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Sammanfattning  Introduktion: Arbetsrelaterade besvär orsakade av stress och 

psykiska påfrestningar är vanligt förekommande. Arbetsplatsen 
är en miljö där människor spenderar en stor del av sin dag och 
är därför en betydande arena för hälsofrämjande arbete. Syfte: 
Syftet med studien var att beskriva faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön som påverkar anställdas psykiska hälsa. Metod: 
Metoden som användes i föreliggande studie var litteraturstudie. 
Databassökningen gjordes i databaserna PsycInfo och 
Academic Search Elite. Resultatet innefattar 8 vetenskapliga 
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angelägen. 
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Introduktion 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem, vilket leder till stora belastningar både för 

individ och för samhälle (McDaid, Curran & Knapp, 2005). Arbetsorsakade besvär som 

uppkommit av stress och psykiska påfrestningar ökade mellan åren 1999 och 2003 

(Arbetsmiljöverket, 2011a). Arbetsplatsen har stor betydelse för våra liv och är en 

betydelsefull arena i samhället. Samhället liksom arbetsplatsen har förändrats under de 

senaste åren, med ökade krav och påfrestningar, vilka kan ha en negativ påverkan på 

individen. Omorganiseringar, nedskärningar och svårigheter att få jobb är några 

exempel på förändringar som kan ge ökade krav och påfrestningar. Satsningar på 

psykisk hälsa har tidigare varit åsidosatta till förmån för fysisk hälsa, men betydelsen av 

att främja psykiskhälsa har börjat bli allt mer aktuell, inte minst på arbetsplatsen 

(McDaid et al., 2005).  

 

Efter att ha besökt en medelstor arbetsplats väcktes hos oss ett intresse för att undersöka 

faktorer som främjar arbetsrelaterad psykisk hälsa och minskar arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa. På arbetsplatsen som besöktes utgick hälsoarbetet från tre kategorier: främja, 

förebygga och åtgärda. De främjande insatserna hade visat sig mest ekonomiskt 

lönsamma då det ledde till frisk personal och trevlig arbetsmiljö. Det är angeläget att 

ytterligare belysa problemet med arbetsrelaterad psykisk ohälsa för att möjliggöra för 

främjande och förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.  

 

Olika synsätt på hälsa 

Nordenfelts (2004) synsätt på hälsa är holistiskt och utgår ifrån människan som helhet. 

Hälsa innebär en känsla av välbefinnande och förmåga till handling. I Nordenfelts 

(2004) teori används begreppen vitala mål och standardomständigheter. Enligt 

Nordenfelt (2004) är hälsa att kunna förverkliga sina vitala mål under de omständigheter 

som råder, det vill säga standardomständigheter. Hälsa är därmed individuell eftersom 

de vitala målen, förmågan till handling och standardomständigheterna ser olika ut för 

olika människor (Nordenfelt, 2004). 

 

Boorse (1977) menar att hälsa är frånvaro av sjukdom, vilket är ett biomedicinskt 

synsätt på hälsa. Hälsa är det normala tillståndet och det är statiskt. Det finns statistiskt 

normala värden för olika biologiska funktioner, och om individens värden ligger inom 
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dessa betraktas hon som frisk. Enligt Boorse (1977) kan en individ enbart ha två 

hälsotillstånd, frisk eller sjuk. 

 

Antonovskys (2005) teori om hälsa är känsla av sammanhang (KASAM). KASAM 

består av tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avser 

på vilket sätt verkligheten med dess inre och yttre stimuli upplevs. Hanterbarhet innebär 

i vilken utsträckning krav från inre och yttre stimuli kan hanteras, utifrån resurser som 

individen själv anser sig ha. Resurserna kan vara personer i den sociala omgivningen 

såsom familj, vänner eller arbetskollegor. Individer som upplever en hög grad av 

hanterbarhet klarar bättre av situationer och händelser i livet. Med meningsfullhet 

menas, i vilken omfattning händelser upplevs som meningsfulla, och om livet känns 

meningsfullt när inre och yttre stimuli inträffar. Enligt Antonovsky (2005) bedömer en 

individ med stark KASAM oftare än en med svag KASAM, stressfaktorer som positiva. 

En individ med stark KASAM har förmåga att klara av olika situationer och händelser 

med hjälp av de resurser individen anser sig ha tillgängliga (Antonovsky, 2005).  

 

Sarafino (2002) utgår från det biopsykosociala hälsoperspektivet som innebär att 

människan ses i relation till biologiska, psykologiska och sociala faktorer. De biologiska 

faktorerna innefattar hur kroppen fungerar fysiskt och vilka egenskaper som beror på 

arv. Psykologiska faktorer består av beteende och mentala processer som i sin tur består 

av kognitioner, emotioner och motivation (Sarafino, 2002). Kognitioner är en psykisk 

aktivitet som förklarar hur människan uppfattar saker, lär sig, kommer ihåg och tolkar 

saker i sin omgivning. Subjektiva känslor, emotioner, påverkar hälsa på olika sätt. 

Enligt Sarafino (2002) är sjukdomsbenägenheten mindre hos de människor som har 

positiva emotioner, eftersom individer med positiva emotioner oftare tar hand om sin 

hälsa. Motivation är en förklaring till människors beteende, och om motivation finns 

förändrar individer sina liv på ett sätt som leder till bättre hälsa (Sarafino, 2002). 

