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Pilatovac, E. (2012). Skillnader kring socialt stöd i ensamarbete och grupparbete och socialt 

stöd i samband med arbetstillfredsställelse. (C-uppsats i psykologi med inriktning arbete 61-

90hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: Högskolan i Halmstad. 

 

Sammanfattning 

Syftet i studien var att undersöka skillnader mellan ensamarbetare- och grupparbetares 

upplevda socialt stöd på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse samt skillnader mellan män 

och kvinnor. Vidare i studien undersöktes samband mellan följande dimensioner: värderande 

stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt, 

ålder , år inom yrket, anställningstid på nuvarande arbetsplats och arbetstillfredsställelse. 

Totalt deltog 91 arbetare, 44 som anses ensamarbete och 47 som anses utföra grupparbete 

varav totalt var 54 kvinnor och 37 män. Den totala medelåldern var 43 år. Metoden som 

användes var kvantitativ och bestod av SKOPs tidigare enkätfrågor. Tillsammans med 

enkäten följde fem frågor rörande kön, yrke, ålder, anställningstid och antal år på samma 

arbetsplats. Resultatet visade att de som utför grupparbete upplever mer instrumentellt stöd än 

de som utför ensamarbete. Gällande genusskillnader fanns det inga signifikanta skillnader. 

Vidare hittades ett positivt samband hittades mellan socialt stöd och arbetstillfredsställelse 

samt mellan socialt stöd- krav och kontroll. Dessa resultat ger stöd för krav- kontroll och 

stödmodellen samt att arbetstillfredsställelse kan uppnås om socialt stöd befrämjas på 

arbetsplatsen. 

Nyckelord: Socialt stöd, arbetstillfredsställelse, ensamarbete, grupparbete, krav och kontroll. 
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Pilatovac, E. (2012). The differential between lone workers and group workers regarding 

social support and social support in relation with job satisfaction. (C-essay in work 

psychology 61-90 credits) Section for Health and Social sciences: University of Halmstad.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine differences in social support and job satisfaction 

between workers like work alone and in groups and compare differences between men and 

women. This study also examined if there was any correlations between following eight 

dimensions: appraisal support, informational support, instrumental support, emotional 

support, demands, control, social support, age, years within same profession, length of service 

at current workplace and job satisfaction. 91 workers participated in the study whereof 44 was 

lone workers and 47 was group workers, 54 of them were women and 37 were men. The 

average age was 43 years. A quantitative method was used and a questionnaire consisting of 

SKOPs previous survey questions together with five questions regarding, gender, profession, 

age, years within same profession and length of service at current workplace. The result of the 

study showed that group workers experience more of instrumental support then lone workers. 

Regarding gender no significant results were found.  Furthermore the study showed positive 

correlations between social support and job satisfaction and between social support- demand 

and control. These results gives support to the demand- control and support model and that 

job satisfaction can be achieved if social support is encouraged at the workplace. 

Keywords: Social support, job satisfaction, lone workers, group workers, demand and control. 
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Introduktion 

 

Under 1970 talet började begreppet socialt stöd försiktigt användas av ett fåtal forskare. 

Cassel (1976) var bland de första forskarna som började forska kring socialt stöd i relation till 

individers hälsa. Han var den första forskaren som kunde visa genom sina 

undersökningsresultat att socialt stöd är en förebyggande och skyddande faktor i krävande 

situationer. 1981 växte forskning kring socialt stöd enormt, då forskaren House (1981) 

utarbetade teorin om att socialt stöd hade fyra olika dimensioner samt att betydelsen av det 

sociala stödet varierade beroende på vem eller vilka det kom från. Detta har i senare tid 

bekräftats i flera forskning resultat som utförts inom arbetslivet, bland i en studie av Bradley 

och Cartwright (2002) fick de fram att arbetarnas arbetstillfredsställelse skiljde sig markant åt 

beroende om de upplevde socialt stöd från chefen eller jämlika kollegor. Enligt House (1981) 

är socialt stöd en förebyggande faktor för en individs vardagliga krävande situationer ska 

uppfattas mindre stressfyllda. Då en individ får socialt stöd från sin sociala omgivning kan det 

genera till att  individen känner att han/hon har kontroll över situationen och kan hantera de 

kraven som ställs. 

      Socialt stöd är en väldigt viktig faktor gällande individers mentala hälsa. I Mål för 

folkhälsa (regeringens proposition 2002/03:35) nämns socialt stöd som en viktig faktor i 

samband med ett hälsofrämjande arbete. De menar att socialt stöd är en grundläggande 

förutsättning för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Socialt stöd har visat sig i flera 

forskningsstudier ha en positivt effekt på arbetstillfredsställelsen. Något som kontinuerligt 

diskuteras är vilka som står för det sociala stödet på arbetsplatsen och effekterna av socialt 

stöd för individens arbetstillfredsställelse. Socialt stöd har bland annat visat positiva effekter i 

yrken där arbetskraven är höga. 

     Följande studie kommer att beröra de fyra dimensionerna av socialt stöd i samband med 

arbetstillfredsställelse. 

 

Socialt stöd 

Ett flertal kända svenska forskare kring socialt stöd har definierat begreppet på följande sätt: 

 "Socialt stöd är det stöd en människa upplever från personer i sin 

 omgivning. Allt hjälpsamt socialt utbyte kan räknas hit" 

 Jeding et al., 1999, s. s 37) 

 

Detta är en väldigt kort definition av begreppet dock innefattar den det allra viktigaste. Vidare 

menar Schwarzer och Buchwald (2004) att socialt stöd är medmänskliga möten som bidrar 

med information och leder till att individen känner sig uppskattad, respekterad och älskad 

samt hjälper individen att ta sig igenom olika vardagliga problem. Detta är en viktig faktor i 

varje individs mentala och psykiska välbefinnande. 

     Aronsson (1987) tar begreppet ett steg längre och menar att socialt stöd är ett 

samlingsbegrepp för olika aspekter av sociala relationer. Det finns tre huvudaspekter, varav 

den första är kvantitativa aspekten, en individs sociala relationer i mängd rent allmänt 

exempelvis vänskapsrelationer, aktivitet i organisationer och så vidare. Den andra aspekten är 

den strukturella aspekten, här ingår individen sociala nätverk och ska kunna utryckas i termer 

av storlek, täthet, ömsesidighet, varaktighet, intensitet, homogenitet och så vidare. