att materialet transkriberades. Respektive intervjus innehåll 

jämfördes för att finna likheter och skillnader. Jämförelser mellan litteraturstudiens resultat 

och empirin för fallet gjordes även. Intervjuerna kategoriserades utifrån likheter/skillnader 

och efter utvalda teman och underrubriker från intervjuguiden. Generella kännetecken som 

var genomgående i intervjuerna och kopplat till studiens syfte lyftes fram. De avvikande 

synpunkterna från intervjuerna, de så kallade typologiska kännetecknen analyserades extra 

(Karlsson, 1999). Citat har använts för att lyfta fram vissa synpunkter från empirimaterialet.  

2.4 Urval  

Studien utfördes på den administrativa enheten på Älvkarleby kommun då deras 

arbetsuppgifter till stor del inte är beroende av plats. De har en stor medvetenhet om 

arbetsmiljöns vikt och var positiva till att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns påverkan 
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genom arbetsmiljöbyten. De utgjorde därför ett utmärkt fallföretag för den här studien. Det är 

frivilliga kontorsarbetare som deltagit i studien, urvalet har därför inte baserats utifrån någon 

metod utan skett slumpmässigt. Det arbetar cirka 20 kontorsarbetare på den administrativa 

enheten på kommunen och studien avgränsades till maximum 10 personer med hänsyn till 

tidsramen. Fördelningen av urvalet för studien ser ut enligt figur 1.   

              

  

Procentuell 

fördelning 

(%) 

 

Män 

 

17 

Kvinnor 

 

Ålder  

83 

30-40 

40-50 

50-60 

33 

50 

17 

  

Figur 1. Urvalet för studien i procent och i utvecklad form.  

 

2.5 Etiska aspekter 

Etiska aspekter såsom anonymitet och frivillighet är beaktade i studien. Det här är en 

konfidentiell studie vilket innebär att samtliga respondenter är anonyma (Olsson & Sörensen, 

2007). Det var frivilligt för respondenterna att delta i experiment och intervjun samt att bli 

ljudinspelad. Information och personliga uppgifter som insamlats kommer inte spridas så 

personer eller situationer kan kännas igen.  

2.6 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas huruvida resultatet kan upprepas av en annan forskare under liknande 

omständigheter (Merriam, 1994). Den här studien går lätt att göra om, dock kan inte samma 

utfall garanteras då mycket beror på vilka individer som intervjuas. Intervju som metod kan 

aldrig ge full reliabilitet då individens svar kan variera från gång till gång (Berg & Bjärås, 

1996). Trost (2005) anser att individens svar aldrig är identiska då upplevelser och 

erfarenheter hela tiden formar dess personlighet och uppfattningar. Enligt Merriam (1994) är 

det de utvalda personernas uppfattningar som behandlas, vilka inte kan stå för hela 

verkligheten.   

 

Respondent Kön Ålder 

Person 1 Man 40-50 

Person 2 Kvinna 50-60 

Person 3 Kvinna 30-40 

Person 4 Kvinna 30-40 

Person 5 Kvinna 40-50 

Person 6 Kvinna 40-50 
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Intervjuer bör alltid vara standardiserade för att erhålla hög reliabilitet (Trost, 2005). Samtliga 

intervjuer följde den intervjuguide som utformades för studien och anses därför vara 

standardiserad. Kvalitativa intervjuer förutsätter dock låg grad av standardisering enligt Trost 

(2005). Enligt Christensen (2009) är det troligare att respondenten svarar ärligt på frågorna 

samt att risken för snedvridna svar minskar då undersökningen är konfidentiell. Då 

respondenterna var anonyma under intervjuerna ökar reliabiliteten för undersökningen.    

2.7 Validitet 

Validitet avser förmågan att mäta det som ska mätas (Olsson & Sörensen, 2007). Det innebär 

huruvida de data som presenteras reflekterar sanningen och verkligheten (Denscombe, 1998). 

Det finns en risk att de som blir intervjuade säger det som de tror intervjuaren vill höra eller 

det som anses vara rätt organisatoriskt eller samhälleligt istället för verkligen (Halvorsen, 

1992). Risken att verkligheten inte framkommer motarbetas då respondenterna är anonyma i 

undersökningen. Merriam (1994) anser människor ofta förvränger det de hör beroende på hur 

de uppfattar saker och att det här inverkar på hur de återberättar den erhållna informationen. 

Eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades minskar risken av förvrängd 

information. Enligt Denscombe (1998) ökar validiteten när intervjuaren kan ställa följdfrågor 

när man sitter i samma rum och intervjuar. Validiteten ökar även för studien då olika 

datainsamlingsmetoder använts, då jämförelse av erhållen data varit möjlig.  

2.8 Generaliserbart  

Den inledande frågan i intervjuguiden berörde vilken typ av kontorsarbete respondenterna 

utförde. Det här på grund av att studiens resultat enbart kan generaliseras till den här typen av 

kontorsarbete. Forskningsresultatet kan generaliseras om det uppfattas stämma för en aktör i 

en liknande arbetssituation och uppfattas värdefullt för den egna praktiken (Robinson & 

Norris, 2001). Om liknande studier ger ett liknande resultat, kan resultatet generaliseras. 

2.9 Avgränsningar  

Det är enbart den psykosociala arbetsmiljön som beaktas i den här studien. Studien utgår från 

Levi & Pettersons (1995) modell samt Karasek & Theorells (1990) modell för att mäta den 

psykosociala arbetsmiljöns påverkan. Dock beaktas enbart den subjektiva arbetsmiljön och 

hälsotillstånd i Levi & Pettersons (1995) modell samt ett utvalt antal faktorer i Karasek & 

Theorells (1990) modell. Vidare information om hur modellerna används framgår under 

rubrik 3.7 Teorisummering/analysmodell. 
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Fysiska aspekter nämns och fysisk arbetsmiljö är förklarad under teoriavsnittet då det anses 

vara en indikator till välbefinnande. Dock sker ingen fördjupad undersökning inom området, 

det är enbart arbetspositionen som nämns som fysisk aspekt i uppsatsen. 

  

Välbefinnande relateras ofta till begreppet hälsa, dock är hälsa ett mycket brett område. 

Studien är avgränsad så enbart välbefinnande är det som undersöks.  

 

Sista avgränsningen var angående antal deltagare i studien. Maximum 10 deltagande till 

experiment och intervjuer avgränsades då det ansågs vara rimligt för studiens tidsram.    

 

Avgränsningarna i studien medför uppkomsten av potentiella felkällor. 

 

2.9.1 Potentiella felkällor   

De potentiella felkällor som kan urskiljas är följande: 

 

Eftersom enbart den subjektiva arbetsmiljön och hälsotillstånd beaktas i Levi & Pettersons 

(1995) modell påvisas felkällor. Den objektiva arbetsmiljön är även en indikator till 

individens hälsotillstånd, där de psykiska, fysiologiska och beteendemässiga reaktionerna är 

inkluderade. Dock kan ingen vidare diskussion ske, då det bör undersökas vidare.  

 

Liknande resonemang om Karasek & Theorells (1990) modell kan ske. Då inte alla faktorer 

under de tre variablerna krav, kontroll och stöd beaktas, kan viktiga indikatorer som 

påvisar/hämmar välbefinnande uteslutas.  

 

Urvalets påverkan samt antalet intervjuer kan avgöra studiens utfall. Skulle fler intervjuer 

spegla verkligheten bättre och påvisa högre validitet? Rimligtvis. Risken finns att de som blir 

intervjuade säger det som de tror intervjuaren vill höra eller det som anses vara rätt 

organisatoriskt eller samhälleligt istället för verkligen (Halvorsen, 1992). Det här är något 

som inte går att kommentera och kan anses vara en ursprungskälla till felkällor.    

 

Bias är alltid en risk och kan ge upphov till felkällor. Merriam (1994) anser människor ofta 

förvränger det de hör beroende på hur de uppfattar saker och att det här inverkar på hur de 

återberättar erhållen information. Personlig tolkning är svår att undgå, dock eftersom jag 

ordagrant transkriberat intervjuerna till empirin motarbetas bias. Valet av vad som lyfts fram i 

analysen har skett objektivt, då det utgått från studiens syfte och personliga åsikter har 

lämnats utanför.  
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3 Teoretisk referensram  

Teorikapitlet inleds med grundlig teori om arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen, vad god arbetsmiljö 

innebär samt fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Sedan presenteras olika modeller för att 

mäta den psykosociala arbetsmiljön. Positiva och negativa aspekter med arbetsmiljöbyten 

lyfts fram och begreppet välbefinnande redogörs. Slutligen ges en teorisummering med 

analysmodell.   

3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket har en föreskrift AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete som enligt 

lag ska följas av samtliga arbetsgivare i Sverige. Arbetsmiljöarbetet ska vara en del av den 

dagliga verksamheten och omfatta fysiska, psykiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

Beslut om verksamheten, planering av ett projekt och förändringar på arbetsplatsen påverkar 

arbetsmiljön och är en viktig del att beakta (Härngren & Spiik, 2012). Målet med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa på arbetsplatsen samt påvisa 

erhållandet av en god arbetsmiljö (AFS, 2001:1).  

