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SAMMANFATTNING 

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa orsakade av dåliga arbetsförhållanden i den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön är ett växande problem i samhället. Samtidigt finns lite 
forskning om arbetsförhållanden och hälsa ur ett salutogent perspektiv. Syftet är att 
undersöka i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan kopplas till självskattad 
hälsa ur ett salutogent perspektiv bland lagerarbetare på en arbetsplats. Studien är baserad 
på kvantitativa data. Univariat- och multipel linjär regressionsanalys har använts för att 
undersöka samband mellan arbetsförhållanden och hälsa. Resultatet visade på signifikanta 
samband mellan arbetsförhållanden och självskattad hälsa. Starkast samband fanns för 
stödjande arbetsförhållanden, tidsupplevelse och individuella inre upplevelser. Det innebär 
att det är betydelsefullt med ett gott socialt klimat på arbetsplatsen med tillgång till stöd från 
både arbetskamrater och arbetsgivaren, att arbetet upplevs som meningsfullt, att det finns 
utvecklingsmöjligheter, att personalens utbildning matchar kraven i arbetet och att 
tidsupplevelsen är positiv genom att arbetsuppgifterna hinns med under arbetstid utan 
stress. Självskattad hälsa ökade med ålder men det fanns inga signifikanta skillnader utifrån 
kön, anställningsform, utbildning eller etnisk bakgrund. Resultatet har diskuterats utifrån 
känsla av sammanhang (KASAM) och krav-kontroll-stödmodellen som teoretiskt perspektiv.  

Nyckelord: arbetsliv, enkätstudie, folkhälsa, krav-kontroll-stödmodellen, KASAM. 



 

ABSTRACT 

Sick leave due to mental ill-health, caused by poor working conditions in the social and 
organizational work environment is a growing problem in the society. There is a lack of 
research on working conditions’ impact on health from a salutogenic perspective. The 
purpose of this study is to investigate the extent to which perceived working conditions can 
be associated with self-rated health from a salutogenic perspective among warehouse workers 
at a workplace. The study is based on questionnaire data. Univariat- and multiple linear 
regressions were performed to investigate the relationship between working conditions and 
health. The result showed that there are significant associations between working conditions 
and self-rated health. The strongest associations were found with supportive working 
conditions, time experience, individual inner experinces, and health. This means that it is 
important to have a high social climate in the workplace with access to support from both 
colleagues and employer, that work is perceived as meaningful, to have opportunities for 
development, that personnel education matches the requirements for the job and that there 
is enough time to perform tasks without stress. Self-rated health increased with age but there 
were no significant differences by gender, employment status, education or ethnic 
background. The result has been discussed on the basis of sense of coherence (SOC) and the 
demand-control-support model as a theoretical perspective. 

Keywords: working life, public health, questionnaire survey, demand-control-support model, 
SOC. 



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Social och organisatorisk arbetsmiljö ................................................................... 3 

2.2 Arbetsförhållanden .................................................................................................. 4 

2.2.1 Stödjande arbetsförhållanden .......................................................................... 4 

2.2.2 Individuella inre upplevelser ............................................................................. 4 

2.2.3 Självbestämmande .......................................................................................... 5 

2.2.4 Tidsupplevelse ................................................................................................. 5 

2.2.5 Ledarskap ........................................................................................................ 5 

2.2.6 Förändringsarbete ............................................................................................ 5 

2.3 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 5 

2.3.1 Känsla av sammanhang ................................................................................... 6 

2.3.2 Krav-kontroll-stödmodellen............................................................................... 7 

2.4 Problemformulering ................................................................................................ 7 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ..............................................................................8 

4 METOD ............................................................................................................................8 

4.1 Studiedesign ............................................................................................................ 8 

4.1 Urval ......................................................................................................................... 9 

4.2 Datainsamling .......................................................................................................... 9 

4.2.1 Beroende variabeln .........................................................................................10 

4.2.2 Oberoende variabler .......................................................................................10 

4.2.3 Bakgrundsvariabler .........................................................................................10 

4.2.4 Genomförande ................................................................................................11 

4.3 Svarsfrekvens och bortfall .....................................................................................11 

4.4 Bearbetning och analys .........................................................................................12 

4.5 Kvalitetskriterier .....................................................................................................14 

4.6 Etik...........................................................................................................................14 



5 RESULTAT .................................................................................................................... 15 

5.1 Självskattad hälsa bland lagerarbetarna på arbetsplatsen utifrån 
sociodemografiska data ........................................................................................15 

5.2 Samband mellan arbetsförhållanden och hälsa ...................................................16 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 18 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................18 

6.1.1 Urval ...............................................................................................................18 

6.1.2 Datainsamling, genomförande och bortfall ......................................................19 

6.1.3 Analys .............................................................................................................19 

6.1.4 Kvalitétskriterier och etik .................................................................................19 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................21 

6.2.1 Självskattad hälsa ...........................................................................................21 

6.2.2 Arbetsförhållanden och hälsa ..........................................................................22 

6.2.3 Självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå ........................................................23 

6.2.4 Självskattad hälsa och inre individuella upplevelser ........................................23 

6.2.5 Självskattad hälsa och tidsupplevelse .............................................................24 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 25 

7.1.1 Förslag till framtida studier ..............................................................................25 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 26 

 

BILAGA A; ENKÄTEN 

BILAGA B; MISSIVBREV 



1 INTRODUKTION 

Under de senaste årtionden har arbetslivet förändrats vilket har lett till ökade påfrestningar i 
den psykosociala arbetsmiljön. Rådande förhållanden i arbetet har förändrats vilket har 
orsakat en ökad andel sjukskrivningar i Sverige för psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 2015). 
Andelen sjukskrivningar för psykisk ohälsa fortsätter att öka enligt de senaste sifforna 
(Försäkringskassan, 2015). Psykisk ohälsa orsakad av arbetsrelaterade faktorer är därför ett 
aktuellt folkhälsoproblem.  

Intresset för ämnet utvecklades när jag arbetade som ledare med personalansvar mellan åren 
2007-2013. Som ledare ingick ett ansvar över arbetsmiljön, att förebygga ohälsa och främja 
hälsa på arbetsplatsen. Samtidigt hade jag inte tillräckliga kunskaper om ämnet för att förstå 
hur goda arbetsförhållanden kunde främja hälsa. Jag blev nyfiken och ville lära mig mer, 
påbörjade jag folkhälsoprogrammet och utvecklade en förståelsen för hur faktorer i den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan påverka hälsa. 

Insatser för att förbättra hälsan bland medarbetare på många arbetsplatser tenderar att 
riktas mot individers beteenden vilket oftast inte är det mest effektiva tillvägagångssättet att 
främja hälsa. Om individuella insatser kombineras med åtgärder inom den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön tenderar de att vara mer framgångsrika. Arbetsförhållanden har 
inverkan på människors hälsa. Tidigare forskning har fokuserat på att undersöka 
förhållanden i arbetet som gör att människor blir sjuka (FORTE, 2015). Det finns ett behov 
av att undersöka vilka positiva arbetsförhållanden som är bra för hälsan för att kunna stärka 
dessa faktorer i arbetet (Reineholm, 2013). Arbetsförhållandens påverkan på hälsa beror på 
ett komplext samspel mellan flera faktorer. Denna studie kan leda till ökad kunskap inom 
området utifrån ett salutogent perspektiv, det vill säga vilka arbetsförhållanden som kan 
stärka hälsan bland medarbetare på en arbetsplats.   
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2 BAKGRUND 

Hälsa är ett komplext begrepp som kan definieras utifrån flera olika perspektiv (Brülde, 
2000). Traditionellt i västvärlden har hälsa betraktats utifrån ett biomedicinskt perspektiv 
och förklarats som en motsats till sjukdom. Det innebär ett synsätt som inte tar inte hänsyn 
till människans hälsa ur ett holistiskt perspektiv. I det biomedicinska synsättet kan 
människan må dåligt och på grund av avsaknad av sjukdomsdiagnos ändå bedömas ha en 
god hälsa (Naidoo & Wills, 2009). Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en 
definition på hälsa utifrån ett holistiskt helhetsperspektiv där hälsa beskrivs som ”ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 
sjukdom eller handikapp” (WHO, 1998, s.1). I ett folkhälsoperspektiv kan hälsobegreppet 
betraktas utifrån denna helhetssyn på hälsa där samspelet och sammanlänkningen mellan 
villkor i den sociala, ekonomiska, fysiska miljön och individen har betydelse för hälsoutfall 
bland befolkningen (WHO, 1998). Det internationella styrdokument från WHOs konferens i 
Ottawa 1986, the Ottawa Charter, lade grunden för dagens hälsofrämjande arbete genom att 
framhäva hälsa som ett positivt begrepp och som en resurs för det vardagliga livet (WHO, 
1986). Hälsofrämjande arbete innefattar sociala och politiska processer och åtgärder för att 
förändra förhållanden som påverkar både individens hälsa och befolkningens folkhälsa i den 
sociala, ekonomiska och fysiska miljön (WHO, 1998). För att hälsofrämjande arbete ska bli 
framgångsrikt är det av betydelse hur insatserna genomförs (Carey & Crammond, 2015). 
Hälsofrämjande arbete bör även ske i kombination med att arbeta förebyggande och 
undanröja risker för ohälsa (Toivanen, 2007). Hälsofrämjande arbete i ett helhetsperspektiv 
inkluderar förhållanden i lokalsamhället där människor bor, lever, leker, älskar och arbetar 
(WHO, 1986).  

Arbetsplatsen är en viktig arena för ett samhällsinriktat hälsofrämjande arbete för att 
förbättra folkhälsan (WHO, 1986). Ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen inkluderar att 
främja goda arbetsförhållanden. Arbetsförhållanden skapas i ett samspel mellan organisation 
och individ och för att långvariga positiva hälsoeffekter ska uppnås behöver både 
arbetsplatsens hälsofrämjande och förebyggande arbete omfatta dessa aspekter (FORTE, 
2015). För att stödja att arbetsplatsens hälsofrämjande arbete ska bli framgångsrikt har 
internationella riktlinjer för tillvägagångssättet beskrivits i FNs deklaration från Luxenburg 
som har antagits av Europeiska Unionens (EU) samtliga medlemsstater samt av Norge, 
Island och Schweiz. Deklarationen uppdaterades senast år 2007. Målet i 
Luxenburgdeklarationen är att människor ska vara friska i hälsosamma organisationer. 
Genom att satsa på hälsa på arbetsplatsen kan investeringar skapas eftersom medarbetare 
med god hälsa kan medverka till bättre produktivitet i företag samt bidra till en ekonomisk 
tillväxt i både företag och samhället (EU, 2007).  

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen bör bygga på ett sektorsövergripande samarbete och 
det kräver att alla nyckelpersoner och organisationer involveras. Det innebär bland annat ett 
ledarskap som betraktar personal som en resurs samt att arbetet organiseras utifrån 
principer som skapar en hälsosam relation mellan krav, kontroll och stöd i arbetet. För att 
det ska bli möjligt behöver arbetet organiseras utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 
Hälsofrämjande arbete behöver integreras i styrningen och i alla viktiga beslut. Arbetsmiljön 
behöver förbättras och personalen på arbetsplatsen ska involveras och vara delaktiga (EU, 
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2007). Dessa aspekter behandlas även på nationell nivå i Sverige i Arbetsmiljöverkets nya 
föreskrifter för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (AFS 2015:14). 

2.1 Social och organisatorisk arbetsmiljö 

Den sociala arbetsmiljön inkluderar bland annat arbetsförhållanden som berör det sociala 
samspelet på arbetsplatsen och det sociala stödet från chefer samt kollegor. Organisatorisk 
arbetsmiljö handlar om arbetsförhållanden som inkluderar ledning och styrning, 
kommunikation, krav i arbetet, delaktighet, självbestämmande, fördelning av 
arbetsuppgifter, resurser och ansvar (AFS 2015:14). Hur arbetet är organiserat i dagens 
arbetsliv är möjligen den starkaste enskilda sociala bestämningsfaktorn för hälsa (European 
Network for Workplace Health Promotion, 2002). Förändringar i arbetslivet har medfört 
påfrestningar inom arbetsmiljön och detta har lett till en ökning av psykisk ohälsa i 
samhället. Dåliga arbetsförhållanden kan bidra till att människor blir sjuka (FORTE, 2015; 
Marmot, Friel, Bell, Houweling, & Taylor, 2008a). De senaste åren har det skett en ökning av 
sjukskrivningar i Sverige på grund av psykisk ohälsa som orsakats av sociala och 
organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2014a). Nästan var fjärde 
person i Sverige har någon form av besvär som orsakats på grund av arbetet 
(Arbetsmiljöverket, 2014b). En rapport om sjukfrånvarons utveckling under 2015 visar att 
sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att öka i samtliga diagnoser och främst i diagnoser för 
psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Arbetsförhållanden i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning från arbetet i Sverige 
(Regeringskansliet, 2015). Det finns även samband mellan organisatoriska- samt sociala 
arbetsmiljöfaktorer och hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck (FORTE, 2015). Stress och 
psykiska påfrestningar tillhör de vanligaste formerna av besvär från arbetet i Sverige. 
Kvinnor drabbas i högre grad än män av stress (Arbetsmiljöverket, 2014b). Orsaken till 
skillnaden mellan män och kvinnor kan förklaras med att förekomsten av påfrestningar inom 
den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är vanligare i kvinnodominerade branscher. När 
kvinnor och män exponeras för likartade arbetsförhållanden finns ingen skillnad i effekten på 
den psykiska hälsan mellan könen (SBU, 2014; Theorell, Hammarström, Gustafsson, 
Hansson, & Janlert, 2014). Samtidigt påverkas den psykiska hälsan av individens totala 
arbetsbörda som består av både det betalda arbetet och det obetalda arbetet i hemmet, vilket 
kan benämnas som dubbelbelastning. Dubbelbelastning är vanligare bland kvinnor eftersom 
de vanligtvis utför mer arbete i hemmet. Trots att det finns risker för att utveckla ohälsa och 
sjukdom i arbetet är det viktigt att komma ihåg att i de flesta fall är det hälsofrämjande att ha 
ett arbete. Om arbetsförhållandena är goda är det bra för hälsan att ha ett arbete (Hemström, 
2005; Leach et al., 2010). 

För att förhindra att den negativa utvecklingen av ökad arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
fortskrider har arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön 
tydliggjorts i nya föreskrifter för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (AFS 2015:14, 
Arbetsmiljöverket, 2014b). Ett av kraven i de nya föreskrifterna handlar om att arbetsgivaren 
ska utforma mål och en tydlig strategi, som syftar till att främja hälsa, för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Dessa mål kan till exempel handla om att förbättra kommunikation, 
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ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet (AFS 2015:14). Hälsa i arbetslivet är även 
ett prioriterat område inom politiken i Sverige och behandlas under målområde fyra. 
Målområde fyra är ett av de totalt elva målområdena som tillsammans ska bidra till det 
nationella övergripande folkhälsomålet: att skapa samhälleliga förutsättningar för hela 
befolkningen att uppnå en god hälsa på lika villkor (Prop. 2007/08:110). Rådande 
arbetsförhållanden har betydelse för jämlikhet i hälsa och vilka arbetsförhållanden som gäller 
skiljer sig mellan olika grupper i samhället (Marmot et al., 2008a). 

2.2 Arbetsförhållanden  

Hälsa påverkas av förhållanden i arbetslivet och eftersom många människor tillbringar 
mycket tid på arbetet har det betydelse för folkhälsan. Goda arbetsförhållanden kan stärka 
hälsan samtidigt kan påfrestningar i arbetet bidra till att människor blir sjuka (FORTE, 2015; 
Marmot et al., 2008a). Stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, 
självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete är betydelsefulla faktorer 
för hälsa i arbetet (FORTE, 2015). 

2.2.1 Stödjande arbetsförhållanden 

Stödjande arbetsförhållanden innefattar emotionellt, värderande, informativt och 
instrumentellt stöd på arbetsplatsen från både medarbetare och ledare, vilket kan 
sammanfattas som socialt stöd. Det innebär att arbetskamraterna uppmuntrar och stödjer 
varandra, en god stämning på arbetsplatsen, välfungerande arbetsrutiner, att personalen får 
feedback för det utförda arbetet, god arbetstrivsel, att arbetsgivaren satsar på medarbetarnas 
hälsa och att det finns tillgång till information, råd och praktiskt hjälp av andra vid behov. 
Dessa faktorer har en positiv inverkan på hälsa (Reblin & Uchino, 2008; Thoits, 2011; 
FORTE, 2015).  

2.2.2 Individuella inre upplevelser 

Individuella inre upplevelser handlar om i vilken utsträckning som arbetet upplevs som 
meningsfullt, om arbetet upplevs som en utmaning, om det finns möjlighet till utveckling i 
arbetet, om arbetet är varierande, om utbildningsbakgrunden matchar det arbete som utförs 
samt om det finns en glädje inför att gå till arbetet (FORTE, 2015). Ett arbete med 
begränsade möjligheter till utveckling kan leda till bland annat understimulering och 
bristande glädje vilket kan ge en negativ effekt på hälsan. Det finns ett samband mellan liten 
möjlighet till utveckling i arbetet och psykisk ohälsa, samtidigt finns det en kunskapslucka 
angående vilken nivå utvecklingsmöjligheter som är optimal för hälsan. Goda 
utvecklingsmöjligheter kan vara bra för hälsan, samtidigt som för mycket press på att 
människor ska utvecklas kan skapa negativa effekter på hälsan (SBU, 2014). 
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2.2.3 Självbestämmande 

Självbestämmande, även kallat för handlingsutrymme, avser vilka möjligheter som 
organisationen ger den anställde att bestämma och vara delaktig i frågor som berör arbetet 
(Karasek & Theorell, 1990). Det innebär vilket beslutsutrymme som ges över bland annat när 
arbetsuppgifterna ska utföras, vad som ska utföras i arbetet, hur det ska genomföras och i 
vilket arbetstempo. En hög grad av självbestämmande i arbetet kan bidra till positiva effekter 
för hälsan. Lite utrymme för självbestämmande medför dock en ökad risk att drabbas för 
ohälsa (FORTE, 2015; Theorell et al., 2015; Toivanen, 2007).  

2.2.4 Tidsupplevelse 

Tidsupplevelsen handlar om upplevelsen över om det finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetsuppgiften samt om arbetsuppgiften kan genomföras utan att det upplevs som 
stressande (Karasek & Theorell, 1990). När tidsupplevelsen är positiv kan det öka 
upplevelsen av kontroll i arbetet vilket kan vara bra för hälsan (FORTE, 2015; Samuelsson, 
Ropponen, Alexanderson, & Svedberg, 2013).  

2.2.5 Ledarskap 

Arbetsförhållandena på arbetsplatsen påverkas av ledarskapet och detta får betydelse för 
personalens hälsa (Gurt, Schweenen, & Elke, 2011; Lohela, Björklund, Vingård, Hagberg, & 
Jensen, 2009; Lundqvist, 2013). När ledarskapet har en positiv inverkan på hälsan innefattar 
det aspekter såsom ett stödjande, inkluderande och ett rättvist ledarskap (FORTE, 2015; 
Lohela et al., 2009). Vid omorganisationer är ett tydligt och inkluderande ledarskap, där 
medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga, avgörande faktorer för att främja personalens 
psykiska hälsa (Szücs et al., n.d). 

2.2.6 Förändringsarbete 

Förändringsarbete och omorganisationer kan påverka hälsan antingen positivt eller negativt, 
beroende på hur förändringen genomförs. Om förändringsarbeten präglas av tydlighet och 
delaktighet, där det personliga samtalet mellan ledaren och medarbetaren är en viktig faktor, 
kan det vara positivt för hälsan. Organisatoriskt och socialt stöd för ledare är också viktigt vid 
ett förändringsarbete för att det ska vara positivt för hälsan (Szücs et al., n.d).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Aaron Antonovsky beskriver hälsa utifrån ett salutogent perspektiv där hälsa befinner sig på 
ett kontinuum mellan total hälsa och ohälsa. I det salutogena perspektivet finns ett fokus på 
att främja hälsa och på att människor ska förbli friska, till skillnad mot det patogena 
perspektivet där hälsa ses som frånvaro av sjukdom med fokus på faktorer som ökar risken 
för, eller leder till ohälsa. Båda perspektiven behövs och kan komplettera varandra 
(Antonovsky, 2005). Hälsobegreppet i denna studie utgår från ett salutogent perspektiv i den 
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bemärkelsen att hälsa och arbetsförhållanden undersöks utifrån positivt inriktade instrument 
där hälsa befinner sig på ett kontinuum. För att diskutera förklaringar till hälsoutfallen samt 
dess relation till arbetsförhållanden behövs ett teoretiskt perspektiv som kan beskriva både 
faktorer som stärker och bevarar hälsa samt vilka risker som kan medföra att den negativa 
utvecklingen av ökad arbetsrelaterad psykisk ohälsa fortskrider. Utifrån detta resonemang 
kommer resultatet i studien diskuteras och tolkas utifrån de teoretiska perspektiven i Känsla 
av sammanhang samt Krav-kontroll-stödmodellen.       

2.3.1 Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) kan användas för att förklara varför människor drar sig 
mot den positiva poolen i hälsobegreppet. Aaron Antonovsky utvecklade KASAM när han 
studerade hälsan hos kvinnor som befann sig på koncentrationsläger under förintelsen. Han 
upptäckte att en del kvinnor behöll sin psykiska hälsa trots att de levde under påfrestande 
förhållanden. Utifrån detta intresserade sig Antonovsky för vilka faktorer som bidrog till att 
människor bevarade hälsan, trots påfrestningar i den omgivande miljön, och fann tre 
centrala teman. Dessa teman var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 
tillsammans utgör de generella motståndsresurser för yttre påfrestningar samt är 
byggstenarna i KASAM. En person med en hög KASAM har höga värden av dessa 
komponenter (Antonovsky, 2005). Ytterligare forskning bekräftar att KASAM har en stark 
koppling till upplevd hälsa, framförallt psykisk hälsa, och kan betraktas som en 
hälsofrämjande resurs hos människor (Eriksson & Lindström, 2006; Hochwälder, 2013; 
Hochwälder & Forsell, 2011).  

Begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten hänger samman med varandra och 
KASAM bör betraktas utifrån en helhetssyn på dessa komponenter. KASAM kan användas 
för att förklara vilka förutsättningar som behövs för att hälsa ska bevaras och förbättras 
utifrån individens upplevelse av verkligheten (Antonovsky, 2005). 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning som tillvaron kan begripas, förstås, upplevas 
som strukturerad och förutsägbar. När begripligheten är hög kan händelser förklaras och 
ordnas upp. Om tillvaron upplevs som osammanhängande och kaotisk kan begripligheten 
betraktas som låg. Tidigare erfarenheter kan lägga grunden för hur en situation begrips. 
Genom att förstå och begripa tillvaron kan förutsättningar skapas för hanterbarheten 
(Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet handlar om att det ska finnas tillräckligt med resurser hos individen och i 
omgivningen för att hantera de krav som ställs i en situation. Det inbegriper även en tro på 
den egna förmågan att hantera de händelser som uppstår för tillfället och i framtiden. 
Hanterbarheten kan medföra att människor tar ansvar och inte upplever sig själva som offer 
eller omgivningen som orättvis. Samtidigt är det betydelsefullt för hanterbarheten att 
individen upplever meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullheten är den mest betydelsefulla komponenten i KASAM och den är viktig för 
motivationen. Det kan handla om förståelse för sammanhanget som kan bidra till 
engagemang, energi och framgång (Antonovsky, 2005). Engagemang har en positiv effekt på 
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hälsa (FORTE, 2015). När meningsfullheten är hög kan det medföra att individen engagerar 
sig och klarar av utmaningar på ett positivt sätt (Antonovsky, 2005). 

2.3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen fokuserar på hur arbetsförhållanden i den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa utifrån ett dynamiskt samspel mellan de 
olika dimensionerna: krav, kontroll och stöd. Krav i arbetet kan vara både positivt och 
negativt för hälsan. Höga krav i arbetet i kombination med hög kontroll och högt stöd kan 
vara utvecklande och positivt för hälsan. Om kraven är höga i kombination med låg kontroll 
och lågt stöd så kan det däremot ha en negativ effekt på hälsan och arbetet kan då benämnas 
som psykiskt ansträngande (Karasek & Theorell, 1990). Det finns en stark vetenskaplig 
evidens för att ett psykiskt ansträngande arbete ökar risken för psykisk ohälsa (FORTE, 2015; 
Nieuwenhuijsen, Bruinvels, & Frings-Dresen, 2010). För låga krav i arbetet i kombination 
med låg kontroll kan också medföra en hälsorisk eftersom det skapar ett passivt tillstånd 
(Karasek & Theorell, 1990).   

Kravdimensionen handlar om de krav som ställs i arbetet och hur arbetsuppgifterna upplevs 
som kravfyllda. Kraven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär och kan handla om 
bland annat emotionell eller fysisk belastning, tidsupplevelse och fördelningen av 
arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990).  

Kontrolldimensionen innefattar vilket utrymme som ges till självbestämmande i arbetet. Det 
inbegriper även att medarbetarna har tillräckliga färdigheter och kompetenser för att kunna 
kontrollera och hantera de krav som ställs i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Stöddimensionen handlar om i vilken utsträckning individen uppleder stödjande 
arbetsförhållanden både från ledare samt medarbetare. Det innefattar socialt, emotionellt 
och instrumentellt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Brist på socialt stöd har ett samband med 
psykisk ohälsa (SBU, 2013). 

2.4 Problemformulering 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen inkluderar ett samspel mellan organisation, 
arbetsmiljö och individen, dock riktas de flesta hälsoinsatser mot individens beteende 
snarare än att förbättra arbetsförhållanden i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Det är viktigt att identifiera förhållanden i arbetet som är av betydelse för hälsa ur ett 
salutogent perspektiv för att lyckas med hälsofrämjande arbete. Forskning inom området 
behövs för att undersöka arbetsförhållanden inom den psykosociala arbetsmiljön och dess 
samband med hälsa (Reineholm, 2013). Samtidigt undersöker de flesta studier 
ämnesområdet ur ett patogent perspektiv vilket gör att finns ett behov av studier som 
undersöker arbetsförhållanden och hälsa utifrån det salutogena perspektivet (Bringsén, 
Anderson, & Eljertsson, 2009; Nilsson, 2010). Det motiverar betydelsen av den här studien 
som kan bidra med kunskap om hur stödjande arbetsförhållanden, individuella inre 
upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete kan kopplas 
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till hälsa ur ett salutogent perspektiv. Att studera dessa förhållanden bland arbetare som 
population kan även motiveras utifrån ett jämlikhetsperspektiv eftersom det är en grupp som 
generellt sätt har sämre arbetsförhållanden än tjänstemän.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan 
kopplas till självskattad hälsa ur ett salutogent perspektiv bland lagerarbetare på en 
arbetsplats. 

• Hur är den självskattade hälsan bland lagerarbetarna på arbetsplatsen? 

• I vilken utsträckning kan upplevda arbetsförhållanden kopplas till självskattad hälsa 
bland lagerarbetare på arbetsplatsen? 

4 METOD 

Kvantitativ ansats kan användas när en större mängd data behövs för att till exempel 
undersöka mönster eller samband mellan två eller flera faktorer. Genom att kvantifiera dessa 
faktorer till mätbara värden, till variabler, kan samband undersökas utifrån en kvantitativ 
ansats. Samtidigt kan en kvalitativ ansats vara lämplig för att undersöka upplevelser utifrån 
deltagarnas perspektiv. Däremot är en kvalitativ ansats ej att föredra när ett behov av en 
större mängd kvantifierbar data finns (Bryman, 2011). Kvantitativ ansats ansågs vara 
lämpligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom det finns ett behov av en 
stor mängd kvantifierbar data för att undersöka i vilken utsträckning upplevda 
arbetsförhållanden kan kopplas till självskattad hälsa. 

4.1 Studiedesign 

En tvärsnittsstudie är en studiedesign som kan användas för att samla in data från flera fall 
vid ett tillfälle samt för att undersöka samband mellan två eller fler variabler. Nackdelar med 
studiedesignen är att det sällan går att utläsa kausala samband och att resultatet kan 
påverkas av tillfälliga händelser vilket medför att resultatet inte alltid blir giltigt över tid. För 
att undersöka kausala samband krävs en longitudinell studiedesign där undersökningen sker 
vid minst två tillfällen (Bryman, 2011). Ytterligare en nackdel är att studiedesignen i en 
tvärsnittsstudie inte tar hänsyn till confounders. Det går att kompensera för denna nackdel 
genom att kontrollera för confounders i statistiska analyser (Merill, 2013). En 
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tvärsnittsstudie valdes som studiedesign utifrån studiens syfte eftersom det är samband 
mellan minst två variabler som ska undersökas. Det ansågs inte vara nödvändigt att 
genomföra en longitudinell studie eftersom det var arbetsförhållanden och hälsa vid 
undersökningstillfället som var avsedda att studeras. 

4.1 Urval 

En population består av den målgrupp som ska undersökas och i populationen görs sedan ett 
urval som ska representera populationen. När urvalet baseras på personer som för tillfälligt 
finns tillgängliga för den som genomför studien kallas det för bekvämlighetsurval. Fördelar 
med bekvämlighetsurval är att det sparar tid i jämförelse med andra urvalsmetoder och att 
svarsfrekvensen tenderar att bli hög. Resultaten går inte att generalisera i någon större 
utsträckning eftersom urvalet troligtvis inte representerar hela populationen (Bryman, 2011). 
Populationen i studien bestod av arbetare och ur den kategorin gjordes ett 
bekvämlighetsurval till att studera lagerpersonal på en arbetsplats. Urvalet baseras på de 
lagerarbetare som var anställda av arbetsgivaren och närvarande på arbetsplatsen den dagen 
och vid den tidpunkt som enkäterna delades ut. Personal som började senare eller var 
frånvarande från arbetet, till exempel sjukskriven personal, var inte med i urvalet. Ett 
bekvämlighetsurval ansågs vara lämpligt utifrån tidsaspekten och trots begränsningar i 
generaliserbarhet, studiens resultat kan ändå bli användbart på den studerade arbetsplatsen. 