Arbetsmotivation är en faktor som kan förutsäga olika arbetsrelaterade beteenden såsom 

frånvaro, byte av arbete och arbetsprestation (Björklund, 2001). Den sista faktorn inom 

det biopsykosociala perspektivet är den sociala faktorn. Människor har relationer med 

enskilda människor och grupper, eftersom samhället är en social värld. Enligt Sarafino 

(2002) påverkar människor varandra. En betydande social grupp är familjen, vilken har 

stort inflytande på människans hälsa. De biologiska, psykiska och sociala faktorerna 

samspelar i det biopsykosociala hälsoperspektivet (Sarafino, 2002).  
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Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer innefattar livsvillkor, levnadsvanor samt livsstil och ligger 

till grund för de elva folkhälsomålen (Prop. 2007/08:110). I hälsans 

bestämningsfaktorer ingår även ålder, kön, ärftliga faktorer, utbildning och 

boendeförhållande. Dessa faktorer påverkar hälsans status och utveckling. 

Socioekonomisk status är ytterligare en faktor som påverkar individens hälsotillstånd 

och indelas i grupper efter yrken och yrkets utbildningsnivå. Arbetare, tjänstemän och 

företagare är de tre huvudindelningarna där arbetare har lägst socioekonomisk nivå 

(Statistiska Centralbyrån, 2011b). I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 

2010 framgår det att tjänstemän har mer besvär av stress och psykiska påfrestningar än 

vad arbetare har (Arbetsmiljöverket, 2011a). Även socioekonomisk status är en 

betydande faktor vid upplevelse av jäktigt och psykiskt ansträngande arbete. Personer 

med en högre socioekonomisk status upplever oftare dessa besvär än personer med en 

lägre socioekonomisk status (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Omgivningsmiljön har betydelse för hälsan, till exempel kan en bristfällig arbetsmiljö 

ge upphov till sjukdom och ohälsa. Arbetsplatsen är en miljö där människor spenderar 

en stor del av sin dag, och är därför en betydande omgivningsfaktor (Pellmer & 

Wramner, 2007). Påfrestande förhållanden på arbetsplatsen leder till psykiska besvär i 

större utsträckning än då individen upplever ett harmoniskt arbetsliv (Moralius et al., 

2009). Faktorer som kan påverka en god arbetsmiljö kan vara fysiska, psykosociala och 

medicinska. Fysisk arbetsmiljö är den omgivande miljön, till exempel byggnader och 

maskiner. Den upplevda verkligheten och relationer människor emellan utgör den 

psykosociala arbetsmiljön. Medicinsk arbetsmiljö består dels av kemikalier och dess 

påverkan på olika organ i kroppen, dels av arbetsställningars påverkan på kroppen 

(Zanderin, 2005).  

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver den psykosociala arbetsmiljön som relationen 

mellan krav och kontroll. I krav-kontroll-modellen ingår höga och låga psykiska krav, 

samt hög och låg kontroll. Krav-kontroll-modellen har stor betydelse för hur individen 

upplever arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990). Psykosociala faktorer är enligt 

Theorell (2003) samspelet mellan psykiska och sociala faktorer. De tre nivåer som 

används för att beskriva samspelet är: omgivningsnivå, individnivå och reaktioner. 

Möjligheter till att kontrollera sin arbetsmiljö och att kraven på den anställde ligger på 
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en rimlig nivå är faktorer som tillhör omgivningsnivån. Individens förutsättningar 

påverkas av arvet samt av tidigare erfarenheter vilka påverkar hur reaktioner upplevs. 

Individnivån kännetecknar hur individen hanterar påfrestningar, det vill säga 

copingförmågan (Theorell, 2003). Psykosociala arbetsmiljöfaktorers påverkan på hälsa 

har ökat, medan andra arbetsmiljöfaktorer som fysiska, kemiska och ergonomiska har 

förbättrats marginellt. Även samhällsförändringen har lett till förändringar i arbetets 

villkor (Hjelm, 2005).  

 

Socialt stöd bidrar till en positiv självkänsla och en känsla av att kunna hantera krav 

som ställs. Det sociala stödet påverkar även kroppen fysiskt genom att förbättra hjärtats 

funktion och immunförsvaret vilket i sin tur hjälper individen att bättre klara av arbetets 

påfrestningar (Nahum-Shani & Bamberger, 2011). Enligt Håkansson (2005) kan socialt 

stöd lindra konsekvenserna av stress. Genom att prata med en person i omgivningen om 

den stressfyllda situationen kan stressen minska. I en vidareutveckling av krav-kontroll-

modellen ingår enligt Karasek och Theorell (1990) socialt stöd. Karasek och Theorell 

(1990) menar att det sociala stödet på arbetsplatsen är den hjälpfulla sociala 

interaktionen mellan medarbetare och chefer. Med socialt stöd kan skadliga effekter av 

till exempel höga krav på arbetsplatsen minska (Nahum-Shani & Bamberger, 2011).  

 

Arbetsrelaterad ohälsa 

Psykisk ohälsa och värk är de främsta anledningarna till dåligt upplevt hälsotillstånd. 

Jäktigt arbete och psykiskt ansträngande arbete är faktorer som kan bidra till psykisk 

ohälsa. Av dem som är i förvärvsaktiv ålder upplever omkring 40 % av kvinnorna och 

35 % av männen i åldersgruppen 25-62 år sitt arbete som jäktigt och psykiskt 

ansträngande. Bland landstingsanställda är det vanligt att uppleva sitt arbete som jäktigt 

och psykiskt ansträngande, såväl bland män som bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Stress är en faktor som både kan påverka uppkomsten av värk och leda till nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009). Balansen mellan krav och förmåga är 

avgörande för i vilken utsträckning stress upplevs. Om kraven är otydliga blir det en 

stressfaktor eftersom det försvårar kontroll i en sådan situation (Håkansson, 2005). 