3.1.1 God arbetsmiljö 

God arbetsmiljö definieras av Lindberg och Vingård (2012) som en arbetsmiljö som har 

positiva effekter på individen, en arbetsmiljö som upplevs tillfredställande av arbetaren. 

Wreder (2008) anser arbetarens arbetstillfredsställelse påverkar deras hälsa och prestations-

förmåga. Hur en god arbetsmiljö uppnås är individuellt enligt Newman (1975) som anser 

varje person uppfattar arbetsmiljön olika. Varje individs åsikter skiljer sig och är beroende av 

dess befattning i organisationen (Ibid). Enligt Härngren & Spiik (2012) uppnås en god 

arbetsmiljö om: 

 

 Arbetet känns meningsfullt 

 God kontakt med kollegor/chef 

 Hög grad av inflytande 

 Eget ansvar och beslutsfattande 
 

3.2 Fysisk arbetsmiljö 

De fysiska aspekterna i arbetsmiljön såsom arbetsposition, ljus och estetik innefattas under 

den fysiska arbetsmiljön. De fysiska aspekterna påverkar arbetares välbefinnande enligt Melin 

(2008) som anser negativ stress och ökad spänning i muskulaturen kan orsakas av en 

bristfällig arbetsposition. Finns brister i den fysiska arbetsmiljön kan kroppslig belastning 
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påvisas. Beaktas de fysiska aspekterna med en medvetenhet kan ökad produktivitet och ökat 

välbefinnande erhållas (Ibid).       

3.3 Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar samspelet mellan individ och arbetsplats, hur 

arbetaren upplever och tolkar sin arbetsplats (Härngren & Spiik, 2012). Enligt Theorell (2003) 

definieras psykosocial arbetsmiljö som samspelet mellan psykiska och sociala faktorer på 

arbetsplatsen. Holmström et al. (1999) beskriver den psykosociala arbetsmiljön utifrån fyra 

kriterier: 

 

 Arbetsinnehållets grad av självbestämmande/inflytande 

 Arbetets förutsättning för personlig utveckling 

 Arbetets sociala samspel och relationer 

 Arbetets möjlighet till instrumentellt och emotionellt stöd  
 

Företag med god psykosocial arbetsmiljö förutsätter framgång, då den generar motiverade och 

engagerade arbetare (Wikman, 1999). Wikman (1999) anser om arbetarnas behov sätts i 

centrum erhåller företaget engagerade arbetare vilket förutsätter framgång. Finns brister i den 

psykosociala arbetsmiljön kan ett antal risker uppstå (Karasek & Theorell, 1990).  

 

3.3.1 Psykosociala risker     

Finns brister i den psykosociala arbetsmiljön kan psykosociala risker uppstå såsom stress och 

konflikter (Karasek & Theorell, 1990). Stress orsakas när kraven blir för höga på individen 

och för lite tid för återhämtning finns. Det här kan resultera i minskad motivation och 

produktivitet. Är det brister i det sociala samspelet på arbetsplatsen kan konflikter uppstå. 

3.3.2 Modell för psykosocial arbetsmiljö 

Levi & Petterson (1995) har utvecklat en modell för att kartlägga den psykosociala 

arbetsmiljön, se figur 2. Det är viktigt att förstå individen och den objektiva samt subjektiva 

arbetsmiljön för att förstå individens reaktioner (Ibid). Objektiv arbetsmiljö innefattas av 

arbetsplatsens utformning; planlösning, estetiska aspekter och belysning. Arbetets innehåll; 

arbetsuppgifter och samspelet mellan individ och arbetsplats innefattas under den subjektiva 

arbetsmiljön. Individuella faktorer såsom kön, ålder och individens coping möjligheter avgör 

hur individen upplever den psykosociala arbetsmiljöns påverkan. Coping möjligheter är 

individens egenskaper att hantera olika situationer. Exempelvis hanterar en avspänd person 
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situationer med en lugn framtoning och en spänd person med stress. Beroende på individens 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön kan olika reaktioner urskiljas:  

 

 Psykiska: reaktion kopplad till individens mentalitet såsom nedstämdhet eller oro. 

 Fysiologiska: en fysiologisk reaktion kan vara trötthet, stress eller smärta.  

 Beteendemässiga: en beteendemässig reaktion är exempelvis glädje eller ilska och kan 

medföra en ökad eller nedsatt prestation.  

 

Reaktionerna resulterar sedan i påverkan på individens upplevda välbefinnande (Levi & 

Petterson, 1995).  

 
 

Figur 2. Egen tolkning av Levi & Pettersons (1995:8) modell för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö. 

 

3.3.3 Krav - kontrollmodell 

Karasek (1976) belyste sambandet mellan variablerna krav och kontroll med olika typer av 

arbeten och utformade krav – kontrollmodellen (se figur 3). Utifrån olika kombinationer av 

variablerna uppmärksammades fyra idealtyper av arbeten: passiva, lågstress, högstress och 

aktiva. Krav – kontrollmodellen utgår från arbetarens upplevelse av arbetskrav i relation till 

dess kontroll över sitt arbete. Därefter kan kombinationen av variablerna relateras till 

arbetarens välbefinnande. Modellen visar att arbetaren klarar av högre krav om de har hög 

kontroll över arbetet. Är kraven högre än arbetarens kontroll uppstår stress (Ibid). Arbetaren 

behöver stimuleras för att vara aktiv och enligt Karasek & Theorell (1990) är höga krav ett 

sätt att påvisa stimulans. Är kraven för låga blir arbetarna passiva.  
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Figur 3. Egen tolkning av Karaseks (1976:288) krav – kontrollmodell.  

 

 

3.3.3.1 Passiva arbeten 

Passiva arbeten innefattar låga psykiska krav och en låg grad av kontroll. Litet utrymme för 

egna beslut och inflytande leder ofta till passiva arbetare. Enligt Karasek & Theorell (1990) 

utgör de passiva arbetena ett hot för den psykosociala arbetsmiljön då de påvisar negativ 

stress och minskad produktivitet. Den passiva arbetsformen, efter högstressarbetena generar 

mest ohälsa (Ibid).    

 
3.3.3.2 Lågstressarbeten 

Innefattar arbetet låga psykiska krav och hög kontroll benämns det som lågstressarbeten. 

Enligt Karasek & Theorell (1990) generar lågstressarbeten en lägre grad av stress och ohälsa i 

jämförelse med de andra psykosociala arbetena. Den höga egenkontrollen gör så att de 

psykiska kraven alltid är uppnåeliga (kraven blir aldrig högre än kontrollen). Arbetare i 

lågstressarbeten har en idealisk psykosocial arbetsmiljö enligt Karasek & Theorell (1990). 

 
3.3.3.3 Aktiva arbeten 

Enligt Karasek & Theorell (1990) är arbetare som mest produktiva när höga krav och hög 

kontroll erhålls i arbetet. Aktiva arbeten genererar motiverade och tillfredställda arbetare. 

Arbetsformen innefattar höga krav men eftersom arbetaren har friheten att själv styra över sin 

arbetssituation motarbetas stress. De aktiva arbetena har därför en gynnsam psykosocial 

arbetsmiljö (Ibid).  
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3.3.3.4 Högstressarbeten 

Högstressarbeten kännetecknas av en låg grad av inflytande i kombination med höga krav. 

Arbetsformen i jämförelse med de andra psykosociala arbetena generar mest negativ stress 

och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Högstressarbetare kan inte som de aktiva arbetarna 

motarbeta stress, då de inte kan påverka sin arbetssituation. Låg kontroll över arbetet leder till 

minskad motivation och produktivitet. Enligt Mausner-Dorsch & Eaton (2000) är psykisk 

ohälsa orsakat av högstressarbeten ofta relaterad till den psykosociala arbetsmiljön.  
 

3.3.4 Krav-kontroll och stödmodell 

Fortsatt forskning av Johnson & Hall (1988) visade att en tredje variabel borde kombineras 

med de tidigare variablerna krav och kontroll. För att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön borde socialt stöd beaktas ansåg Johnson & Hall (1988). Modellen 

vidareutvecklades därför 1990 av Karasek tillsammans med Theorell (se figur 4) och blev en 

av de mest använda teorierna för att identifiera upplevd stressnivå och analysera psykosociala 

arbetsmiljöer. Modellen har relaterats till kända och välbeprövade teorier inom den 

fysiologiska stressforskningen och fått starkt stöd (Frankenhaeuser, 1997). 

 

 

Figur 4. Krav-kontroll och stöd modell (Karasek & Theorell, 1990:257). 

 

Enligt Johnson & Hall (1988) skapar låga arbetskrav, hög kontroll samt högt socialt stöd den 

ideala arbetssituationen ”avspänd” och ger bäst förutsättningar för välbefinnande i arbetet. 