4.2 Datainsamling 

Enkäter kan användas som datainsamlingsmetod för att samla in en stor mängd data av 
kvantitativa mått för att granska mönster och samband. Enkäter är förhållandevis billiga och 
snabba att administrera om man jämför med till exempel strukturerade intervjuer som är ett 
likartat forskningsinstrument (Bryman, 2011). Utifrån detta har enkäter valts som 
datainsamlingsmetod.  

Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) och Work Experience Measurement Scale (VEMS) 
är två mätinstrument, för att mäta självskattad hälsa och upplevda arbetsförhållanden, som 
utvecklades i samband med ett forskningprojekt av Bringsén, Andersson, Ejlertsson och 
Nilsson (Bringsén et al., 2009; Nilsson, 2010). De båda mätinstrumenten SHIS och VEMS 
har använts i enkäten för att mäta självskattad hälsa och upplevda arbetsförhållanden ur ett 
salutogent perspektiv (Bilaga A). 

SHIS har utvecklats utifrån det salutogena perspektivet och för att mäta hälsa från en 
helhetssyn. Mätinstrumentet har utvecklats eftersom det fanns brist på instrument som 
mäter hälsa utifrån detta perspektiv (Bringsén et al., 2009). Även VEMS har utvecklats ur ett 
salutogent perspektiv för att mäta upplevelsen av arbete (Nilsson, 2010). Innan enkäten 
utformades kontaktades en av forskarna som utvecklat mätinstrumenten SHIS och VEMS för 
att be om tillåtelse att använda dessa i studien. Godkännande gavs via epost och enkäten 
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utformades utifrån SHIS och VEMS samt egna konstruerade bakgrundsfrågor. Formulären 
SHIS och VEMS användes i sin helhet utan korrigeringar. 

Till instrumenten SHIS och VEMS har det utvecklats ett dialogverktyg för att utveckla 
arbetsplatsens hälsofrämjande arbete. Dialogverktyget har utvecklats för att resultatet från 
enkäten ska bli användbart, skapa engagemang och handlingskraft på arbetsplatsen (Nilsson, 
Andersson, Ejlertsson, & Blomqvist, 2011). Detta skapar förutsättningar för att ta tillvara på 
studiens resultat vilket stärker valet av datainsamlingsmetod ytterligare eftersom studien kan 
komma till användning och göra nytta.  

4.2.1 Beroende variabeln 

SHIS användes för att mäta den beroende variabeln som är självskattad hälsa.  

SHIS består av tolv frågor där varje fråga besvaras på en sexgradig skala, från positivt till 
negativt. Ju längre till vänster svarkryssen hamnar desto positivare svar, när svarskryssen 
hamnar längre till höger är svaren mer negativa. Varje fråga kan ge mest värdet sex vid 
positivt svar och som minst värdet ett vid negativt svar. Det högsta möjliga totala indexvärde 
är 72 vid maximalt positiva svar och det lägsta totala indexvärde är tolv (Bringsén et al., 
2009).  

4.2.2 Oberoende variabler 

VEMS innehåller 32 påståenden att ta ställning till genom sex svarsalternativ från positivt till 
negativt svar utifrån instämmer helt till tar helt avstånd. Frågorna handlar om upplevelse av 
arbetsförhållanden utifrån sex dimensioner av arbetsförhållanden (Nilsson, Andersson, & 
Ejlertsson, 2013). Dimensionerna i VEMS är de oberoende variablerna.  

4.2.3 Bakgrundsvariabler  

Kön, ålder, anställningsform, utbildning och etnisk bakgrund inkluderades i enkäten som 
bakgrundsvariabler eftersom dessa aspekter kan påverka hur hälsan är fördelad på 
arbetsplatsen. 

Deltagarna angav kön utifrån svarsalternativen kvinna, man eller annat. Ålder uppgavs 
utifrån: åldersgrupperna 18-35, 36-50 och 51-67. Anställningsform angavs genom 
svarsalternativen: tillsvidare och tidsbegränsad (vikariat/visstid). Utbildningsnivå 
besvarades genom att ange högsta avslutade utbildning utifrån de tre alternativen: 
grundskola eller motsvarande, gymnasium/yrkesskola och universitet/högskola. Etnisk 
bakgrund uppgavs genom att ange sitt och sina föräldrars födelseursprung från de tre 
svarsalternativen: Sverige, med minst en förälder född i Sverige och Sverige, båda föräldrar 
födda utanför Sverige samt utanför Sverige. 
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4.2.4 Genomförande 

Ledningsgruppen på arbetsplatsen kontaktades med en förfrågan om att genomföra en 
enkätundersökning angående hälsa och arbetsförhållanden. Ledningen godkände förfrågan 
och informerade personalen om att det skulle genomföras. Det genomfördes en 
pilotundersökning innan datainsamlingstillfället för att ta reda på hur lång tid det tog att 
besvara enkäten. Tidsåtgången var ungefär fem minuter vilket arbetsgivaren informerades 
om. Tre dagar innan enkäterna delades ut informerades alla avdelningschefer ytterligare om 
undersökningen eftersom de skulle hjälpa till med distributionen av enkäter. De fick muntlig 
information om studiens syfte, om deras uppgift och roll, de fick läsa missivbrevet (Bilaga B) 
och gavs möjlighet att själva fylla i SHIS och VEMS. Avdelningscheferna var inte med i 
urvalet och därför samlades inte deras enkäter in, de fick möjlighet att ställa frågor om 
enkäten och fick muntlig och skriftlig information om de forskningsetiska kraven. För att 
kunna beräkna bortfall ombads avdelningscheferna räkna hur många enkäter som delas ut 
och hur många som samlas in. Enkäterna lämnades till arbetsplatsen dagen innan de skulle 
distribueras. Den 15 april klockan 7:00 delades enkäterna ut under arbetstid med hjälp av 
avdelningscheferna. Datainsamlingen genomfördes i samband med ett morgonmöte innan 
verksamheten startade. Ljudnivån var låg och det upplevdes inte finnas något i den fysiska 
miljön som störde koncentrationen när lagerarbetarna besvarade enkäterna. 
Avdelningscheferna lämnade över de insamlade enkäterna till studiens författare som fanns 
tillgänglig i receptionen från 7:00 fram till klockan 8:00 samma dag. Några avdelningschefer 
var frånvarande vid datainsamlingen, situationen löstes genom att en annan avdelningschef 
hjälpte till att distribuera enkäterna på den avdelningen som inte hade sin närmsta chef 
närvarande. Avdelningscheferna rapporterade bortfall i samband med överlämnandet av 
enkäterna. 

4.3 Svarsfrekvens och bortfall 

Svarsfrekvensen består av den procentuella andelen av urvalet som deltar i undersökningen 
och bortfallet består av dem som inte deltar. Det finns två typer av bortfall i en 
enkätundersökning: externt och internt bortfall. Externt bortfall består av personer i urvalet 
som från början inte deltar. Det interna bortfallet består av enkäter som är delvis besvarade, 
där deltagarna har lämnat en eller flera frågor obesvarade (Bryman, 2011). När enkäter 
används som datainsamlingsmetod finns en risk att de kommer tillbaka endast delvis 
besvarade. Om frågor lämnas obesvarade i enkäten går information om dessa variabler 
förlorade och det uppstår ett internt bortfall (Bryman, 2011). När det saknades information 
om en variabel som skulle undersökas innebar det att enkäten uteslöts från de statistiska 
analyserna i SPSS. Detta medförde att det uppstod ett internt bortfall mellan 11- 25 
respondenter vid de genomförda analyserna. 

Totalt delades 191 enkäter ut och 165 enkäter samlades in vilket resulterar i ett externt 
bortfall på 26 enkäter. Det ger en svarsfrekvens på 86%.  
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4.4 Bearbetning och analys 

Programmet IBM SPSS Statistics 22 (SPSS) användes som hjälpmedel för att bearbeta 
enkäterna och för att genomföra statistiska analyser. När enkäterna var insamlade 
numrerades de med ID-nummer från 1-191. Sedan skapades en kodbok där varje fråga och 
svarsalternativ kodades och därefter fördes samtliga variabler och svar från enkäterna in i 
SPSS. 

Ett totalindex för självuppskattad hälsa skapades utifrån samtliga frågor A-L i SHIS. Sex 
index skapades utifrån dimensionerna i VEMS för att mäta upplevda arbetsförhållanden: 
stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande, 
tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete (Bilaga A). Samtliga index för SHIS och 
VEMS är skapade utifrån instruktioner erhållna från en av forskarna som deltog i 
forskningsprojektet där mätinstrumenten utvecklades (Å. Bringsén, personlig 
kommunikation, 23 mars, 2016). För att besvara den första frågeställningen användes 
bakgrundsfrågorna samt frågorna A-L i SHIS (Bilaga A). Bakgrundsfrågorna anges i 
kategorier och frågorna A-L består av kontinuerliga variabler som anges i indexets 
medelvärde med standardavvikelse. För att enklare förstå siffrorna har indexvärdet 
standardiserats mellan 0-100% där 100% står för maximalt positiva svar och 0% maximalt 
negativa svar. Det standardiserade indexvärdet har räknats ut manuellt med formeln: 
100*(indexvärde - minimum av teoretiskt värde)/(maximum -minimun).  