Otillräckligt socialt stöd och en känsla av att inte bli sedd är starkt relaterade till 

psykiska besvär (Moralius et al., 2009). Kvinnor har högre prevalens än män vad gäller 

stressrelaterade besvär till exempel sömnbesvär, ängslan och oro, ständig trötthet samt 
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värk i nack- och skulderregionen (Socialstyrelsen, 2009). Trenden pekar mot att nedsatt 

psykiskt välbefinnande blir allt vanligare i yngre åldrar. Andelen 16-24-åringar som 

upplever ängslan, oro eller ångest har ökat sedan 1990-talet. Det är vanligare med 

psykisk ohälsa bland utlandsfödda än bland Sverigefödda. Även svenska minoriteter 

som till exempel samer är en utsatt grupp vad gäller hälsotillståndet i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Mobbning påverkar, enligt Einarsen, Hoel, Zapf och Cooper (2003), den sociala 

stressen på arbetsplatsen. Det finns olika typer av mobbning men gemensamt är att det 

är riktat mot en eller flera personer, och att det inte är önskvärt från offrets sida 

(Einarsen et al., 2003). Arbetsrelaterad mobbning kan innebära att offrets 

arbetsuppgifter ändras på ett negativt sätt, eller att arbetsuppgifterna förändras så att de 

blir svåra att genomföra. Mobbning kan vara att inte kommunicera med en person, att 

utesluta en person från sociala tillställningar, gå till personliga angrepp, hota eller sprida 

rykten. Inga andra källor till social stress påverkar enligt Einarsen et al. (2003) 

människor i så stor utsträckning som mobbning gör. De som utsätts för mobbning 

rapporterar generellt lägre välbefinnande, mindre arbetsglädje och en rad stressymptom 

som till exempel låg självkänsla, sömnsvårigheter, oro, koncentrationssvårigheter, 

kronisk trötthet, ilska och depression. I vilken grad individen utvecklar allvarliga 

hälsoproblem påverkas av individuella faktorer såsom copingstrategier och uppfattning 

av kontroll. Enligt Einarsen et al. (2003) är det inte enbart offret som påverkas av 

mobbning, utan även de som observerar påverkas. Anställda som uppfattar mobbning på 

arbetsplatsen rapporterar mer psykisk stress än anställda som inte uppfattar mobbning 

(Einarsen et al., 2003).  

 

Samhällsaspekter  

Det finns ekonomiska intressen av att främja hälsa eftersom folkhälsoproblem leder till 

stora kostnader för samhället. Psykisk ohälsa bland befolkningen leder till 

sjukskrivningar och sjukfrånvaro vilket blir en belastning på samhällets ekonomi 

(McDaid, 2007). Kostnader för samhället till följd av ohälsa kan kategoriseras i direkta 

och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är hälso- och sjukvårdens kostnader vid 

vård av en individ, inklusive rehabilitering och läkemedel. Indirekta kostnader är 

produktionsbortfall i form av sjukfrånvaro eller för tidig död (Statens folkhälsoinstitut, 

2010).  
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Bland såväl kvinnor som män i åldern 18-64 år utgör psykisk ohälsa omkring 40 % av 

sjuk- och aktivitetsersättningarna i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Sjukersättning 

utbetalas då en person har en sjukdom, funktionsnedsättning eller skada som gör att 

personen sannolikt inte kommer klara av att arbeta heltid (Försäkringskassan, 2011c). 

Aktivitetsersättning utbetalas till unga som har en sjukdom, funktionsnedsättning eller 

skada som förhindrar personen att arbeta heltid under ett år fram i tiden 

(Försäkringskassan, 2011d). Att delar av befolkningen kommer att vara sjuka, går inte 

att undvika. Samtidigt skulle en del av sjukskrivningarna kunna förhindras, med hjälp 

av förebyggande insatser på till exempel arbetsplatsen. Det måste då, enligt Palmer 

(2004), finnas en medvetenhet kring bakomliggande faktorer till sjukskrivningar för att 

kunna åtgärda dem. För målområde fyra “Hälsa i arbetslivet” bland de 11 nationella 

folkhälsomålen finns inga samhällsekonomiska bedömningar eftersom det anses att det 

behövs mer forskning kring sambanden mellan hälsopåverkande faktorer, ohälsa och 

kostnader (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

 

Folkhälsoarbete 

Utgångspunkten för folkhälsoarbete är dokumentet Ottawa Charter for Health 

Promotion. Enligt dokumentet är målsättningen för hälsofrämjande arbete att skapa 

förutsättningar för att individen ska känna sig delaktig och kunna påverka och förbättra 

sin hälsa (WHO, 2011e). Hälsopromotionens fyra kriterier fokuserar enligt Hanson 

(2004) på främjande, arena/systemtänkande, delaktighet och processorienterat arbete. 

Främjande innebär att hälsoarbetet ska ha en salutogen inriktning, med fokus på 

friskfaktorer och vad som gör att människor är och förblir friska. I ett hälsofrämjande 

arbete ses människan utifrån ett helhetsperspektiv, inbegripet hennes livsvillkor och 

hennes friskfaktorer. Genom arenatänkande anpassas det hälsopromotiva arbetet till ett 

visst sammanhang till exempel arbetsplatsen, vilket gör det lättare att rikta insatserna. 

Arbetsplatsen är en komplex arena vilket innebär att hälsoarbetet måste vara flexibelt 

och bör ske genom en process för att följa de förändringar som sker på arbetsplatsen 

(Hanson, 2004). Folkhälsoarbetet i Sverige styrs av Regeringens proposition En förnyad 

folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110). Det övergripande målet med folkhälsoarbete är 

“...att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen.” (Prop. 2007/08:110:21). Långsiktiga, målinriktade och 

sektorsövergripande insatser krävs för att folkhälsomålen ska uppnås (Prop. 