Om situationen är den omvända är risken för ohälsa stor och benämns i figuren som ”ISO-

spänd” (Theorell, 2003). Holmström et al. (1999) belyser vikten i socialt stöd och anser 

påfrestande arbetssituationer kan lindras om arbetaren får stöd på arbetsplatsen. 
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3.3.4.1 Arbetskrav 

Arbetskrav innefattas av både fysiska och psykiska krav som finns på arbetsplatsen. Fysiska 

krav är i huvudsak den fysiska ansträngningen som krävs av arbetaren. Psykiska krav 

innefattar arbetets psykiska belastning och kan delas in i kvalitativa och kvantitativa. Krav på 

koncentration och ansvar är exempel på kvalitativa arbetskrav. Deadlines eller arbetarens 

produktivitet är kvantitativa krav (Karasek & Theorell, 1990). Både för låga och höga 

arbetskrav har negativ påverkan på individens välbefinnande och motivation. Vilken effekt de 

psykiska kraven har för arbetaren beror på dess inflytande och kontroll över sin arbets-

situation. Negativ stress uppstår om en obalans mellan psykiska krav och arbetarens förmåga 

att hantera kraven. Hög grad av kontroll över arbetet reducerar de negativa effekterna av 

psykiska kraven (Ibid).    

  

3.3.4.2 Kontroll 

Kontroll eller ”beslutsutrymme” över arbetet är ett begrepp som kan delas in i tre 

underrubriker: uppgiftskontroll, beslutsfattande och färdighetskontroll. Uppgiftskontroll 

innefattar hur stort inflytande arbetaren har över dess arbetsuppgifter, arbetsdagen och 

arbetets olika rutiner (Holmström et al., 1999). Beslutsfattande innefattar kontroll över 

arbetssituationen i form av individens möjlighet att påverka organisationsförändringar som rör 

dess arbete och arbetstider. Deras möjlighet att vara delaktig i beslut inför förändringar eller 

ge förslag till förbättringar. Färdighetskontroll innefattar individens möjlighet till stimulans, 

dess inflytande till personlig utveckling. Enligt Holmström et al. (1999) beror arbetarens 

välbefinnande till största del av dess kontroll i att själv få planera sin arbetsdag. Spector 

(1986) anser arbetarens kontroll över arbetssituationen är starkast relaterad till dess 

välbefinnande.  

 

3.3.4.3 Stöd 

Stöd en individ upplever från sin omgivning kallas socialt stöd och kan delas in i 

instrumentellt och emotionellt stöd (Holmström et al., 1999). Instrumentellt stöd kan vara att 

bli avlastad av en arbetskamrat om arbetsbelastningen är för hög. Emotionellt stöd innefattar 

att arbetaren kan konversera med chef/kollega om något problem eller lyfta fram någon 

synpunkt (Ibid). Enligt Stansfeld et al. (1997) har flera studier visat att det sociala stödet från 

chefen varit av större vikt för arbetares välbefinnande än stödet från kollegor. Enligt Torgén et 

al. (2001) upplever arbetare som får socialt stöd mer välbefinnande. Socialt stöd har betydelse 

för en hälsosam arbetssituation enligt Johnson & Hall (1988) och Härngren & Spiik (2012) 

anser stress kan förebyggas med hjälp av socialt stöd.  
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3.4 Arbetsmiljöbyte 

Arbetsmiljön är den miljö en arbetare vistas mest regelbundet i (bortsett från hemmamiljön) 

och har stor inverkan på individens välbefinnande. Arbetsmiljöbyten innefattar en förflyttning 

av arbetsmiljön från dess ursprungliga plats till en annan. I den här undersökningen från 

kontoret till en individuellt utvald miljö. Enligt Mellner et al. (2012) finns både positiva 

effekter och risker med arbetsmiljöbyten. 

3.4.1 Positiva effekter av arbetsmiljöbyten 

Mellner et al. (2012) anser positiva effekter av arbetsmiljöbyten är att en vinning från både 

parter, individ och arbetsgivare sker. Arbetaren erhåller större flexibilitet, ökad kontroll samt 

livsbalans. Samtidigt som arbetsgivaren får lägre kostnader och ökad prestation. De individer 

som har ambitionen att sätta upp gränser mellan fritid och arbete gynnas av arbetsmiljöbyten. 

Mellner et al. (2012) belyser även arbetsgivarens stöd och återkoppling, att kommunikation 

bör ske mellan båda parter under arbetsmiljöbytet. Enligt Lindberg & Vingård (2012) kan 

arbetsmiljöbyten påvisa arbetsrelaterat välbefinnande och ses som en indikator för att erhålla 

en god arbetsmiljö. 

3.4.2 Risker med arbetsmiljöbyten 

Mellner et al. (2012) lyfter även fram risker med arbetsmiljöbyten och anser gränserna mellan 

arbete och privatliv försvinner. Den nya teknikern möjliggör att fler kan jobba när som helst 

och var som helst, ”det gränslösa arbetslivet” har myntats. Ansvaret har flyttats från 

arbetsgivaren till individen. Enligt studier blir kraven högre vilket medför en ökad 

arbetsbelastning. En arbetsmiljö med hög arbetsbelastning ses som en riskfaktor för ohälsa. 

Konflikter mellan fritid och arbete uppstår då krav på en konstant tillgänglighet finns, 

medföljden påvisar ett minskat välbefinnande och hälsoproblem (Ibid).    

3.5 Välbefinnande 

Välbefinnande är ett tillstånd då individen upplever tillfredställelse och är ett begrepp som är 

kopplat till hälsa. Hälsa benämns ofta som frånvaro av sjukdom och tolkas på olika sätt då 

individen bedömer dess hälsotillstånd subjektivt (Ewles & Simnett, 1994). Hälsotillståndet 

bedöms utifrån individens egna förutsättningar och uppfattning om dess tillfredställelse och 

definition av sjukdom. Antonovsky (1991) anser hälsa ska relateras till vad som gör individen 

frisk och hur stressorer kan motarbetas. Stress är ett naturligt tillstånd enligt Antonovsky 

(1991) dock avgör individens fysiska, psykosociala och materiella resurser hur bra den 

hanterar dess stressorer. Karasek & Theorell (1990) och Lindberg & Vingård (2012) anser att 
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samband mellan arbetares välbefinnande och produktivitet finns. Då individen upplever 

välbefinnande är den i en positiv sinnensstämning och erhåller ökad handlingskraft (Lindberg 

& Vingård (2012).     

3.6 Tidigare forskning 

Många forskare har använts sig av krav- kontroll och stödmodellen för att undersöka den 

subjektiva upplevelsen av arbetares psykosociala arbetsmiljö. Resultatet har visat signifikanta 

samband att krav, kontroll och socialt stöd har betydelse för arbetares välbefinnande på 

arbetsplatsen (Aronsson et al., 2000; Karasek, 1976; Karasek & Theorell 1990). 

3.7 Teorisummering/Analysmodell 

Levi & Pettersons (1995) modell samt Karasek & Theorells (1990) modell kommer vara 

grunden till analysen i studien. 

 

I Levi & Pettersons (1995) modell kommer den subjektiva arbetsmiljöns påverkan på 

individens hälsotillstånd belysas. Den subjektiva arbetsmiljön innefattar arbetsuppgifter och 

hur samspelet mellan individ och arbetsplats ger upphov till olika reaktioner som avgör 

individens hälsotillstånd. Hälsotillstånd är i den här bemärkelsen upplevt välbefinnande. Den 

första frågan i intervjuguiden rör sig om kontorsarbetarnas arbetsuppgifter, där följdfrågorna 

utgår från Karasek & Theorells (1990) modells tre variabler. Utifrån svaren kan arbetarens 

reaktion analyseras och sedan relateras till dess upplevda välbefinnande.   

 
I Karasek & Theorells (1990) modell för att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns 

påverkan är relationen mellan modellens tre variabler och välbefinnande granskad. Enbart 

psykiska krav beaktades under krav-variabeln, dock både kvalitativa och kvantitativa. 

Uppgiftskontroll samt beslutsfattande beaktades under kontroll-variabeln och både 

instrumentellt och emotionellt stöd. Krav i den här bemärkelsen innebär att arbetaren har 

mycket ansvar i sin befattning och om krav finns på deadlines och produktivitet. Kontroll 

avser inflytande och beslutsfattande över arbetsuppgifter och arbetsdagen. Stöd avser socialt 

stöd, där instrumentellt stöd avser arbetarens möjlighet att bli avlastad av en kollega om 

arbetsbelastningen är hög. Emotionellt stöd innebär att arbetaren kan konversera med 

kollegor/chef om såväl privata som affärsrelaterade saker.     
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4 Empiri   

Empirin inleds med en kort beskrivning om fallföretaget, där vilken typ av kontorsarbete 

respondenterna utför redogörs. Sedan presenteras en sammanställning av intervjumaterialet.   

4.1 Företagsbeskrivning 

Älvkarleby kommun är en liten kommun med cirka 9000 invånare och 800 anställda. 
Kommunstyrelsens förvaltning består av en administrativ enhet och stab. Fallstudien har 

utförts på den administrativa enheten där ett urval kontorsarbetare intervjuats. Deras 

arbetsuppgifter innefattas främst av utredningar, sammanträden och en del projekt. Arbetet 

sker ofta via dator och arbetsuppgifterna är till stor del oberoende av plats.     