En hypotesprövning genom ANOVA eller t-test kan genomföras för att testa statistiska 
skillnader mellan grupper när beroende variabeln är kontinuerlig. T-test fungerar för att 
pröva skillnader mellan maximalt två grupper, ANOVA kan användas för två grupper eller 
fler. Hypotesprövningen testar om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna och om 
skillnaderna har uppkommit av slumpen eller inte (Eljertsson, 2012). I tabell ett finns 
information om vilka analysmetoder som använts i studien för att besvara respektive 
frågeställning. För att besvara frågeställning ett har T-test och ANOVA genomförts i SPSS. T-
test har använts för att pröva skillnader i självskattad hälsa mellan tillsvidare och 
tidsbegränsad anställningsform. I enkätens bakgrundsfrågor fick deltagarna svara om de 
hade utländsk bakgrund genom att ange om de och/eller deras föräldrar var födda i eller 
utanför Sverige genom att ange ett av tre svarsalternativ. Svarsalternativen Svergie, båda 
föräldrar födda utanför Sverige och Utanför Sverige kodades om till en variabel: utländsk 
bakgrund. Anledningen till variablerna kodades om var för att skapa mer jämförbara grupper 
eftersom urvalsgruppen för deltagarna med båda föräldrar födda utanför Sverige var liten. 
Sedan genomfördes T-test för att pröva skillnader mellan grupperna svensk och utländsk 
bakgrund. ANOVA använts som analysmetod när skillnader mellan tre grupper har testats, 
det vill säga för bakgrundsvariablerna kön, ålder och utbildning. Signifikansnivån 0,05 har 
använts för samtliga analyser i studien. 

En förutsättning för linjära regressionsanalyser är att insamlad data är normalfördelad 
(Wahlgren, 2012). Innan analyserna påbörjades kontrollerades därför att insamlad data var 
normalfördelad. Univariat linjär regressionsanalys och multipel linjär regressionsanalys 
användes sedan som analysmetoder för att besvara frågeställning två.  
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Univariat linjär regressionsanalys mäter styrka i samband mellan en oberoende och en 
beroende variabel, det predicerar hur mycket utfallet i beroende variabeln kan förklaras 
utifrån den oberoende. Styrkan i sambandet kallas för regressionskoefficient (beta). 
Regressionsanalys kan användas för att förutse värdet på en beroende variabel utifrån 
kunskapen om oberoende variabeln (Eljertsson, 2012). Sex separata univariata linjära 
regressionsanalyser genomfördes för att predicera arbetsförhållandenas effekt på 
självskattad hälsa. Totalindexet för självskattad hälsa var den beroende variabeln i samtliga 
analyser. Självskattad hälsa testades, i sex separata analyser, med de sex indexen av 
arbetsförhållanden i VEMS för att undersöka styrkan i varje samband.  

Multipel linjär regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan flera 
oberoende variabler och en beroende variabel och kan genom det justera för confounders. 
Beroende variabeln behöver vara kontinuerlig och de oberoende variablerna kan vara både 
kategoriska eller kontinuerliga (Eljertsson, 2012). Multipel linjär regressionsanalys har valts 
som analysmetod för frågeställning två för att analysera vilka samband som var starkast 
mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln. Totalindexet för självskattad hälsa 
angavs som beroende variabel och de sex indexen från VEMS; stödjande arbetsförhållanden, 
individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete 
angavs som oberoende variabler. De stödjande arbetsförhållanden som undersöks i studien 
handlarom personalen uppmuntrar och stödjer varandra, om det är en god stämning, om det 
är välfungerande rutiner, om personalen får feedback, om de trivs på arbetet, om 
arbetsgivaren satsar på personalens hälsa och om personalen får praktisk hjälp av andra vid 
behov. De inre individuella upplevelserna handlar om i vilken utsträckning som arbetet 
känns meningsfullt, om deltagarna anser att de utvecklas i arbetet, om arbetet är varierande, 
om de utför det arbete som de är utbildade för, om de går till arbetet med glädje samt om 
arbetet är en stor utmaning. Frågorna om självbestämmande handlar om vad, när och hur 
olika arbetsuppgifter ska utföras samt om deltagarna själva kan bestämma sitt arbetstempo. 
Tidsupplevelse handlar om personalens upplevelse att hinna med sina arbetsuppgifter utan 
stress, att de hinner avsluta en arbetsuppgift innan nästa påbörjas samt att de sällan behöver 
stanna kvar efter arbetstid. Frågorna om ledarskap handlar om chefens tillgänglighet, hens 
förmåga att engagera, informera, skapa delaktighet i beslut, fatta beslut och fördela 
arbetsuppgifterna rättvist. Förändringsarbetet mäts utifrån om deltagarna upplever att 
förändringen var utifrån deras behov, om det präglades av en öppen dialog, av delaktighet, 
om informationen var bra samt om i vilken utsträckning det kändes meningsfullt och tryggt 
(Bilaga A). För att rangordna vilket samband som var starkast valdes ”stepwise” som 
alternativ i SPSS när den multipla linjära regressionsanalysen genomfördes.  
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Tabell 1: Enkätfrågor och analysmetoder.  

Frågeställning Enkätfrågor Analysmetod 

1 
Bakgrundsfrågor om kön, ålder, 
anställningsform, utbildning och etnicitet. 
Frågorna A- L i SHIS. 

Deskriptiv analys och hypotesprövning 
med ANOVA samt t-test. 

2 

Frågorna A-L från mätinstrumentet SHIS 
samt sju frågor om stödjande 
arbetsförhållanden, sex frågor om 
individuella upplevelser, fyra frågor om 
självbestämmande, tre frågor om 
tidsupplevelse, sex frågor om ledarskap och 
sex frågor om förändringsarbete från 
mätinstrumentet VEMS för att undersöka 
upplevda arbetsförhållanden. 

Univariat linjär regressionsanalys och 
Multipel linjär regressionsanalys. 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Betydelsefulla kvalitetskriterier handlar om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Validitet kan förklaras utifrån att frågorna i enkäten mäter det som de är ämnade till att 
mäta. Reliabilitet syftar till om mätningarna är tillförlitliga och kan ge samma resultat i en ny 
mätning och om resultatet är trovärdigt. Generaliserbarhet handlar om i vilken omfattning 
det är möjligt att generalisera resultatet till en större population. Studiens urval är avgörande 
för om resultatet kan generaliseras till andra situationer och grupper (Bryman, 2011). 

Validiteten och reliabiliteten i mätinstrumentet SHIS har testats vetenskapligt och resultatet 
visade på en hög validitet och reliabilitet (Bringsén et al., 2009). Detsamma gäller 
mätinstrumentet WEMS (Nilsson, 2010). Eftersom SHIS och VEMS används som 
mätinstrument i enkäten bör det stärka studiens validitet och reliabilitet. Dock finns det 
begränsningar i studiens generaliserbarhet utifrån urvalsmetoden vilket påverkar studiens 
kvalité negativt.  

4.6 Etik 

När en studie ska genomföras är det viktigt att beakta etiska aspekter. För att konkretisera 
det etiska förhållningssättet finns fyra grundläggande etiska krav att ta hänsyn till; 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
De forskningsetiska kraven har sitt ursprung i Declaration of Helsinki (WHO, 2001). 

Informationskravet har beaktats i studien genom att deltagarna fick information om 
genomförandet, om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Informationen gavs både skriftligt via ett missivbrev (Bilaga B) 
och muntligt. Det togs hänsyn till samtyckeskravet genom att deltagandet var frivilligt och i 
missivbrevet framkom det att deltagarna lämnade sitt samtycke att delta genom att besvara 
enkäten. Konfidentialitetskravet beaktades genom att deltagarna svarade anonymt i enkäten 
samt att alla uppgifter behandlades konfidentiellt. Enkäterna delades ut och samlades in med 
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en konfidentiell hantering och enkäterna förvarades sedan oåtkomligt för obehöriga. Detta 
har möjliggjorts genom att avdelningscheferna som agerade mellanhänder vid 
datainsamlingen var informerade om sin roll och hur de skulle hantera datainsamlingen med 
hänsyn till ett etiskt förhållningssätt. När resultatet har redovisats har hänsyn tagits till 
konfidentialiteten genom att resultatet endast har redovisats i grupper om minst 18 personer 
för att minimera risken att det ska gå att identifiera någon individ. Genom detta beaktas även 
etiska aspekter som handlar om att studien ska göra gott och inte orsaka skada för 
deltagarna. Skada kan uppstå om individers identitet undanröjs och med hänsyn till 
konfidentialiteten redovisas den självskattade hälsan utifrån kön endast för grupperna 
kvinnor och män. Det var få individer som angav annat kön som svarsalternativ vilken 
medförde en risk att identiteten bakom svaren skulle röjas om resultatet skulle presenteras 
för denna kategori separat. Nyttjandekravet beaktas genom att insamlad data endast används 
till ändamålet vilket är till denna studie. 

5 RESULTAT 

Resultatet inleds med att presentera frågeställning ett utifrån deskriptiv statistik om urvalet 
samt den självskattade hälsan bland lagerarbetarna på arbetsplatsen och om det är några 
signifikanta skillnader i den självskattade hälsan mellan de undersökta grupperna. 
Frågeställning två omfattar i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan kopplas 
till självskattad hälsa.   

5.1 Självskattad hälsa bland lagerarbetarna på arbetsplatsen utifrån 
sociodemografiska data 

Totalt deltog 165 lagerarbetare i undersökningen varav ungefär hälften var män och hälften 
kvinnor, ett fåtal individer definierade sig som annat kön (tabell två). Störst andel av 
deltagarna tillhörde åldersgruppen 18-35 år följt av åldersgruppen 36-50 år och den minsta 
åldersgruppen var mellan 51-67 år. De flesta deltagarna angav att de var tillsvidareanställda. 
Majoriteten hade gymnasium/yrkesskola som högsta utbildningsnivå. Det var lika många 
deltagare i gruppen med grundskola eller motsvarande som högsta utbildningsnivå som i 
gruppen med universitet/högskoleutbildning. På frågan som handlade om födelseland 
svarade störst andel att de var födda i Sverige. Urvalets totala medelvärde hamnade på 59 
procent av maximalt positiva svar för den självuppskattade hälsan. Det fanns en skillnad i 
den självuppskattade hälsan mellan olika åldersgrupper, den självskattade hälsan steg med 
åldern. Tillsvidareanställd personal tenderade att självskattade sin hälsa mer positiv i 
jämförelse med tidsbegränsad anställd personal. Medelvärdet bland kvinnor och män var lika 
i båda grupperna. Personer med högre utbildningsnivå tenderade att självuppskatta sin hälsa 
mer negativt än personer med kortare utbildningar. Medelvärdet för den självuppskattade 
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hälsan bland personer som var födda i Sverige var likvärdigt med gruppen som hade ett 
etniskt ursprung utanför Sverige.  