2007/08:110).  
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Ett målområde för nationellt folkhälsoarbete är “Hälsa i arbetslivet” vilket, enligt 

Regeringen (Prop. 2007/08:110), är ett är ett viktigt område för hälsoinsatser, både för 

individen och för verksamheten. Genom att säkerställa hälsan i arbetslivet skapas även 

möjligheter för tillväxt och konkurrens inom företag. Målet med hälsoinsatserna är 

enligt Regeringen att främja friskfaktorer för en god hälsa och genom preventiva 

åtgärder minimera riskfaktorer för skador och ohälsa. Arbetsmiljön har stor betydelse 

för individens hälsa och välbefinnande. En god arbetsmiljö leder även till att 

arbetsplatsen kan utvecklas (Prop. 2007/08:110). Enligt Arbetsmiljöverket (2010) är det 

arbetsgivarens ansvar att kontrollera olika faktorer i arbetsmiljöns kvalitet.  

Arbetsmiljön ska vara säker och trygg, både fysiskt, psykiskt och socialt. På 

arbetsplatsen ska det finnas en strategi som visar hur arbetsplatsen lever upp till kraven 

(Arbetsmiljöverket, 2010).  

 

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är ett omfattande problem och orsakerna är ofta 

förknippade med faktorer utanför den fysiska arbetsmiljön. Det är därför angeläget att 

uppmärksamma och belysa olika faktorer som kan bidra till att arbetsplatsen ska vara en 

hälsofrämjande arena i arbetet med att minska arbetsrelaterad ohälsa. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

påverkar anställdas psykiska hälsa. 

 

Metod 

Metoden som användes i föreliggande studie var litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är syftet med en litteraturstudie att undersöka tidigare dokumenterad 

kunskap.  

 

Datainsamling 

Databassökning genomfördes till största del i PsycInfo vilket ansågs vara en lämplig 

databas för det valda ämnesområdet. Academic Search Elite är en ämnesövergripande 

databas som också användes i databassökningen. Sökorden bestämdes med 

utgångspunkt i syftet och översattes sedan till engelska för att kunna användas i 

databassökningen. Sökorden som sökningen utgick ifrån var: psykosociala faktorer, 
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psykisk hälsa och arbetsmiljö. I PsycInfo användes ämnesord, thesaurus, och fritextord. 

I Academic Search Elite användes ämnesord, subject terms. Sökstrategin var att hitta 

fler infallsvinklar om ämnesområdet genom att studera sökorden från identifierade 

artiklar och utifrån dessa gjordes nya sökningar. I varje sökning lästes samtliga titlar för 

att avgöra om artikeln var relevant för syftet. I tabell 1 visas studiens sökhistorik.  

 

Tabell 1 - Sökhistorik 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Utvalda 
artiklar 

2011-
04-21 

PsycInfo (DE="working 
conditions") 
and(DE="mental health") 
and(DE="psychosocial 
factors") 

Peer-reviewed 
journals. 2001-
2011. Journal 
article only. 
English only 

11 1 

2011-
04-26 

Academic 
Search 
Elite 

(DE "SOCIAL support") 
AND (DE "WORK 
environment") 

2001-2011. 
Scholarly (Peer 
Reviewed) 
Journals 

33 1 

2011-
04-27 

PsycInfo (((DE="self efficacy") or 
(DE="empowerment")) 
and (workplac*)) 
and(DE="well being") 

Peer- reviewed 
journals. 2001-
2011. Journal 
article only. 
English only 

22 1 

2011-
05-05 

PsycInfo (DE="job characteristics") 
and((DE="well being") 
and(DE="job 
satisfaction")) 

Peer- reviewed 
journals. 2001-
2011. Journal 
article only. 
English only 

22 1 

2011-
05-06 

PsycInfo ((DE="mental health") 
and(DE="job 
satisfaction")) 
and(DE="working 
conditions") 

Peer- reviewed 
journals. 2001-
2011. Journal 
article only. 
English only 

16 2 

2011-
05-06 

PsycInfo (DE="group cohesion") 
and (well being) 

Peer- reviewed 
journals. 2001-
2011. Journal 
article only. 
English only 

72 2 
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Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2001 och 2011, peer-reviewed, skrivna på 

engelska och publicerade i vetenskapliga referensdatabaser.  

 

Databearbetning 

Utifrån genomläsning av titlar och abstracts gjordes en första bedömning av artiklarnas 

relevans i relation till studiens syfte. De valda artiklarna lästes igenom översiktligt av 

båda författarna och därefter diskuterades innehållet med utgångspunkt i syftet för 

föreliggande studie. Efter en noggrann genomläsning analyserades därefter artiklarna 

djupare. Resultatet från artiklarna delades upp i olika temaområden för att skapa en 

överblick över det insamlade materialet. Därefter bearbetades och sammanfattades de 

artiklar som bäst ansågs relatera till studiens syfte och kom därefter att utgöra underlag 

för studiens resultat. Artiklarna sammanställdes i en resultatmatris (bilaga 1), som 

översiktligt beskriver bland annat artiklarnas syfte, metod, och slutsats. För att bedöma 

kvaliteten på artiklarna användes Olsson och Sörensens (2008) granskningsmall. 

Granskningsmallen användes som en checklista där artikelns olika delar bedömdes i 

relation till granskningsmallens kriterier för till exempel syfte, metod och resultat i 

förhållande till syfte.  

 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter är, enligt Olsson och Sörensen (2008), en viktig del i vetenskapligt 

arbete. För att artiklarna skulle inkluderas krävdes att det hade tagits hänsyn till etiska 

principer, och att det fanns ett reflekterande resonemang kring etik. 