4.2 Sammanställning av intervjumaterial 

Intervjumaterialet är sammanställt utifrån Levi & Pettersons (1995) modell och Karasek & 

Theorells (1990) modell för att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

arbetares välbefinnande.  

4.2.1 Krav 

Samtliga respondenter ansåg sig ha höga krav i sitt arbete. De har mycket ansvar och många 

deadlines att följa. Person 4 och 6 ansåg kraven ibland var lite för höga och orsakade stress. 

De upplevde att förväntningar på ”att de skall kunna allt” och på ständig produktivitet var 

underlag till stressen. Person 2 och 3 var bekväm med de höga kraven och hade hellre för 

mycket än för lite att göra för att vara produktiva. Person 1 och 5 ansåg kraven var lagom 

höga och person 1 ansåg att man hade de högsta kraven på sig själv.  

4.2.2 Kontroll 

Alla respondenter styr över sitt arbete och planerar sin arbetsdag på egen hand, dock anpassar 

de arbetet efter uppsatta deadlines. Person 1, 2 och 3 planerar sitt arbete helt på egen hand 

utifrån deadlines. Person 4, 5 och 6 blir till viss del styrd av andra personer. 

4.2.3 Stöd 

Respondenternas behov av socialt stöd varierade. Person 2, 3 och 5 är självständiga som 

personer och ansåg sig inte behöva mycket stöd. Dock kunde de få stöd vid behov. Person 5 

anser det sociala är viktigt och att det alltid är bra att kunna ”bolla med någon”. Person 1, 4 

och 6 ansåg det sociala stödet var en mycket viktig faktor. Person 1 ansåg behovet av stöd var 

beroende av arbetsuppgifter och befattning. Person 6 relaterade det sociala stödet med 

arbetarnas prestation: 
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”Fungerar det sociala bra på arbetsplatsen och en öppen  

 relation med ömsesidigt förtroende mellan kollegor/chef 

 erhålls påvisas en bättre prestation. Man ska både kunna 

 ha roligt och prata allvarliga saker med varandra”. 

 

4.2.3.1 Instrumentellt 

För person 1, 5 och 6 kunde det vara svårt att delegera ut arbetsuppgifter till kollegor och bli 

avlastad. Det här på grund av deras befattning och komplexa arbetsuppgifter. Person 6 ansåg 

samtliga kollegor redan hade en hög arbetsbelastning och att det därför var svårt att bli 

avlastad. Person 2, 3 och 4 kunde delegera ut vissa uppgifter.  

 
4.2.3.2 Emotionellt  

Samtliga respondenter ansåg att det alltid fanns någon kollega/chef att prata med vid behov. 

Person 1 ansåg vardagliga problem var välkomna att lyftas fram, men att man inte alltid 

gjorde det. En person betonade ”man kan alltid prata med någon, men inte alla”.    

4.2.4 Arbetsmiljöbytet  

Respondenterna provade på att arbeta från en annan arbetsmiljö än kontoret under minst ett 

tillfälle. De fick individuellt välja arbetsmiljö och samtliga förutom två valde att arbeta 

hemifrån. Person 3 och 5 har provat att arbeta från ett flertal olika arbetsmiljöer; utomhus, 

kafé, konferenslokal och hemifrån.  

 
4.2.4.1 Val av arbetsmiljö 

Respondenterna som valde att arbeta hemifrån gjorde det av olika anledningar. Person 1 tar 

helst inte hem arbete men just den dagen passade bra på grund av urvalet av arbetsuppgifter. 

Det var uppgifter som inte var beroende av plats. Person 2 valde att arbeta hemma för att 

eliminera många störningsmoment, likaså person 6. Andra anledningar för valet av 

arbetsmiljön var relaterat till person 4’s argument: 

 
”Jag trivs bra hemma, där är det tyst och skönt och man får gå 

 klädd som man vill. Det passar mig bra att arbeta hemifrån då 

 jag sköter allt via datorn… Jag kollar mail i vanliga fall efter 

arbetstid och har inga gränser mellan privat- och arbetsliv”.     

 

Person 3 väljer arbetsmiljön efter känsla och baserat på vart optimal effektivitet kan erhållas. 

Person 5 baserar sitt val beroende på arbetsuppgiften, exempelvis om mycket utrymme krävs 

är en konferenslokal lämplig eller en tyst miljö som hemma vid läsning.  
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4.2.4.1.1 Val av arbetsmiljö - välbefinnande 

Samtliga respondenter kände sig mer välbefinnande när de fick välja arbetsmiljö på egen 

hand. Person 1 trivs bra på kontoret i överlag men tyckte det var en positiv känsla att få välja 

själv. Person 2, 3 och 6 kände sig effektivare. Person 6 upplevde även att stressnivån gick ner 

när välbefinnandet ökade. Person 5 anser friheten och kontrollen över den egna arbets-

situationen ökar välbefinnandet och prestationen. Person 4 antydde: 

 
”Hade jag valt att sitta på ett café exempelvis skulle jag inte 

vara mer välbefinnande, då jag förmodligen skulle blivit 

störd av omgivningen… men annars tror jag självklart du 

känner mer välbefinnande av att få välja arbetsmiljö själv”. 

     

4.2.4.2 Stöd - arbetsmiljöbytet  

Samtliga respondenter upplevde ingen avsaknad av stöd under arbetsmiljöbytet. Det gick bra 

att höras via telefon och mail om behov uppstod. Person 3 och 6 betonade vikten i att planera, 

att planera arbetsuppgifterna så att inget stöd behövs.  

 
4.2.4.2.1 Framtiden 

Det sociala stödets påverkan i framtida arbete under ett längre arbetsmiljöbyte skiljer sig 

mellan respondenterna. Person 1 skulle sakna det sociala och känna sig ensam. Person 2, 5 

och 6 tror inte de skulle känna någon avsaknad och anser det går bra att höras via telefon/ 

mail. Person 3 tycker det skulle vara skönt att vara ifred och slippa det sociala. Person 4 skulle 

sakna det sociala i den aspekten för att hålla sig uppdaterad.   

   
4.2.4.3 Fysiska aspekter - arbetsmiljöbytet 

Hur respondenterna upplevde arbetspositionens påverkan på dess välbefinnande redogörs. 

Person 1, 2 och 4 ansåg inte det fysiska påverkade dem i någon särskild bemärkelse, de är alla 

vana med stolar och bord hemma. Person 5 ansåg inte heller det fysiska spelade någon roll. 

Person 1 antydde ”hade jag suttit på ett kafé kanske jag påverkats, då man blir lite mer 

begränsad fysiskt”, liknande resonerade person 5. Person 2 och 4 tror det fysiska kan ha 

negativ påverkan om man sitter i en obekväm arbetsposition under en längre tid, exempelvis 

utomhus i en solstol. Person 3 tyckte inte man satt lika bra ergonomiskt under arbetsmiljö-

bytet, men ansåg inte det påverkade välbefinnandet i någon särskild bemärkelse. Person 3 och 

6 anser det alltid är viktigt att tänka på arbetspositionen (att sitta ergonomiskt korrekt).     
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4.2.4.3.1 Framtiden  

Hur respondenterna resonerar kring den fysiska aspekten för framtida längre arbetsmiljö-

byten skiljer sig delvis. Person 1 anser det är viktigt att tänka på arbetspositionen när man 

sitter och skriver, men tycker inte det är lika viktigt när man läser. Person 2 anser ”det 

positiva väger upp det negativa”, att det kan ses som friskvård att sitta utomhus exempelvis 

och att det då väger upp att man inte sitter helt perfekt. Person 3 anser det fysiska under 

arbetsmiljöbytet inte behöver påverka en negativt om man växlar mellan olika miljöer och 

arbetspositioner. Person 5 anser inte det fysiska kommer att påverka. Dock ser person 4 

hinder med det fysiska för framtida längre arbetsmiljöbyten. ”Att sitta ergonomiskt korrekt är 

kanske inte det första man tänker på, utan mer att sitta bekvämt och därför kan det orsaka 

fysiska besvär” (person 4). Person 6 anser inte det fysiska behöver ha negativ påverkan så 

länge man tänker på att alltid sitta ergonomiskt korrekt.       

4.2.5 Produktivitet kontor vs arbetsmiljöbyte 

Respondenterna kände sig i överlag mer produktiva under arbetsmiljöbytet i jämförelse med 

kontoret. Samtliga ansåg det berodde på att störningsmomenten eliminerades. Person 1 kunde 

koncentrera sig bättre och person 2, 3 samt 6 kände sig effektivare när störningsmomenten 

eliminerades. Person 4 anser dagsformen till stor del avgör produktiviteten.   

4.2.6 Arbetsmiljö och välbefinnande 

Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar respondenternas välbefinnande redogörs. 

Arbetsmiljön på kontoret ställs i kontrast med miljön under arbetsmiljöbytet. Positiva och 

negativa aspekter lyfts fram.  

 
4.2.6.1 Positivt 

Enligt person 1 beror ens välbefinnande och prestation på vart man sitter och arbetar. Person 1 

anser kontoret lämpar sig bra för uppgifter bestående av att läsa och skriva. ”Arbetsuppgifter 

som kräver att man funderar är utomhus arbetsmiljön som påverkar mig mest positivt, då jag 

känner mig mer kreativ” (person 1). Person 2 tycker arbetsmiljön är bättre borta än på 

kontoret då känslan av att själv få välja miljö ökar välbefinnandet och gör en mer effektiv och 

kreativ. Person 2 anser att man presterar bättre när man mår bättre. Enligt person 3 och 5 

påverkar arbetsmiljön ens prestation mest av allt. ”En tråkig uppgift blir roligare i en 

inspirerande miljö och kontoret är ingen inspirerande miljö” (person 3).  Person 6 anser alla 

uppgifter går bra oavsett arbetsmiljö så länge man planerar dess utförande ordentligt.  
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4.2.6.2 Negativt 

Samtliga respondenter ansåg det negativa med arbetsmiljön på kontoret var alla störnings-

moment. Att det är lyhört och att man kan bli avbruten hela tiden på kontoret. Person 2 anser 

risker att det blir fel ökar av störningsmomenten och att arbetet tar längre tid. Det blir svårt att 

koncentrera sig anser person 3. Person 4 anser det blir mycket dötid på kontoret, som 

elimineras när man arbetar hemifrån då arbetet sker effektivare. Enligt person 6 ökade 

välbefinnandet under arbetsmiljöbytet när stressnivån sjönk då störningsmomenten försvann. 

Person 6 anser det höga tempot (ständig produktivitet) på kontoret påvisar negativa påföljder. 

Person 4 anser nackdelen med att arbeta hemifrån är att sätta upp gränser, ”att avsluta arbetet 

är svårt, det blir lätt att man överarbetar”. Person 1 anser en negativ aspekt när man jobbar 

hemifrån är att det kan bli påfrestande för en annan arbetare, att man vänder sig till den som är 

på plats. 

4.2.7 Arbetsmiljöbyte och välbefinnande 

Den sista frågan var en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att tillägga något mer 

relaterat till arbetsmiljöbytet och välbefinnande.  

 

Person 1 anser det borde vara tydligare riktlinjer från fackets sida om vad som gäller vid 

hemarbete, ”när man får arbeta hemifrån och hur ofta”. Person 1, 5 och 6 anser 

arbetsmiljöbyten kanske inte passar alla, då arbetsuppgifterna till stor del avgör om det är 

möjligt. Person 2 och 6 betonar att mycket beror på hur man är som person, om man har 

tillräcklig disciplin och gör sitt arbete utanför kontoret och vilket behov man har av socialt 

stöd. Person 6 anser arbetsmiljöbyten kan påvisa välbefinnande för arbetare som har hög 

arbetsbelastning, för att bli lugnare och få lägre stressnivå. Person 4 upplevde en svårighet 

med arbetsmiljöbytet: 

 

”Något som var svårt vid valet av arbetsmiljöbytet var att 

 jag kände mig begränsad över vart jag kunde välja att 

arbeta… då samhällets förväntningar är att man ska vara 

på jobbet när man arbetar och inte någon annanstans”.  

 

Person 3 och 5 är mycket positivt inställda till arbetsmiljöbyten då de känner sig mer effektiva 

och produktiva. Person 5 anser kreativitet inte erhålls av att sitta på samma plats i samma 

miljö hela tiden och anser arbetsmiljöbyten gynnar mer än vad de missunnar. 
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4.2.7.1 Framtiden 

Vad respondenterna tror är rimligt att arbeta från en annan miljö än kontoret i framtiden 

redogörs. Person 1, 4 och 5 anser ett par tillfällen per vecka är rimligt. Person 1 belyser att 

man bör vara uppkopplad hela tiden ”så ingen annan på plats blir drabbad i längden”. Dock 

tror person 1 att det är risk för att man överarbetar, som konsekvens av att vara uppkopplad 

hela tiden. ”Det är viktigt att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv” (person 1). Person 

2 anser att man minst kan arbeta hemifrån på halvtid om man har ett självständigt jobb och 

disciplin. Person 3 tror dock högst halvtid är rimligt, då man måste ha det sociala i form av 

möten och träffar. Person 6 anser högst en dag per månad är rimligt ”då mina arbetsuppgifter 

kräver att jag är på plats… jag har mycket krav på det sociala”. Det kan även bli svårt för 

arbetsgivaren att veta arbetarens gränser mellan privat- och arbetsliv enligt person 6. Då 

arbetsgivaren har personalansvar och vill ha hälsosamma arbetare, måste det här bland annat 

följas upp anser person 6.  
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5 Analys och diskussion  

Studiens metodik diskuteras, där för- och nackdelar lyfts fram. Om något kunde ha gjorts 

annorlunda för att påvisa en högre reliabilitet/validitet redogörs. Sedan analyseras och 

diskuteras empirin utifrån teoretisk referensram och studiens syfte samt frågeställningar.   

5.1 Metoddiskussion  

Vad som var bra och vad som kunde gjorts annorlunda relaterat till metodiken i studien 

diskuteras. 

5.1.1 Missivbrev 

Samtliga respondenter var fullt medvetna om undersökningens syfte samt experimentets 

utförande. Jag anser att missivbrevet fyllde sin funktion väl och är en viktig del inför en studie. 

5.1.2 Litteraturstudie 

Datainsamlingen inleddes med en litteraturstudie, vilket var av betydelse för studiens 

inriktning och innehåll. Det var den ultimata inledande metoden för att erhålla kunskap inom 

ämnet genom att recensera tidigare forskning. Om litteraturstudien uteslutits skulle studiens 

fokus inte blivit lika tydligt från början och mer tid avlagts. Svårigheten med litteraturstudien 

var urvalet av sekundär data. Det var mycket tidskrävande och svårt att finna referenser med 

relevant innehåll till den här studien som samtidigt var tillförlitliga. Arbetsmiljöbyten i 

kombination med psykosocial arbetsmiljö har en smal litterär grund, därför erhölls enbart 

tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö relaterat till välbefinnande. Om fler sökord och 

kombinationer av ord samt flera databaser använts, skulle ett större utbud av fakta erhållits.   

5.1.3 Intervjuer 

Valet av kvalitativa metoder stod mellan intervjuer och enkäter. Då mycket teori ansåg 

intervjuer var den bäst lämpade metoden föll valet där. Risken med intervjuer är enligt 

Halvorsen (1992) att de som blir intervjuade säger det som de tror intervjuaren vill höra eller 

det som anses vara rätt organisatoriskt eller samhälleligt istället för verkligen. Det här är något 

som inte går att undgå. Bortfallet i studien blir dock svårt att mäta med intervjuer. Om enkäter 

istället valts skulle bortfall av data varit lättare att mäta. Enkäter påvisar i viss grad bortfall då 

det inte sker under en lika kontrollerad situation. Valet ligger enbart i respondentens hand att 

antingen besvara enkäten eller ej.   

 

Valet att utföra en pilotintervju var mycket betydande och en bra förberedelse inför de 

empiriska intervjuerna. Att bepröva intervjuguiden är ett måste, då valet av frågor i den här 
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studien var det centrala i hela undersökningens utfall. Ett välorganiserat och tidskrävande 

förarbete med intervjuguiden inför pilotintervjun och de empiriska intervjuerna var av vikt. 

  

Den semistrukturerade intervjuformen valdes för att komplettera den smala teorin som fanns 

inom området. Hade enbart öppna frågor använts skulle analysarbetet blivit oerhört komplext 

och svårt att fokusera.  

 

Något som underlättade analysarbetet samt förfarandet under intervjun var att de spelades in. 

Det är näst intill omöjligt att hinna anteckna alla svar under intervjun samt komma ihåg allt i 

efterhand. Jag anser att spela in intervjuerna är ett måste.   

 

För att motarbeta bias i undersökningen transkriberades intervjuerna och analyserades efter 

Biggams (2011) modell för analys av kvalitativa processer. Analysarbetet underlättades 

genom att följa modellen men bias kan inte helt undgås. Då analysen baseras på vad jag som 

författare av studien väljer att diskutera och därmed speglar innehållet i viss mån.     

5.1.4 Reliabilitet/validitet 

Den här studien går lätt att göra om, dock som Trost (2005) och Berg & Bjärås (1996) belyser 

kan inte intervjuer ge full reliabilitet. Som tidigare nämnt är det de utvalda personernas 

uppfattningar som behandlas, vilka inte kan stå för hela verkligheten (Merriam, 1994). Skulle 

antalet intervjuer vara fler samt intervjuguiden innehålla fler frågor borde verkligheten 

återspeglas bättre och därför påvisa högre validitet. Något som rekommenderas är att utföra 

en konfidentiell undersökning, då det påvisar ärliga svar vilket ökar reliabiliteten/validiteten 

(Christensen, 2009). 

5.1.5 Val av respondenter 

Urvalet för studien baserades på frivilliga respondenter och därmed kunde inte spridningen av 

kön, ålder etc. styras. Det är fem kvinnor och en man som intervjuas, samtliga i medelåldern. 

Om det speglar utfallet kan inte diskuteras, oberoende av kön och ålder är samtliga 

informationskällor för undersökningen. I framtida forskning om likande studier med 50 

procent män och kvinnor samt en större spridning i respondenternas åldrar ger ett 

annat/liknande utfall, kan det diskuteras vidare. Dock rekommenderas att eftersträva en jämn 

fördelning av kön/ålder vid urvalet till en studie för att erhålla en bättre spridning.   
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5.2 Resultatdiskussion  

Studiens empiri diskuteras utifrån teoretisk analysmodell samt syfte och frågeställningar. 

5.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Varje individ har sin uppfattning om vad som är bra eller inte, det finns inget som är rätt eller 

fel. Det gör att granskning av den psykosociala arbetsmiljön bör vara individorienterad (Levi 

& Petterson, 1995). Därför framgår respektive individs svar i analysen. Utifrån analys-

modellerna kan den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på arbetares välbefinnande urskiljas.  

 

Hur de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och stöd påverkar kontorsarbetares 

välbefinnande redogörs i följande analysavsnitt. 

5.2.1.1 Krav och kontroll 

Person 4 och 6 upplevde att kraven ibland var för höga i deras arbete och orsakade stress. 

Höga krav i kombination med lägre kontroll över arbetet kännetecknas som högstressarbeten 

och genererar mest negativ stress enligt Karasek & Theorell (1990). De ansåg sig ha 

inflytande över sitt arbete men var till viss del styrd av andra personer och kan därför 

innefattas under högstressarbetena.    

 

Person 2 och 3 ville hellre ha för höga än för låga krav i arbetet för att vara produktiva, i 

kombination med hög kontroll. Det här stämmer överens med Karasek & Theorells (1990) 

teori att arbetare är som mest produktiva när höga krav och hög kontroll erhålls i arbetet. 

Person 2 och 3 har ett aktivt arbete och därför en gynnsam psykosocial arbetsmiljö. 

 

Person 1 och 5 ansåg sig ha lagom höga krav och hög kontroll över sitt arbete och kan därför 

innefattas under lågstressarbetena som har den mest idealiska psykosociala arbetsmiljön 

enligt Karasek & Theorell (1990). 

5.2.1.2 Stöd 

Behovet av socialt stöd varierade mellan kontorsarbetarna. Stöd i kombination med krav och 

kontroll analyseras. Det relateras även till psykosocial arbetsmiljö och välbefinnande. 

 

Person 2, 3 och 5 ansåg sig ha lågt behov av socialt stöd då de var väldigt självständiga. Med 

ett tidigare klassat aktivt arbete för person 2 och 3 och lågstressarbete för person 5 stämmer 

inte Johnson & Halls (1988) teori. Enligt Johnson & Hall (1988) skapar låga arbetskrav, hög 

kontroll samt högt socialt stöd den ideala arbetssituationen ”avspänd” och ger bäst 

förutsättningar för välbefinnande i arbetet. Person 2, 3 och 5 har en gynnsam samt idealisk 
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psykosocial arbetsmiljö utan en hög grad av socialt stöd. Enligt Johnson & Halls (1988) teori 

skulle högre välbefinnande påvisas om samtliga fick en högre grad av stöd. 

 

Person 1, 4 och 6 ansåg det sociala stödet var en mycket viktig del i deras arbeten och 

samtliga hade en hög grad av socialt stöd. Person 1 har ett lågstressarbete och person 4 och 6 

högstressarbeten. Johnson & Halls (1988) teori stämmer därför överens med person 1, vilken 

kan tydas ha bäst förutsättningar för välbefinnande i arbetet. Om person 4 och 6 inte haft en 

hög grad av socialt stöd skulle risken för ohälsa vara stor och benämns ”ISO-spänd” i 

Karasek & Theorells (1990) modell.  

 

Person 1 ansåg behovet av stöd var beroende av arbetsuppgifter och person 6 ansåg stöd var 

relaterat till prestation. Det här styrks av Karasek (1976) som belyser sambandet mellan olika 

idealtyper av arbeten och individens prestation.  

5.2.1.2.1 Instrumentellt och emotionellt stöd  

Enligt Johnson & Hall (1988) har socialt stöd betydelse för en hälsosam arbetssituation. Hur 

instrumentellt och emotionellt stöd påverkar arbetarens välbefinnande analyseras. 

 

Person 1, 5 och 6 hade inget instrumentellt stöd, vilket berodde på deras befattning och 

komplexa arbetsuppgifter. Om arbetsbelastningen är hög och inget arbete kan delegeras ut är 

det stor risk att stress uppstår. Här kan ett samband lyftas fram om den psykosociala 

arbetsmiljöns påverkan. Då person 1 och 5 kännetecknas som lågstressarbetare och har en 

idealisk psykosocial arbetsmiljö kan det bristande instrumentella stödet hanteras. I motsats till 

person 6 som är högstressarbetare, då instrumentellt stöd är av vikt för att motarbeta stress.  

 

Person 2, 3 och 4 hade bristande instrumentellt stöd men kunde delegera ut vissa arbets-

uppgifter. Då person 2 och 3 har aktiva arbeten och en gynnsam psykosocial arbetsmiljö kan 

det bristande stödet hanteras. Person 4 är en högstressarbetare där det instrumentella stödet är 

av vikt, dock motarbetas stress till viss del då vissa arbetsuppgifter kunde delegeras ut.       

 

Samtliga respondenter ansåg sig ha emotionellt stöd och därför kan inga direkta samband 

urskiljas. Hade någon av arbetarna haft en avsaknad av emotionellt stöd skulle det kunna vara 

en bidragande orsak till stress eller minskat välbefinnande.   

5.2.2 Arbetsmiljöbytet   
 

Om arbetsmiljöbyten påvisar eller hämmar deras välbefinnande analyseras.  
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Enligt Mellner et al. (2012) finns både positiva och negativa aspekter vid arbetsmiljöbyten. 

Person 1, 2, 4 och 6 valde att arbeta hemifrån och erhöll större flexibilitet och ökad kontroll, 

vilket ses som positiva aspekter. Dock en negativ aspekt med att arbeta hemifrån är enligt 

Mellner et al. (2012) att sätta upp gränser mellan privat- och arbetsliv. Person 4 nämnde 

svårigheten med att sätta upp gränser, men såg det mer som en vana. Dock kunde det påvisa 

stress ibland ansåg person 4. Person 2 tyckte inte det var någon svårighet med gränssättningen 

mellan privat och arbete. Person 6 var medveten om Mellners et al. (2012) begrepp ”det 

gränslösa arbetslivet” och ansåg det kunde vara en svårighet men att det motverkades genom 

att planera arbetet väl. Ett samband mellan svårigheten med att sätta upp gränser mellan 

privat- och arbetsliv och stress kan urskiljas. Både person 4 och 6 har högstressarbeten och 

upplever stress i kombination med det gränslösa arbetslivet.     

5.2.2.1 Val av arbetsmiljö – välbefinnande 

Vid analys av empirin valde samtliga respondenter den individuella arbetsmiljön för att 

eliminera många störningsmoment som finns på kontoret. Att välja arbetsmiljö på egen hand 

kan påvisa erhållandet av en god arbetsmiljö. Härngren & Spiik (2012) anser en god 

arbetsmiljö uppnås om arbetet känns meningsfullt, god kontakt med kollegor/chef, hög grad 

av inflytande samt om eget ansvar och beslutsfattande erhålls.     

Person 2, 3 och 6 kände sig effektivare när de fick välja arbetsmiljö själv och att arbetet 

kändes mer meningsfullt. Person 1 och 5 ansåg välbefinnandet och prestationen ökade när 

frihet och kontroll över den egna arbetssituationen erhölls. Socialt stöd (kontakt med kollegor/ 

chef) kunde erhållas vid behov av samtliga respondenter.  

 

Enligt Holmström et al. (1999) beror arbetarens välbefinnande till största del av dess kontroll i 

att själv få planera sin arbetsdag. När respondenterna fick välja arbetsmiljö på egen hand 

ökade deras kontroll över arbetsdagen och de upplevde mer välbefinnande, Holmström et al. 

(1999) teori stämmer. Person 6 upplevde att den ökade kontrollen under arbetsmiljöbytet även 

påvisade att stressnivån gick ner, vilket styrks av Karasek & Theorell (1990). Dock belyste 

person 4 att egenvalet inte alltid behöver resultera i högre välbefinnande, då arbetsmiljön i sig 

avgör trivselkänslan.    

 

Utifrån analysen av valet av arbetsmiljö i relation till välbefinnande kan det anses att en god 

arbetsmiljö erhölls för respondenterna under arbetsmiljöbytet och att det påvisade 

välbefinnande, Lindberg & Vingårds (2012) teori styrks.   
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5.2.2.2 Arbetsmiljöbyte och prestation  

Det framgår i empirin att samtliga respondenter kände sig mer produktiv under arbetsmiljö-

bytet då störningsmomenten försvann. Karasek & Theorell (1990) och Lindberg & Vingård 

(2012) har en teori om att samband mellan välbefinnande och produktivitet finns. Även 

Wreder (2008) anser individens prestationsförmåga ökar om arbetstillfredsställelse upplevs. 