Tabell 2: Deskriptiv statistik för självskattad hälsa presenterat som medelvärde (standardavvikelse) 
och procent utifrån SHIS-index från positivt till negativt värde mellan 100 % -0 % fördelat mellan kön, 
ålder, anställningsform, utbildningsnivå samt etnisk bakgrund.  

 Totala      Självupsskattad Självuppskattad Jämförande Signifikansnivå
 urval hälsa hälsa statistik

 procent           medelvärde medelvärde
(andelar)             (standardavvikelse) procent

Kön n = 165 n = 158      f = 0,13 (df=157)   0,88

 Kvinna 53,9 (89) 47,6 (10.7) 59,3

 Man 44,8 (74) 47,2 (10,9) 58,7

 Annat 1,2 (2)

Ålder n = 165 n = 158    f = 4,13 (df=157) 0,02

 18-35 43,6 (72) 44,9 (10.1) 53,2

 36-50 37,6 (62) 48,2 (10,6) 60,3

 51-67 18,8 (31) 51,3 (11,1) 65,5

Anställningsform n = 163 n = 155    t = 1,88 (df=154) 0,06

 Tillsvidare 87,9 (145) 47,9 (10,6) 59,8  

 Tidsbegränsad 10,1 (18) 42,6 (11,3) 51

Utbildningsnivå n = 165 n = 158    f = 1,25 (df=157)          0,29

 Grundskola/motsvarande 12,1 (20) 48,4 (12,4) 60,7

 Gymnasium/yrkesskola 75,8 (125) 47,8 (10,3) 59,7

 Univetsitet/högskola 12,1 (20) 43,8 (11,5) 53

Etnisk bakgrund n = 165 n = 157    t = 0,42 (df=156) 0,67

 Ursprung från Sverige 63 (104) 47,7 (10,6) 59,5

 Ursprung utanför Sverige 37 (61) 46,9 (11,0) 58,2

Totalt urval 100 (165) 47,4 (10,7) 59

Totalt urval n = 165 n = 158      

Notering. f = f-värde från ANOVA-test,  t = t-värde från t-test, n= antal svar, df= frihetsgrader.  

5.2 Samband mellan arbetsförhållanden och hälsa 

Resultatet från de univariata linjära regressionsanalyserna presenteras i tabell tre. Det fanns 
samband mellan samtliga dimensioner av arbetsförhållanden och hälsa vilket innebär att när 
upplevelserna av arbetsförhållandena är mer positiva bidrar det till att den självskattade 
hälsan är bättre. En upplevelse av goda arbetsförhållanden hänger samman med upplevelsen 
av god hälsa. Resultatet påvisar hur stor del av den självskattade hälsan som kan förklaras av 
hur arbetsförhållandena upplevs på arbetsplatsen utifrån de sex arbetsförhållandena; 
stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, tidsupplevelse, ledarskap, 
förändringsarbete och självbestämmande. Utfallet i den självskattade hälsan kan med 28 
procent förklaras av hur de stödjande arbetsförhållandena upplevs på arbetsplatsen. De 
individuella inre upplevelserna påverkar 24 procent av utfallet i den självskattade hälsan, 14 
procent av den självskattade hälsan kan förklaras bero på hur positiv eller negativ 
tidsupplevelsen är, elva procent av hälsan kan förklaras utifrån hur ledarskapet upplevs, 
upplevelsen av förändringsarbetet kan påverka tio procent av hälsan och fem procent av den 
självskattade hälsan kan förklaras utifrån hur självbestämmande i arbetet upplevs.  
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Tabell 3; Resultatet från de univariata linjära regressionsanalyserna som undersökte sambandet 
mellan självskattad hälsa och arbetsförhållanden (n=150-154). 

B Beta R-square Sig. n
Oberoende v ariabler

   Stödjande arbetsförhållanden 0,85 0,53 0,28 0,00 1 54

   Indiv iduella inre upplev elser 0,7 9 0,49 0,24 0,00 1 50

   Tidsupplev else 1 ,48 0,37 0,1 4 0,00 1 54

   Ledarskap 0,60 0,34 0,1 1 0,00 1 54

   Förändringsarbete 0,52 0,32 0,1 0 0,00 1 51

   Själv bestämmande 0,49 0,23 0,05 0,00 1 53

Noter in g .  B= osta n da r diser a d beta koefficien t ,  Beta = sta n da r diser a d beta koefficien t ,  R-squ a r e = för kla r in g sv ä r de, Sig =sig n ifika n sn iv å

 

I den multipla linjära regressionsanalys som genomfördes framkom det att starkast samband 
med hälsa fanns för stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser och 
tidsupplevelse som tillsammans kunde förklara 37 procent av utfallet i den självskattade 
hälsan (tabell fyra). Övriga arbetsförhållanden hade inte tillräckligt starka samband för att 
kunna förklara utfallet i den självskattade hälsan i en betydande utsträckning. 

Tabell 4; Resultatet från en multipel linjär regressionsanalys där självskattad hälsa används som 
beroende variabel och stödjande arbetsförhållanden, individuella inre upplevelser, självbestämmande, 
tidsupplevelse, ledarskap samt förändringsarbete använts som oberoende variabler (n = 140).  

B Beta Sig.

Oberoende variabler

   Stödjande arbetsförhållanden 0,43 0,27
   Tidsupplevelse 1,12 0,28
   Individuella upplevelser 0,39 0,24
R-square 0,37 0,00
Notering. B= ostandardiserad betakoefficient, Beta= standardiserad betakoefficient, R-square = förklaringsv ärde, Sig=signifikansniv å. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ enkätundersökning genomfördes för att besvara studiens syfte som handlade 
om att undersöka i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan kopplas till 
självskattad hälsa ur ett salutogent perspektiv. Studiens syfte och frågeställningar har 
besvarats i resultatet.  

Studiedesignen i en tvärsnittsstudie tar inte hänsyn till confounders. För att kompensera mot 
denna svaghet kan multipel linjär regressionsanalys användas för att justera för 
mellanliggande variabler (Bryman, 2011). Syftet med att inkludera bakgrundsvariabler i 
enkäten var att möjliggöra för en analys med hänsyn till detta. Samtidigt fanns inga 
signifikanta skillnader utifrån olika grupper på arbetsplatsen, med undantag för ålder, enligt 
de ANOVA och t-tester som genomfördes i studien och därför inkluderades inga 
bakgrundsvariabler i regressionsanalyserna. De sex dimensionerna i VEMS analyserades i en 
multipel linjär regressionsanalys för att undersöka vilka samband som var starkast. Även om 
en longitudinell studie inte var nödvändig för att besvara studiens syfte och frågeställningar, 
anses det vara en svaghet i studien att all data samlades in vid samma tillfälle. Fler 
undersökningstillfällen hade stärkt studiens reliabilitet.  

6.1.1 Urval 

Det finns en risk för stora bortfall vid en enkätundersökning. Vid bekvämlighetsurval är en av 
fördelarna att svarsfrekvensen tenderar att vara högre än vid andra urvalsmetoder. Ett bra 
missivbrev är en faktor som kan höja svarsfrekvensen ytterligare (Bryman, 2011). 
Bekvämlighetsurvalet som användes i studien bidrog troligtvis till den höga svarsfrekvensen 
på 86 procent. Samtidigt tyder svarsfrekvensen på att utformningen av missivbrev och 
genomförandet vid datainsamlingen var av god kvalité. Trots bekvämlighetsurvalets 
begränsningar i generaliserbarhet till större populationer anses den höga svarsfrekvensen 
vara en styrka i studien eftersom resultatet kan användas som underlag i arbetsplatsens 
hälsofrämjande arbete. Urvalet bestod av personer på arbetsplatsen som var närvarande vid 
datainsamlingen vilket gör att personal som var frånvarande, till exempel långtidssjukskriven 
personal, inte deltog i undersökningen. Det kan ha påverkat resultatet för hälsoutfallet bland 
lagerarbetarna på arbetsplatsen vilket är en svaghet i studien. När resultatet tolkas och 
eventuellt används som underlag för arbetsplatsens hälsofrämjande arbete bör det tas 
hänsyn till denna aspekt. Denna svaghet kunde undvikits genom att enkäter hade postats 
hem till långtidssjukskriven personal, datainsamlingen hade samtidigt tagit längre tid och 
krävt mer administration av arbetsgivaren och därför exkluderades långtidssjukskriven 
personal från urvalet. Urvalet i studien består av människor som är tillräckligt friska för att 
vara på arbetet vilket delvis kan ha påverkat resultatet för hur den självskattade hälsan är 
fördelad eftersom de människorna med sämst hälsa troligtvis inte finns representerade. 
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6.1.2 Datainsamling, genomförande och bortfall 

I en kvantitativ enkätundersökning är det svårt att ställa öppna frågor, samt 
uppföljningsfrågor, för att få fördjupade svar (Bryman, 2011). Det studerade materialet i 
studien är därför begränsat till de slutna frågorna i enkäten. Detta medför att det kan finnas 
andra arbetsförhållanden, som inte tagits upp i studien, som deltagarna anser är 
betydelsefulla för hälsan. Samtidigt var det inte möjligt att undersöka samband mellan 
arbetsförhållanden och hälsa i en kvalitativ studie vilket styrker valet av kvantitativ metod. 
För att skapa en fördjupad förståelse för upplevd hälsa och arbetsförhållanden på 
arbetsplatsen kan en kvalitativ studie genomföras som komplement. Det går även att föra en 
dialog över studiens resultat på arbetsplatsen i syfte att skapa hälsofrämjande processer.   

Styrkor med genomförandet av datainsamlingen var att deltagarna hade möjlighet att ställa 
frågor när enkäterna delades ut, att avdelningscheferna var informerade om studien och 
deras roll kopplat till de forskningsetiska kraven. Ytterligare en styrka var att deltagarna fick 
besvara enkäterna under arbetstid vilket möjliggjorde för ett högt deltagande. En nackdel var 
att några avdelningschefer inte kunde närvara vid datainsamlingen vilket kan ha minskat 
deltagarnas möjlighet att ställa frågor, det kan förklara en del av bortfallet.     