 

Resultat 

Utifrån artiklarna framkom socialt stöd, arbetstillfredsställelse, ledarskap och 

organisation som centrala temaområden i relation till psykisk hälsa på arbetsplatsen.  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd relaterades till arbetsplatsen i form av stöd från kollegor, chefer och 

handledare. Även socialt stöd som inte enbart kopplades till arbetsplatsen och personer 

på arbetsplatsen beskrevs. Lawson, Noblet och Rodwell (2003) visade i sin studie att 

socialt stöd som inte relaterades till arbetet hade en svag relation till psykisk hälsa och 
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hur den anställde trivdes på arbetet. Arbetsrelaterat socialt stöd och kontroll på arbetet 

påverkade enligt Lawson et al. (2003) psykisk hälsa och hur den anställde trivdes på 

arbetet. Arbetsrelaterat socialt stöd och kontroll på arbetet påverkade trivseln på arbetet 

och psykisk hälsa olika mycket. Enligt Lawson et al. (2003) påverkade arbetsrelaterat 

socialt stöd och kontroll på arbetet i större utsträckning huruvida den anställde var nöjd 

med situationen på arbetet i relation till psykisk hälsa. Wadsworth, Chaplin och Smith 

(2010) visade i sin studie att socialt stöd påverkade hur den anställde upplevde sin 

arbetssituation. Om socialt stöd fanns påverkades upplevelsen av arbetssituationen 

positivt, och om det sociala stödet inte fanns påverkades upplevelsen av 

arbetssituationen negativt (Wadsworth et al., 2010).  

 

Arbetstillfredsställelse 

Med arbetstillfredsställelse avsågs hur arbetet upplevdes av den anställde. Trivsel och 

arbetsengagemang kunde kopplas till arbetstillfredsställelse. En studie gjord av Stetz, 

Stetz och Bliese (2006) visade att det fanns samband mellan psykologiskt välbefinnande 

och arbetstillfredsställelse. Lawson et al. (2003) menade att psykisk hälsa och 

arbetstillfredsställelse var relaterade till varandra. Bond och Bunce (2003) belyste i sin 

studie relationen mellan jobbkontroll och psykisk hälsa, prestation samt 

arbetstillfredsställelse. Enligt Bond och Bunce (2003) hade jobbkontroll samband med 

psykisk hälsa, prestation och arbetstillfredsställelse. Höga nivåer av jobbkontroll 

resulterade i höga nivåer av psykisk hälsa, prestationer samt arbetstillfredsställelse 

(Bond & Bunce, 2003).   

 

Enligt Dollar och Bakker (2010) bidrog ett tryggt och harmoniskt arbetsklimat till 

arbetsengagemang. Det Dollar och Bakker (2010) menade med ett tryggt och 

harmoniskt arbetsklimat var att det skulle skydda de anställda mot psykiska och sociala 

risker. Ett gott arbetsklimat skulle uppnås genom riktad policy, praxis och 

tillvägagångssätt på arbetsplatsen. Enligt Dollar och Bakker (2010) förhindrade ett 

tryggt och harmoniskt arbetsklimat negativa hälsoproblem. 

 

So Young och Brand (2005) fann att gruppsammanhållningen och 

arbetstillfredsställelsen påverkades av om den anställde kunde förändra sin fysiska 

arbetsmiljö. I den fysiska arbetsmiljön ingick även huruvida arbetsmaterial fanns 

tillgängligt samt av möjligheten till mötesrum eller grupprum vid behov. So Young och 
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Brand (2005) menade att då de anställda hade kontroll på sin arbetsplats kunde det bidra 

till bättre gruppsammanhållning och arbetstillfredsställelse. Gruppsammanhållningen 

påverkades inte negativt av att anställda jobbade ensamma eller åtskilda från andra (So 

Young & Brand, 2005).  

 

Ledarskap  

Transformerande ledarskap belyste vikten av att ledaren var engagerad och lyhörd för 

arbetsgruppens åsikter. Transformerande ledarskap innebar för Nielsen, Yarker, Randa 

och Munir (2009) att ledaren såg till arbetsgruppens intresse och skapade medvetenhet 

om arbetsgruppens uppdrag. Enligt Nielsen et al. (2009) bidrog ett transformerande 

ledarskap till arbetstillfredsställelse. Däremot visade det sig att ett transformerande 

ledarskap inte påverkade individernas välbefinnande. Nielsen et al. (2009) menade att 

gruppkänsla var en bidragande faktor till relationen mellan transformerande ledarskap 

och välbefinnande. Transformerande ledarskap innebar enligt Wang och Huang (2009) 

att ledaren såg till individen och motiverade sin arbetsgrupp. Enligt Wang och Huang 

(2009) ledde transformerande ledarskap till bättre gruppsammanhållning på 

arbetsplatsen. 

 

Organisationen 

Organisationen påverkade huruvida den anställde hade möjlighet att påverka sitt jobb. 

Organisatorisk rättvisa innefattade bland annat hur fördelning av arbete upplevdes som 

jämlikt. Organisatoriska begränsningar var enligt Stetz et al. (2006) villkor som gjorde 

det svårare för anställda att genomföra sitt jobb. Stetz et al. (2006) belyste att högt stöd 

från chefer fungerade som en skyddsfaktor mot negativa reaktioner på organisatoriska 

begränsningar hos individer med hög självkänsla. Individer med låg självkänsla 

reagerade däremot motsatt på högt stöd från chefer, det blev en negativ påverkan av 

organisatoriska begränsningar. Högt stöd från cheferna blev en riskfaktor för personer 

med låg självkänsla eftersom de upplevde mer negativa reaktioner på organisatoriska 

begränsningar. Stetz et al. (2006) studie visade att organisatoriska begränsningar, stöd 

från handledare och självkänsla hade samband med arbetstillfredsställelse och 

psykologiskt välbefinnande. Däremot gav stöd från kollegor ett annat resultat. 