Som tidigare nämnt upplevde respondenterna arbetstillfredställelse under arbetsmiljöbytet. 

Respondenterna upplevde mer välbefinnande under arbetsmiljöbytet, vilket påvisade att de 

presterade bättre. Karasek & Theorell (1990) och Lindberg & Vingård (2012) teori stämmer i 

den här studien. Person 1, 3 och 5 anser det är arbetsmiljön som har störst påverkan på deras 

välbefinnande och prestation. Person 2 anser risken för fel minskade under arbetsmiljöbytet 

då störningsmomenten försvann och att högre produktivitet därför påvisades. Person 4 anser 

dötiden som finns på kontoret eliminerades under arbetsmiljöbytet. Dock belyser person 4 att 

dagsformen till stor del avgör prestationen. Här kan ytterligare en positiv aspekt under 

arbetsmiljöbytet lyftas fram, att det påvisar en högre uppfattad produktivitet.  

5.2.2.3 Fysiska aspekten – arbetsmiljöbytet 

Analys om den fysiska aspekt som beaktas under arbetsmiljöbytet, dvs. arbetspositionens 

påverkan på arbetarnas välbefinnande. 

Person 1, 2, 4 och 5 ansåg inte att arbetspositionen påverkade deras välbefinnande under 

arbetsmiljöbytet. Dock antydde person 2 och 4 att en sämre ergonomisk arbetsposition under 

en längre tid förmodligen kan ha negativ påverkan. Vilket styrks av Melin (2008) som anser 

en bristfällig arbetsposition kan orsaka kroppslig belastning såsom spänningar i muskelatur. 

Person 3 upplevde att arbetspositionen var sämre under arbetsmiljöbytet i jämförelse med 

kontoret men ansåg inte det påverkade välbefinnandet. Finns en medvetenhet om att sitta 

ergonomiskt korrekt, vilket person 3 och 6 lyfte fram, behöver det inte påverka 

produktiviteten och välbefinnandet enligt Melin (2008).  

5.2.2.3.1 Framtiden 

Respondenternas syn inför framtida längre arbetsmiljöbyten och den fysiska aspektens 

påverkan på välbefinnandet analyseras.  

Person 2 tror en negativ påverkan av en bristfällig arbetsposition kan påvisas, men anser det 

positiva under arbetsmiljöbytet väger upp det negativa. Person 4 lyfte fram ett hinder med det 

fysiska för framtida längre arbetsmiljöbyten: ”Att sitta ergonomiskt korrekt är kanske inte det 

första man tänker på, utan mer att sitta bekvämt och därför kan det orsaka fysiska besvär”. 

Här skiljer sig åsikterna mellan person 2 och 4 samt person 3 och 6. Som tidigare nämnt anser 
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inte person 3 och 6 att arbetspositionen behöver påverka välbefinnandet negativt om 

medvetenhet om att alltid sitta ergonomiskt korrekt finns.      

 

Skillnaden mellan person 2 och 4’s åsikter i jämförelse med person 3 och 6 kan bero på 

respektive individs inställning om arbetspositionens vikt. Jag anser att det här beror på vilka 

värderingar man har, då Melins (2008) teori styrker båda parter.    
 

5.2.3 Arbetsmiljöbyte och välbefinnande – framtiden 

Hur arbetsmiljöbyten kan tillämpas i framtiden för att påvisa välbefinnande diskuteras. 

 

Person 1, 4 och 5 anser ett par tillfällen i veckan skulle vara rimligt att arbeta från en annan 

miljö än kontoret. Dock belyser person 1 att vara uppkopplad är ett måste under arbetsmiljö-

bytet, för att motverka att någon annan på plats inte blir påverkad. Person 1 nämner att 

konsekvensen av att vara uppkopplad hela tiden kan bli att man överarbetar, vilket Mellner et 

al. (2012) anser kan minska välbefinnandet. För att påvisa välbefinnande under arbetsmiljö-

bytet är det viktigt att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv. 

 

Person 2 anser det är möjligt att arbeta från en annan arbetsmiljö än kontoret under minst 

halvtid, om du har disciplin och ett självständigt arbete. Person 2 anser arbetsmiljöbytet kan 

ses som friskvård, då det påvisar välbefinnande. Person 3 belyser vikten av det sociala stödet i 

arbetet och anser arbetsmiljöbyten högst bör ske på halvtid. Enligt Johnson & Hall (1988) är 

det sociala stödet viktigt för en hälsosam arbetssituation, likaså anser Mellner et al. (2012) 

stöd är viktigt. Dock ansåg samtliga respondenter stöd i framtida längre arbetsmiljöbyten inte 

bör påverka välbefinnandet… eftersom det kan erhållas via exempelvis telefon och behöver 

därför inte ses som ett hinder.  

 

Person 6 anser en dag per månad är rimligt för arbetsmiljöbyten, då arbetsuppgifterna kräver 

mycket social interaktion. Person 6 belyser även svårigheten för arbetsgivaren att kontrollera 

arbetarens gränser mellan privat- och arbetsliv. Eftersom de har personalansvar behöver 

arbetet följas upp kontinuerligt, vilket Mellner et al. (2012) styrker.  

 

Att följa upp arbetet under arbetsmiljöbytena kan ske på ett flertal olika sätt och behöver inte 

ses som ett hinder. Exempelvis kan arbetsgivaren ha ett möte med den anställde efter varje 

arbetsmiljöbyte där arbetet följs upp… eller att arbetet rapporteras in efter varje 

arbetsmiljöbyte.           
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5.2.4 Arbetsmiljöbytets begränsningar 

Begränsningar med arbetsmiljöbyten som uppkom i empirin diskuteras.  

 

Arbetsmiljöbyten är inte ett så välkänt begrepp än, ”att arbeta hemifrån” är begreppet som 

används. Som person 1 belyste är riktlinjerna för hemarbete inte tillräckligt tydliga och skapar 

en osäkerhet för de anställda. Tydligare riktlinjer för såväl hemarbete som arbetsmiljöbyten är 

något som bör prioriteras från fackets sida.       

 

Person 1, 5 och 6 ansåg arbetsuppgifternas innehåll kunde ses som en begränsning för 

möjligheten till arbetsmiljöbyten. Alla uppgifter lämpar sig inte, då vissa är beroende av en 

särskild arbetsmiljö. Likaså avgör personliga egenskaper om arbetsmiljöbyten är lämpliga 

eller ej. Person 2 och 6 anser disciplin att göra sitt arbete utanför kontoret är en personlig 

egenskap som krävs. Det här anser Mellner et al. (2012) även är en egenskap av vikt, för att 

en vinning mellan båda parter (individ och arbetsgivare) ska ske. Behov av socialt stöd ansåg 

person 2 och 6 även kunde vara en begränsning. Då arbetsmiljöbyten inte lämpar sig för 

personer med stort behov av socialt stöd. Det sociala stödets betydelse för välbefinnande 

styrks i teorin av bland annat Torgén et al. (2001), Holmström et al. (1999) och Johnson & 

Hall (1988).        

 

Person 4 ansåg en svårighet med arbetsmiljöbytet var att välja arbetsmiljö. Då ”samhällets 

förväntningar är att man ska vara på jobbet när man arbetar och inte någon annanstans” 

(person 4). Det här kan relateras till Halvorsens (1992) teori om att den som blir intervjuad 

inte alltid svarar ärligt utan det som anses vara rätt organisatoriskt eller samhälleligt. Att 

arbetsgivaren och samhället förväntar sig att det är på jobbet arbetaren ska vara när den 

arbetar. Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det viktigast att ohälsa förebyggs i arbetet 

och en god arbetsmiljö eftersträvas (AFS, 2001:1). Med det som grund i resonemanget bör 

arbetaren basera sitt val av arbetsmiljö där den upplever välbefinnande och inte utifrån 

samhällets förväntningar.  
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6 Slutsats 

Sista kapitlet i rapporten redovisar de slutsatser som kan dras i studien. Kapitlet inleds med 

en kort resumé om studiens syfte, sedan besvaras syftets frågeställningar. Rekommendationer 

ges till fortsatt forskning och kapitlet avslutas med reflektioner kring arbetet. 

6.1 Syftets frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på 

kontorsarbetares välbefinnande genom arbetsmiljöbyten. För att utveckla syftet ytterligare, 

utformades ett par frågeställningar. Frågorna besvaras och slutsatser dras.   

 
 

- Hur påverkar de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, kontroll och 

stöd kontorsarbetares välbefinnande? 

 
Kombinationen av krav, kontroll och stöd visade sig ha stor påverkan på arbetarnas 

välbefinnande. I analysen klassades person 1 och 5 som lågstressarbetare då de ansåg sig ha 

hög kontroll och låga psykiska krav, vilket utgör en idealisk psykosocial arbetsmiljö enligt 

Karasek & Theorell (1990). Behovet av socialt stöd skiljde sig mellan person 1 och 5, där 

person 5 kan förväntas ha bäst förutsättningar för välbefinnande i arbetet. Då person 5 hade 

hög kontroll, låga krav och en hög grad av socialt stöd och innefattas under den ideala 

arbetssituationen avspänd (Johnson & Hall, 1988). Dock hade varken person 1 eller 5 något 

instrumentellt stöd. 