6.1.3 Analys 

För att besvara studiens första frågeställning användes T-test och ANOVA som analysmetod i 
SPSS. Skillnader i hälsoutfall mellan kön, ålder, anställningsform, utbildningsnivå och etnisk 
bakgrund analyserades.  

Det kan uppstå felkällor vid T-test och ANOVA. Ett litet urval kan göra att ingen skillnad 
fastställs i de statistiska analyserna, trots att det finns en skillnad. När urvalet är litet ökar 
risken för att detta fel uppstår (Eljertsson, 2012). En svaghet i analyserna är att det finns en 
risk att denna felkälla har uppstått vid t-testet för anställningsform samt vid ANOVA för 
utbildningsnivå och anställningsform eftersom några av grupperna i dessa kategorier endast 
omfattar mellan 18-20 personer.  

Analysmetoderna som användes för att besvara frågeställning två var univariat linjär 
regressionsanalys samt multipel linjär regressionsanalys. Korrelationsanalys, som kan vara 
en alternativ analysmetod när samband ska undersökas, valdes bort eftersom metoden inte 
kan predicera för i vilken utsträckning upplevda arbetsförhållanden kan kopplas till 
självskattad hälsa. En korrelationsanalys studerar endast sambandet mellan variablerna och 
hur mycket de hänger ihop och kan inte predicera utfallet i beroende variabeln utifrån den 
oberoende variabeln vilket en linjär regressionsanalys kan (Eljertsson, 2012). Utifrån detta är 
valet av linjär regressionsanalys en styrka i studien. 

6.1.4 Kvalitétskriterier och etik 

Validiteten och reliabiliteten i de använda mätinstrumenten SHIS och VEMS har testats 
(Bringsén et al., 2009; Nilsson, 2013). Det stärker studiens kvalité eftersom de frågor som 
använts i enkäten mäter det som de är avsedda att mäta, mätningarna är tillförlitliga och kan 
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ge samma resultat vid en ny mätning. Samtidigt har hälsan på arbetsplatsen analyserats 
utifrån olika grupper och bestämningsfaktorer för hälsa i arbetslivet vilket skapar en 
uppfattning om hur hälsan är fördelad utifrån dessa aspekter. Det är en styrka i studien 
eftersom eventuella mönster i ojämlikhet i hälsa kan identifieras, olika gruppers behov 
uppmärksammas och insatser riktas mot att främja jämlikhet i hälsa. Samtidigt kan frågorna 
som användes för att bestämma etnisk bakgrund kritiseras eftersom det inte går att 
undersöka om det finns skillnader i hälsa beroende på vilken del av världen personerna har 
sitt ursprung från. Bekvämlighetsurvalet i studien, som begränsar generaliserbarheten, ger 
en negativ inverkan på studiens kvalité.  

Etik och kvalité är två betydelsefulla aspekter i en studie som kan länkas samman med 
varandra. Det innefattar ett hänsynstagande till de forskningsetiska kraven och att den som 
genomför studien är objektiv, inte medvetet påverkar eller manipulerar resultatet samt att 
studien ska göra gott och inte skada deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn till dessa 
aspekter har tagits i studien. Det är möjligt att använda resultatet till att främja hälsa på 
arbetsplatsen och på så sätt kan studien göra gott för deltagarna. En förutsättning för att 
resultatet ska kunna användas är att mätinstrumentens validitet och reliabilitet är hög vilket 
skapar förutsättningar för ett evidensbaserat hälsofrämjande arbete. När de mätningar som 
genomförts på hälsa och arbetsförhållanden är av god kvalité kan det fungera som underlag 
för dialog bland medarbetarna på arbetsplatsen. Det kan bidra till att det hälsofrämjande 
arbetet på arbetsplatsen kan utvecklas vilket innebär en god tillämpning av et etiska kriteriet 
att studien kan göra gott för deltagarna. Studiens författare har koppling till arbetsplatsen, 
som tidigare anställd avdelningschef, vilket kan medföra att objektiviteten ifrågasätts. 
Författaren har strävat efter ett objektivt förhållningssätt i studien för att kopplingen till 
arbetsplatsen inte skulle påverka resultatet. Tillvägagångssättet i studien har beskrivits 
noggrant för att skapa en transparens. Insamlad data har behandlats med konfidentialitet vid 
både datainsamling och när resultatet har presenterats. Studiens författare var tillgänglig på 
arbetsplatsen för att informera om studien, det var tillsammans med missivbrevet ett 
beaktande av informationskravet. Deltagandet har skett på frivillig basis i enlighet med 
samtyckeskravet. Insamlad data har endast använts till denna studie vilket är ett 
hänsynstagande till nyttjandekravet. 
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6.2  Resultatdiskussion 

Deltagarna i studien uppgav i snitt fler positiva än negativa svar när de självskattade sin 
hälsa. Det fanns inga signifikanta skillnader i den självskattade hälsan mellan olika grupper 
utifrån kön, anställningsform, utbildningsnivå och etnisk bakgrund. Däremot fanns det en 
signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper, den självskattade hälsan ökade med åldern.  

6.2.1 Självskattad hälsa 

Resultatet tyder på att kvinnor och män på arbetsplatsen är exponerade för likartade 
arbetsförhållanden vilket gör att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. 
Resonemanget kan stödjas i tidigare forskning som indikerar på att det inte finns någon 
skillnad i hälsa mellan könen när män och kvinnor utsätts för likartade arbetsförhållanden 
(SBU, 2014; Theorell et al., 2014).  

Det fanns en tendens på att tillsvidareanställd personal självuppskattade sin hälsa högre än 
tidsbegränsad anställd personal. Det kan bero på att gruppen med tidsbegränsade 
anställningsformer känner en otrygghet över om de kommer ha en anställning i framtiden 
vilket kan skapa stressreaktioner som påverkar hälsan negativt. Det finns vetenskaplig 
evidens på att anställningsformen kan påverka hälsa i arbetslivet eftersom tidsbegränsade 
anställningar kan leda till en låg anställningstrygghet och bidra till negativa hälsoeffekter. 
Samtidigt kan en god anställningstrygghet, när det bidrar till en ökad grad av kontroll i 
arbetet, leda till att hälsa bibehålls (FORTE, 2015; Lu et al., 2010). En låg 
anställningstrygghet kan möjligen innebära en låg grad av kontroll och psykiska 
påfrestningar i arbetet eftersom den anställde troligtvis har lite beslutsutrymme över om 
anställningen kommer fortlöpa i framtiden. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan detta 
tillstånd med en låg grad av kontroll, i kombination med höga krav, i arbetet leda till psykisk 
ohälsa.  

Det fanns skillnader mellan olika åldersgrupper där andelen positiva svar för den 
självskattade hälsan ökade med åldern. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan 
åldersgrupperna är att den äldre personalen troligtvis har fler tidigare erfarenheter som 
påverkar hur olika situationer i arbetet begrips och ska lösas (SOU, 2011:05) vilket i sin tur 
kan medverka till en högre hanterbarhet och förståelse för sammanhanget.  

Det kan handla om ett förändringsarbete som genomförs på arbetsplatsen, om en individ har 
tidigare erfarenheter från liknande situationer kan hen troligtvis förstå och begripa tillvaron 
över varför förändringen sker vilket kan medföra en tro på den egna förmågan att kunna 
hantera situationen. När individen begriper och förstår förändringen kan det skapas en 
känsla av meningsfullhet och positiva effekter på hälsa skapas. Resonemanget kan stödjas 
utifrån KASAM eftersom tidigare erfarenheter är betydelsefulla för i vilken utsträckning 
tillvaron ska begripas och individens förmågor är viktiga för hanterbarheten. Tidigare 
erfarenheter och individens kompetens kan bidra till en hög KASAM och innebära att hälsan 
bibehålls trots påfrestningar (Antonovsky, 2005). Samtidigt krävs det att erfarenheterna som 
förvärvas med tiden och under åldrandet tas tillvara på genom att det erbjuds fortbildning på 
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arbetsplatsen eftersom erfarenheterna annars kan bli förädlade och gå förlorade (SOU, 
2011:05).  

Detta mönster på arbetsplatsen, det vill säga att det inte fanns några skillnader i hälsa mellan 
angivna grupper bortsett från ålder, skiljer sig mot generella mönster i arbetslivet för hur 
hälsan är fördelad bland befolkningen. De finns tydliga generella mönster samt skillnader i 
hälsa och arbetsförhållanden i arbetslivet mellan bland annat män och kvinnor, etnisk 
bakgrund och anställningsform. Kvinnor utsätts ofta för sämre arbetsförhållanden än män 
och kvinnor har generellt en sämre självskattad hälsa. Människor som är födda i Sverige har 
ofta en bättre hälsa än personer med annan etnisk bakgrund. Högutbildade har i regel bättre 
hälsa och fler goda arbetsförhållanden än personer med lägre utbildningsnivå (Marmot et al., 
2008a; Folkhälsomyndigheten, 2010). Troligtvis kan fördelningen av den självskattade 
hälsan på arbetsplatsen förklaras utifrån att de arbetsförhållanden som de är exponerade för 
har en betydande inverkan på den självskattade hälsan.   

Arbetsförhållanden har en större effekt på hälsa i arbetslivet än vad kön, ålder och 
utbildningsnivå har (Hemström, 2005; Reineholm, 2013). De arbetsförhållanden som råder 
på en arbetsplats har en negativ eller positiv inverkan på hälsan oavsett andra 
bakomliggande faktorer som till exempel utbildningsnivå (Hemström, 2005). För att främja 
jämlikhet i hälsa i samhället kan arbetsplatsen därför vara en betydelsefull arena. När 
arbetsförhållanden har en positiv inverkan på hälsa kan det möjligen främja hälsan hos alla 
människor och specifikt för grupper som är missgynnade i samhället.  

6.2.2 Arbetsförhållanden och hälsa 

Det fanns samband mellan arbetsförhållanden och hälsa för samtliga undersökta 
arbetsförhållanden: stödjande arbetsförhållanden, tidsupplevelse, individuella inre 
upplevelser, självbestämmande, ledarskap och förändringsarbete vid de univariata linjära 
regressionsanalyserna. Särskilt starka samband återfanns för stödjande arbetsförhållanden, 
tidsupplevelse och individuella inre upplevelser. Studiens resultat påvisar att 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen har betydelse för hälsan ur ett salutogent perspektiv. 

Resultatet i studien påvisar att stödjande arbetsförhållanden är hälsofrämjande och den 
komponent, av de undersökta arbetsförhållandena i studien, som till störst andel kan förklara 
utfallet i den självskattade hälsan. Tidigare forskning har även påvisat att stödjande 
arbetsförhållanden har en positiv effekt på hälsa (FORTE, 2015; Reblin & Uchino, 2008; 
Thoits, 2011). Stödjande arbetsförhållanden kan minska risken för att drabbas av psykisk 
ohälsa vid påfrestningar i arbetsmiljön och kan kopplas till stöddimensionen i krav-kontroll-
stöd-modellen. Stöddimensionen innefattar stödjande arbetsförhållanden som kan bidra till 
att arbetstagarna kan hantera de situationer som uppstår i arbetet utan att uppleva dem som 
stressfyllda. Det kan handla om upplevelsen av socialt, emotionellt och instrumentellt stöd 
från medarbetare eller chefer (Karasek & Theorell, 1990).  

Stödjande arbetsförhållanden kan även förklaras som en resurs i omgivningen som kan öka 
individens förmåga att hantera utmanande situationer. Detta kan beskrivas utifrån 
komponenten hanterbarhet i KASAM; en medarbetar som till exempel kan få hjälp av andra 
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när hen behöver får hjälp att hantera de krav som ställs i arbetet. När arbetsrutinerna 
fungerar, stämningen bland arbetskamraterna är god, personalen uppmuntrar och stödjer 
varandra och får feedback, påverkas hälsan positivt. Enligt Anonovsky (2005) kan resurser i 
omgivningen bidra till en hög KASAM och medföra att utmaningar i arbetet kan begripas och 
hanteras på ett meningsfullt sätt vilket kan främja hälsa och skapa motståndsresurser hos 
individerna.  

6.2.3 Självskattad hälsa utifrån utbildningsnivå  

Resultatet i studien tyder på att det finns faktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsan 
negativt för personer med högre utbildningsnivå. Samtidigt kan det innebära att rådande 
arbetsförhållanden har en positiv inverkan på personer med grundskoleutbildning eller 
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Även om skillnaderna mellan grupperna i 
den självuppskattade hälsan för utbildningsnivå inte var statistiskt signifikanta, anses det 
vara intressant att gruppen med universitet/högskoleutbildning inte skattade sin hälsa högre 
än de övriga grupperna. Möjligen kan resultatet bero på att personer med högre 
utbildningsnivå missgynnas av de arbetsförhållanden som finns på arbetsplatsen och att det 
påverkar deras hälsa. Det tyder på en negativ effekt av rådande arbetsförhållanden som 
skapas i samspel mellan individen och arbetsplatsen. Resonemanget kan stödjas i tidigare 
forskning eftersom en individ som är överkvalificerad sina arbetsuppgifter kan utveckla 
ohälsa när arbetet inte är tillräckligt stimulerande. Samtidigt är det positivt när människor 
har möjlighet att använda sina förmågor i arbetet eftersom det kan leda till 
arbetstillfredsställelse vilket är positivt för hälsan. När det finns goda utvecklingsmöjligheter 
på arbetet kan det också stärka hälsan och leda till en upplevelse av glädje i arbetet. Det 
omvända gäller när utvecklingsmöjligheterna är små, det är en risk för ohälsa och kan leda 
till depression (SBU, 2014; FORTE, 2015). Samma arbetsuppgifter kan samtidigt ha positiv 
effekt på hälsan hos en arbetskamrat som upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla, 
stimulerande och utvecklande. Möjligen upplever människorna med grundskola och 
gymnasieskola som högsta utbildningsnivå att de kan utvecklas i arbetet och att arbetet 
matchar deras kompetens i högre grad än gruppen med högskoleutbildning.  

6.2.4 Självskattad hälsa och inre individuella upplevelser 

Studiens resultat påvisade ett samband mellan de inre individuella upplevelserna och 
självskattad hälsa. Det stödjer resonemanget att den självskattade hälsan bland 
lagerarbetarna på arbetsplatsen har påverkats negativt bland personer med högre 
utbildningsnivå som tagit avstånd från komponenterna i de individuella inre upplevelserna.  

Olika individer kan uppleva samma arbetsuppgifter på olika sätt, dessa upplevelser kan 
påverkas av hur arbetsuppgifterna matchar personalens utbildningsnivå och kompetens. 
Enligt krav- kontroll-stödmodellen påverkas den effekt som arbetsförhållanden har på hälsa 
av hur dimensionerna i modellen samspelar med varandra. Upplevelsen av kontroll i arbetet 
kan bero på hur individens färdigheter och kompetenser samspelar med de krav som finns i 
arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Tidigare forskning visar att när det inte finns någon 
möjlighet till utveckling i arbetet kan det påverka hälsan negativt eftersom upplevelsen av 
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kontroll kan vara låg (FORTE, 2015). Utifrån krav-kontroll-stödmodellen är det 
betydelsefullt för hälsan att känna kontroll i sitt arbete. En hög grad av kontroll kan fungera 
som en skyddsfaktor mot ohälsa och kan tillsammans med socialt stöd kompensera mot höga 
krav i arbetet. Små utvecklingsmöjligheter innebär låg kontroll i arbetet. Samtidigt är låg 
kontroll i kombination med låga krav i arbetet även en hälsorisk eftersom det kan bidra till 
att de anställda blir uttråkade och passiva (Karasek & Theorell, 1990). Eventuellt har 
lagerarbetarna med högre utbildningsnivå svårt att få ett arbete som matchar deras 
utbildning vilket kan påverka deras upplevelse av meningsfullhet och glädje i arbetet 
negativt. Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet den mest betydelsefulla komponent i 
KASAM och viktigt för att bevara och stärka hälsan. Det är betydelsefullt för motivationen 
och en förutsättning för de andra komponenterna: begriplighet och hanterbarhet.  

6.2.5 Självskattad hälsa och tidsupplevelse 

Studiens resultat indikerar på att när tidsupplevelsen är positiv, det vill säga när personalen 
upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter utan stress, är det bra för hälsan. Samtidigt 
förklarar Karasek och Theorell (1990) att för låga krav i arbetet även kan leda till 
stressreaktioner om det också kombineras med låg grad av kontroll och stöd. Tidsupplevelsen 
är en aspekt som kan relateras till krav-dimensionen. När tidsupplevelsen är negativ kan det 
leda till stressreaktioner. En negativ tidsupplevelse bidrar till höga krav och om 
arbetsförhållandena dessutom innefattar en låg grad av kontroll och stöd kan det bidra till att 
människor blir sjuka. När tidsupplevelsen är positiv kan det vara en friskfaktor för hälsa 
(FORTE, 2015; Samuelsson et al., 2013). Arbetstagarnas förmågor och möjligheter till att 
hantera kraven i arbetet hör till kontrolldimensionen. När kraven är höga kan de negativa 
effekterna på hälsan kompenseras med en hög grad av kontroll och stöd. En hög grad av 
kontroll kan främja individens förmåga att hantera situationen och bibehålla hälsan (Karasek 
& Theorell, 1990). Enligt Antonovsky (2005) kan tidsupplevelsen vara positivt för individens 
förmåga att hantera en situation. 

Hälsa påverkas och skapas i ett samspel mellan flera påverkande faktorer och därför har det 
omgivande samhället, rådande strukturer och förutsättningar, betydelse för hälsoutfallet. 
Utifrån ett helhetsperspektiv påverkas hälsa av politiska processer, samhällsstrukturen, av 
aspekter i den sociala, ekonomiska, fysiska miljön och individens samspel i dessa 
sammanhang (Mittelmark, 2012). Denna studie kan bidra med kunskap till detta 
helhetsperspektiv om hur hälsa kan skapas utifrån goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen.  
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7 SLUTSATSER 

• Den självuppskattade hälsan bland lagerarbetarna skiljer sig mot generella mönster 
för jämlikhet i hälsa i samhället vilket tyder på att goda arbetsförhållanden för alla 
kan skapa jämlika förutsättningar för att uppnå en god hälsa på lika villkor. 

• Goda arbetsförhållanden som är betydelsefulla för att främja god hälsa på 
arbetsplatsen handlar om att det finns ett bra socialt klimat med tillgång till stöd från 
både arbetskamrater och arbetsgivaren, att de inre individuella upplevelserna är 
positiva genom att arbetet känns meningsfullt, varierande, utmanande, att det finns 
utvecklingsmöjligheter i arbetet och att personalen utför det arbete som de är 
utbildade för samt att tidsupplevelsen är positiv genom att arbetsuppgifterna hinns 
med på arbetstid utan stress. Genom att främja goda arbetsförhållanden bör 
folkhälsan i samhället kunna förbättras.  

7.1.1 Förslag till framtida studier 

Det finns efterfrågan på multivetenskapliga studier inom området hälsa och arbetsliv. 
Discipliner inom till exempel medicin, ekonomi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap 
har studerat samma företeelser var och en för sig. Det kan skapa en problematik när 
resultatet ska tolkas i ett större sammanhang eftersom kunskap om samspelet med andra 
påverkande faktorer saknas (FORTE, 2015). Studiens resultat indikerar på att hälsa i arbetet 
kan främjas utifrån goda arbetsförhållanden i ett komplext samspel mellan olika 
påverkansfaktorer. Resultatet kan användas som underlag för att främja hälsan bland 
lagerarbetarna på den arbetsplats där datainsamlingen genomfördes. Samtidigt behövs 
ytterligare forskning inom området för att öka förståelsen om hälsofrämjande processer och 
hur olika faktorer samspelar samt påverkar hälsa i arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. 
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