Organisatoriska begränsningar, stöd från kollegor och självkänsla hade enbart samband 

med psykologiskt välbefinnande (Stetz et al., 2006). 
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Med organisatorisk rättvisa avsåg Lawson et al. (2003) människors uppfattningar om 

rättvisa i organisationer. Organisatorisk rättvisa innebar bland annat uppfattningen om 

hur rättvis de anställdas ansträngning var i jämförelse med arbetskamraternas, om beslut 

på arbetsplatsen uppfattades som rättvisa och om anställda hade fått information om 

beslut som tagits på arbetsplatsen. Lawsons et al. (2003) studie visade på att 

organisatorisk rättvisa påverkade psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse på ett positivt 

sätt. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Socialt stöd inom organisationen visade sig ha betydelse för de anställdas hälsa. Det 

sociala stödet inom organisationen kunde komma från kollegor, chefer och handledare. 

Vidare visade sig transformerande ledarskap bidra till bättre gruppsammanhållning och 

arbetstillfredsställelse.  

 

Lawson et al. (2003) fann i sin studie att arbetsrelaterat socialt stöd var en viktig 

komponent i arbetslivet, för att främja både trivsel och hälsa. Nahum-Shani och 

Bamberger (2011) bekräftade att socialt stöd var positivt eftersom de skadliga 

effekterna av arbetsbelastning därigenom kunde minskas. Håkansson (2005) hade 

samma uppfattning som Lawson et al. (2003) och Nahum-Shani och Bamberger (2011) 

om de positiva effekterna av det sociala stödet. Till skillnad från Lawson et al. (2003) 

visade Wadsworth et al. (2010) hur det sociala stödet påverkade upplevelsen av 

arbetssituationen negativt, om det sociala stödet försvann. Utifrån Wadsworth et al. 

(2010) och Lawsons et al. (2003) studier framgick det att socialt stöd var betydande för 

att skapa trivsel på arbetsplatsen.  

 

Dollar och Bakker (2010) menade att ett tryggt och harmoniskt arbetsklimat gav flera 

fördelar för den anställde och dess hälsotillstånd. Tryggt och harmoniskt arbetsklimat 

kan kopplas till Theorell (2003) teori om psykosociala faktorer. Även Moralius et al. 

(2009) bekräftade betydelsen av ett harmoniskt arbetsklimat. Precis som Dollar och 

Bakker (2010) beskrev Theorell (2003) omgivningens betydelse för det psykosociala 

arbetsklimatet. Både Stetz et al. (2006) och Lawson et al. (2003) menade att trivsel på 
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arbete påverkade psykisk hälsa på ett positivt sätt. Dollar och Bakker (2010), Stetz et al. 

(2006) och Lawson et al. (2003) poängterade alla på betydelsen av ett gott arbetsklimat. 

Till skillnad från Dollar och Bakker (2010) visade So Young och Brand (2005) att även 

den fysiska arbetsmiljön var en viktig del i hur arbetet och stämningen i gruppen 

upplevdes. Även om den psykosociala arbetsmiljön enligt Theorell (2003) fått större 

betydelse, ansåg So Young och Brand (2005) att arbetsmiljö av den fysiska karaktären 

inte skulle underskattas. So Young och Brand (2005) visade att det fanns ett positivt 

samband mellan gruppsammanhållning och arbetstillfredsställelse. Sarafino (2002) 

styrkte resonemanget utifrån teorin om det biopsykosociala perspektivet, där relationer 

mellan människor påverkade hälsan.  

 

Individernas välbefinnande påverkades inte av ett transformerande ledarskap enligt 

Nielsen et. al. (2009). Enligt Angelöw (2002) ledde uppskattning och stöd från ledaren 

bland annat till ökat välbefinnande. Det framgick tydligt att Angelöw (2002) och 

Nielsen et al. (2009) inte hade samma syn på vad ledarskap kunde bidra med. Även om 

Nielsen et al. (2009) beskrev transformerande ledarskap med stöd från ledaren i likhet 

med Angelöw (2002) verkade deras slutsatser skilja sig åt. Både Nielsen et al. (2009) 

och Wang och Huang (2009) studerade transformerande ledarskap. Vad som skiljde 

dem åt var att Nielsen et al. (2009) studerade arbetstillfredsställelse och Wang och 

Huang (2009) studerade gruppsammanhållning. Gemensamt för båda var att trivseln och 

stämningen på arbetsplatsen gynnades av ett transformerande ledarskap. Ledaren 

utgjorde en del i arbetsklimatet och även Moralius et al. (2009) styrkte betydelsen av ett 

harmoniskt arbetsklimat. Enligt Wang och Huang (2009) och Nielsen et al. (2009) 

påverkade transformerande ledarskap olika arbetsrelaterade faktorer. En viktig del i det 

besökta företagets arbetsmiljöarbete var hälsofrämjande ledarskap. Företagets 

hälsofrämjande ledarskap hade likheter med transformerande ledarskap, varför det 

framgick att ledarskapsstilen var en viktig del för att uppnå en god arbetsmiljö.  

 

Enligt Lawson et al. (2003) utgjorde organisatorisk rättvisa en viktig faktor i arbetslivet, 

där tillgång till information om beslut var en av faktorerna. Antonovskys (2005) 

hälsoteori om KASAM utgick bland annat ifrån hanterbarhet. Om den anställde inte 

hade tillgång till information kunde inte heller situationen hanteras. Om den anställde 

inte hade resurser, exempelvis information, för att hantera situationen kunde inte 

hanterbarhet inom KASAM uppnås. Vidare bekräftade Karasek och Theorell (1990) 
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med krav-kontroll-modellen att kontroll var viktigt för hur individen upplevde 

arbetssituationen, vilket hade likheter med hur Antonovsky (2005) resonerade kring 

hanterbarhet. Det fanns därmed likheter mellan Lawsons et al. (2003) studie, 

Antonovsky (2005) och Karasek och Theorell (1990).  