Slutsats: person 1 och 5 har goda förutsättningar för välbefinnande i sitt arbete, då de är 

lågstressarbetare. Avsaknaden av instrumentellt stöd kan person 1 och 5 därför hantera.     

 
Kombinationen av hög kontroll och höga krav påvisar aktiva arbetare vilka person 2 och 3 

klassas som. Enligt Karasek & Theorell (1990) har de en gynnsam psykosocial arbetsmiljö 

och är produktiva i sitt arbete. I analysen framgick att sambandet mellan välbefinnande och 

produktivitet fanns, vilket tyder på att person 2 och 3 upplever välbefinnande. Dock hade 

både person 2 och 3 en låg grad av socialt stöd och bristande instrumentellt stöd.   

Slutsats: person 2 och 3 har goda förutsättningar för välbefinnande då de är aktiva arbetare 

och det bristande instrumentella stödet kan hanteras. 

 
Person 4 och 6 är högstressarbetare då de har låg kontroll och höga psykiska krav i sitt arbete. 

Det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön för person 4 och 6, vilket kan påvisa negativ 

stress och mindre produktivitet. Både person 4 och 6 hade en hög grad av socialt stöd, vilket 
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kan lindra stress enligt Härngren & Spiik (2012) och lindra påfrestande arbetssituationer 

enligt Holmström et al. (1999). Hade situationen varit den motsatta, skulle risken för ohälsa 

vara stor vilken benämns ISO-spänd i Karasek & Theorells (1990) modell. Person 6 hade inte 

något instrumentellt stöd och person 4 bristande instrumentellt stöd.   

Slutsats: både person 4 och 6 har risk för ett mindre välbefinnande i sitt arbete, då de är 

högstressarbetare. Dock kan stress motarbetas till viss del då person 4 delvis hade 

instrumentellt stöd. Dock för person 6 som har en avsaknad av instrumentellt stöd är risken 

för stress stor.  

 

- Kan arbetsmiljöbyten påvisa eller hämma deras välbefinnande? 

 

Arbetsmiljöbyten kan påvisa välbefinnande är fastställt, dock finns både positiva och negativa 

aspekter vid arbetsmiljöbyten. Något som tydligt framgick i analysen var svårigheten att sätta 

upp gränser mellan privat- och arbetsliv under arbetsmiljöbytet eller som siades för framtida 

längre arbetsmiljöbyten. Det här medför ökade krav på arbetaren, en ökad arbetsbelastning 

medför risk för minskat välbefinnande. Både person 4 och 6 belyste svårigheten, dock ansåg 

inte person 2 det var någon svårighet att sätta upp gränser mellan privat och arbete. Det här 

kan bero på att person 2 klassas som en aktiv arbetare och har hög kontroll över sitt arbete.    

Slutsats: risk att högstressarbetare får svårigheter med gränssättningen mellan privat och 

arbete vid arbetsmiljöbyten finns. Dock som person 6 antydde, motverkas det om arbetet 

planeras väl.  

 

Ytterligare en aspekt som kan hämma välbefinnandet är en bristfällig arbetsposition. Under 

arbetsmiljöbytet är arbetspositionen ofta inte lika idealisk som på kontoret. Som person 4 

antydde är arbetspositionen inte det första man tänker på under ett arbetsmiljöbyte. Dock 

ansåg person 3 och 6 att ergonomin är något som alltid ska finnas i bakhuvudet för att 

förhindra fysiska besvär.   

Slutsats: arbetspositionen behöver inte påverka välbefinnandet negativt, om medvetenhet att 

sitta ergonomiskt korrekt finns.  

 
Arbetsmiljöbyten påvisar välbefinnande ur ett flertal aspekter. Arbetarens kontroll över sin 

arbetssituation och arbetsdag ökar, vilket till största del påvisar välbefinnande enligt 

Holmström et al. (1999). Störningsmoment som finns på kontoret eliminerades under 

arbetsmiljöbytet vilket påvisade ökat välbefinnande och produktivitet. En god arbetsmiljö kan 

erhållas med hjälp av arbetsmiljöbyten, då det enbart är arbetaren som vet vilken miljö som 



34 
 

upplevs tillfredställande och har positiva effekter på just den. Det är individuellt hur en god 

arbetsmiljö erhålls för varje person, då alla uppfattar arbetsmiljön olika (Newman, 1975).  

Slutsats: beaktas de negativa aspekterna som finns vid arbetsmiljöbyten påvisar säkerligen 

arbetsmiljöbyten välbefinnande.    

6.2 Fortsatt forskning  

Rekommendationer utifrån studiens analys och slutsatser till fortsatt forskning presenteras. 

 

I den här studien beaktades enbart en fysisk arbetsmiljöfaktor, för att erhålla bättre kunskap 

om den fysiska miljöns påverkan under arbetsmiljöbyten rekommenderas att både den 

fysiska- och psykosociala arbetsmiljön undersöks. Alternativt att enbart den fysiska miljöns 

påverkan på arbetares välbefinnande undersöks och sedan relateras till den här studien.  

 

I Levi & Pettersons (1995) modell för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön har varken 

den objektiva arbetsmiljön eller reaktioner granskats, enbart en fysiologisk reaktion (stress) är 

beaktad. Det är en modell som kan användas för fortsatt forskning inom området. Den 

objektiva- och subjektiva arbetsmiljöns påverkan på arbetares välbefinnande rekommenderas 

att undersökas i kombination och att fokus riktas på individens reaktioner. Då psykisk ohälsa 

utvecklas över tiden, är det viktigt att arbetarens avvikande reaktioner/förändringar i 

beteendemönstret är i fokus. Ändrat beteende kan vara en signal på att de psykosociala 

behoven inte tillgodoses vilket orsakar ohälsa (Ibid).     

6.3 Reflektion 

Vid reflektion över arbetsgången av studien har det varit en oerhört lärorik och rolig process. 

Arbetsmiljö är ett brett område att ta sig an men är ett väldigt viktigt område att ha kunskap 

inom.  

 

Ett fåtal hinder har uppkommit under processens gång, vilka främst varit om studiens fokus 

och avgränsningar. Genom att läsa på mer inom området samt gå på egen intuition om vad 

som är rimligt att avgränsa har löst de hinder som uppstått. Jag tror det är viktigt vid 

genomförandet av ett sådant arbete att göra någonting man tycker är kul, att arbetet fokuseras 

efter eget intresse och ha inställningen ”ingenting är omöjligt”.    
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Bilaga 1   Missivbrev  
 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Sofia Edmundsson och jag studerar sista året på Ekonomiingenjörsprogrammet 

på Högskolan i Gävle. I vår ska jag utföra ett examensarbete i samarbete med Teo Härén och 

det skulle vara jättekul om ni vill vara med och delta. Arbetet kommer handla om 

arbetsmiljöns påverkan på vårt välbefinnande och innehålla ett experiment och intervjuer. 

 

Experimentet kommer innefatta minst ett arbetsmiljöbyte som ni individuellt väljer ut. 

Tidsomfattningen är individuell, huvudsaken är att ni hinner känna efter hur ni påverkas av 

arbetsmiljön i jämförelse med kontoret.    

 

Intervjuer sker i början på april då frågor kring arbetsmiljön i relation till välbefinnande ställs. 

Intervjuerna kommer ta högst 30 minuter att genomföra. 

 

Alla kommer vara anonyma under både experiment och intervjuer.  

 

Tveka inte över att höra av er om ni har frågor eller funderingar. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Sofia Edmundsson 

sofiaedmundsson@gmail.com 

mailto:sofiaedmundsson@gmail.com
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Bilaga 2   Intervjuguide  
 
 

Kön:  

Ålder:            

 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på kontoret? Befattning? 

 

 

- Hur upplever du ansvaret i ditt arbete? 

 

 

- Känner du dig produktiv på kontoret?  

 

 

- Hur är ditt inflytande över arbetsuppgifter och din arbetsdag? 

 

 

- Hur upplever du socialt stöd av kollegor/chef?  

 

 

2. Vart valde du att arbeta under arbetsmiljöbytet? Varför? Hur länge? 

 

 

- Kände du dig mer/mindre produktiv jämfört med kontoret? 

 

 

- Hur kändes det att välja arbetsmiljö själv? 

 

 

- Hur upplevde du det sociala stödet?  

 

  

3. Hur upplevde du det fysiska under arbetsmiljöbytet (arbetsposition) jämfört med kontoret?  

 

 

- Hur skulle det fysiska påverka dig under ett längre arbetsmiljöbyte? 

 

 

 

4. Hur upplever du arbetsmiljön påverkar ditt välbefinnande? 

 

 

- Kontor vs arbetsmiljöbyte?  

- Positivt/negativt?  

 

 

5. Är det något mer du tänkte på under arbetsmiljöbytet relaterat till arbetsmiljön och 

välbefinnande som du vill tillägga?  