 

Metoddiskussion 

För datainsamling till litteraturstudien användes två databaser: PsycInfo och Academic 

Search Elite. PsycInfo är en relevant databas eftersom den innehåller psykologi. 

Academic Search Elite är en ämnesövergripande databas. Sökningar gjordes i andra 

databaser men träffarna visade att databaserna inte innehöll relevanta artiklar i relation 

till studiens syfte. Författarnas bristande kunskap om ämnesspecifika databaser kan ha 

påverkat möjligheten till en omfattande avsökning inom området. I sökningarna 

användes oftast ämnesord vilket kan ha påverkat sökningen i stor utsträckning eftersom 

definitionen på begrepp kunde vara olika beroende på databas, vilket skulle kunna 

förklara att sökningar i andra databaser gick mindre bra. För att göra studien bättre 

skulle fler begrepp med liknande betydelse kunna användas. Då sökningarna gjordes 

med fritextord i PsycInfo blev antalet träffar för stort och därför användes främst 

ämnesord. Hade kombinationen av fritextord gjorts på ett annorlunda sätt kanske 

sökningen hade blivit relevant. Sökstrategin var att studera relevanta artiklars sökord för 

att sedan kombinera nya sökningar, vilket visade sig leda fram till artiklar som var 

relevanta utifrån studiens syfte.  

 

Kvaliteten på artiklarna bedömdes utifrån hur väl syfte, metod, urval, etiska aspekter 

och resultatet i relation till syftet beskrevs. För att kvaliteten på en artikel skulle 

klassificeras som hög, krävdes att majoriteten av ovanstående kriterier var tydligt 

angivna. En del av artiklarnas kvalité var medelhög då de angav kriterierna men inte 

tydligt. Artiklarna som valdes skulle ha etiska överväganden för att upprätthålla god 

kvalitet. Detta ställningstagande försvårade urvalet av artiklar eftersom majoriteten 

saknade resonemang kring etiska överväganden eller godkännande från forskningsetisk 

kommitté, vilket gjorde att de valdes bort. Detta resulterade i relativt få artiklar i relation 

till publiceringsperioden. 

 

Artiklarnas publiceringsperiod (2001-2011), kan ha påverkat materialet. En längre 

period hade resulterat i fler artiklar men även icke aktuella artiklar eftersom det ständigt 
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kommer nya forskningsresultat. Det finns alltid en risk att artiklar har uteslutits på 

grund av ett subjektivt förhållningssätt. Ett objektivt förhållningssätt är enligt Olsson 

och Sörensen (2008) önskvärt i alla typer av studier, vilket har funnits i åtanke under 

sökprocessen.  

 

Konklusion 

Socialt stöd visade sig ha en övergripande betydelse för både psykisk hälsa och 

arbetsklimat. Det framkom att socialt stöd var en viktig del i arbetslivet. En ledare som 

lyssnade till individen fungerade som stöd på arbetsplatsen. Individens grad av 

självkänsla i kombination med stödet från ledaren påverkade hur organisatoriska 

begränsningar upplevdes. Ett fungerade ledarskap ledde även till bättre 

gruppsammanhållning och arbetstillfredsställelse. En ledare som förmedlade 

organisatorisk rättvisa genom att göra de anställda medvetna om förändringar på 

arbetsplatsen, visade sig vara av betydelse för psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse. 

Känslan av samhörighet med arbetskamraterna ledde till bättre trivsel på arbetet. 

 

Implikation 

Psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar de anställdas hälsa i hög grad. Faktorerna 

samspelar med varandra och därför behövs det övergripande hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen. Ledarskap har visat sig vara en betydande del i arbetslivet och därför 

skulle ytterligare forskning inom området i relation till psykisk hälsa vara angelägen. 

Fortsatt forskning bör även innefatta aspekten om organisatorisk rättvisa på 

arbetsplatsen eftersom det påverkar psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse.  

 

På arbetsplatsen bör faktorer som är relaterade till psykisk hälsa uppmärksammas. En 

väg till medvetenhet kan vara att utbilda ledare som i sin tur sprider det hälsofrämjande 

budskapet kring psykisk hälsa vidare. En väl implementerad policy kring arbetsmiljön 

kan innebära medvetenhet bland samtliga på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan förenkla 

hälsofrämjande insatser.   
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Bilaga 1 – Resultatmatris 
 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod, urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Australien 

Dollard, M.F. &  
Bakker, A.B.  

Psychosocial 
safety climate as 
a precursor to 
conducive work 
environments, 
psychological 
health problems, 
and employee 
engagement 

Syftet var att se 
hur tryggt och 
harmoniskt 
arbetsklimat 
kunde förutsäga 
psykisk hälsa och 
arbetsengagemang 

Kvantitativ 
longitudinell studie 
som pågick i 12 
månader. Testade 
hypoteser bland 
skolpersonal från 18 
skolor. 209 deltagare.  

Tryggt och 
harmoniskt 
arbetsklimat är en 
komponent som 
går mot 
strömmen vad 
gäller teorier om 
arbetsstress och 
en logisk 
utgångspunkt för 
interventioner 
mot arbetsstress 

Medel 

2006 
USA 

Stetz, T.A., Stetz, 
M.C., & Bliese, 
P.D.  

The importance 
of self-efficacy in 
the moderating 
effects of social 
support on 
stressor-strain 
relationships 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur socialt stöd är 
en dämpande 
effekt och hur 
självkänslan är 
beroende av detta 

Kvantitativ 
longitudinell studie, 
med två 
surveyundersökningar 
med tre månaders 
mellanrum. 
Mätinstrument var 
enkät med olika 
faktorer. Deltagarna 
var 96 militärpoliser. 

Studien visade på 
att insatser som 
görs för att 
minska 
påfrestningar med 
hjälp av ett socialt 
stöd, bör ta 
hänsyn till 
individens 
självkänsla. 

Medel 

 
 



Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod, urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Storbritannien 

Wadsworth, E.J. 
K., Chaplin K.S. 
& Smith A.P. 

The work 
environment, 
stress and well-
being 

Syftet var att 
undersöka sambanden 
mellan 
jobbegenskaper och 
psykisk hälsa och 
välbefinnande med en 
design utformad för 
att jämföra 
effektstorleken 
relaterat till frånvaro 
och närvaro av olika 
jobbegenskaper 

Kvantitativ 
studie. Enkät via 
post. 
Slumpmässigt 
urval resulterade 
i 8755 arbetare. 

Det är inte alltid 
lämpligt att anta att 
frånvaro av en 
negativ aspekt av 
arbetsmiljön är det 
samma som närvaron 
av en positiv aspekt 

Hög 

2009 
Danmark 

Nielsen, K.,   
arker, J., Randall, 
R. & Munir, F.  

The mediating 
effects of team 
and self-efficacy 
on the 
relationship 
between 
transformational 
leadership, and 
job satisfaction 
and psychological 
well-being in 
healthcare 
professionals: A 
cross-sectional 
questionnaire 
survey. 

Syftet med studien 
var att undersöka det 
relativa bidraget av 
grupper och 
självkänsla att 
förklara relationen 
mellan 
transformerande 
ledarskap och 
välbefinnande och 
arbetstillfredsställelse. 

Cross-sectional 
design, survey. 
Enkäter. De 247 
deltagarna var 
personal som 
jobbade på 
äldreboende. 91 
% var kvinnor, 
medelåldern var 
45 år.    

Transformerande 
ledare kan hjälpa och 
trygga anställdas 
arbetstillfredsställelse 
och psykiska 
välbefinnande. 
Genom att de 
anställda får en 
känsla av kontroll 
och att vara en del av 
en grupp. 

Hög 

 



Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte Metod, urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet  

2009 
Australien 

Lawson, K.J., 
Noblet, A.J. & 
Rodwell, J.J. 

Promoting 
employee 
wellbeing: the 
relevance of 
work 

Det primära syftet var 
att fastställa de 
viktigaste effekterna 
av icke linjära och 
interaktion av 
arbetsegenskaper och 
uppfattningar om 
organisatorisk rättvisa 
på de anställdas hälsa 
(genom att mäta 
psykisk hälsa och 
arbetstillfredsställelse). 

Kvantitativ 
studie, enkät som 
innehöll tre delar. 
Deltagarna var 
verksamma inom 
polisen i 
Australien och 
blev ombedda att 
fylla i en enkät. 
Det var 587 
deltagare. 
Deltagarna i 
studien var i 
åldrarna 20 och 
uppåt. 77,5% var 
män. 

Det finns potential att 
fokusera på 
organisatorisk rättvisa 
för att öka de anställdas 
välbefinnande, samt att 
strategier som är riktade 
på att förbättra 
distribution, 
interpersonell och 
informativ rättvisa kan 
vara speciellt användbara 
för att uppnå en högre 
nivå av 
arbetstillfredsställelse 

Hög 

2005 
USA 

So Young, L. & 
Brand, J.L. 

Effects of control 
over office 
workspace on 
perceptions of 
the work 
environment and 
work outcomes 

Studien undersökte 
effekterna av 
distraherande faktorer, 
flexibel användning av 
arbetsutrymme och 
personlig kontroll över 
arbetsmiljön på 
förväntad 
jobbprestation, 
arbetstillfredsställelse 
och 
gruppsammanhållning 

Kvantitativ 
studie, använde 
sig av enkäter 
som samlades in 
på olika sätt. I 
studien var det 
215 deltagare 
med olika 
kontorsmiljö. 

Resultatet visar att mer 
personlig kontroll över 
den fysiska arbetsytan (t 
ex. anpassning) och 
tillgång till mötesplatser 
leder till högre upplevd 
gruppsammanhållning 
och 
arbetstillfredsställelse. 
Distraktioner har liten 
inverkan på självskattade 
prestation. 

Medel 

 



Publikationsår 
Land 

Författare  Titel  Syfte Metod, urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet  

2003 
Storbritannien 

Bond, F.W. & 
Bunce, D.  

The role of 
acceptance and 
job control in 
mental health, job 
satisfaction, and 
work performance 

Studien undersökte 
förmågan av att 
acceptans också kan 
förklara psykisk 
hälsa, 
arbetstillfredsställelse 
och prestationen på 
arbetsplatsen.    

Kvantitativ studie, 
enkät som 
lämnades ut vid 
två tillfällen. 647 
deltagare vid 
tidpunkt 1 och 
412 deltagare vid 
tidpunkt 2 vilket 
innebar att 52% 
fullföljde studien. 
Deltagarna var 
anställda inom 
kundservice från 
England och 
Skottland. 

Det verkar som att 
acceptans är en 
viktig 
longitudinell 
oberoende 
variabel för både 
psykisk hälsa och 
prestation, även 
för betraktning för 
jobbkontroll, 
negativa affekter 
och work locus of 
control. 

Hög 

2009 
Taiwan 

Wang, Y-S. & 
Huang, T-C.  

The relationship 
of 
transformational 
leadership with 
group 
cohesiveness and 
emotional 
intelligence 

Syftet var att 
undersöka 
föregångarna och 
konsekvenserna på 
gruppnivå av 
transformerande 
ledarskap. 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna var 51 
ledare och 252 
underordnade från 
23 textilfirmor. 
Enkäter om fyra 
olika områden och 
kontrollvariabler.    

Transformerande 
ledarskap borde 
vara inkluderat 
som ett viktigt 
kriterium vad 
gäller ledares 
rekrytering, val, 
utbildning och 
utveckling. 

Medel 

 


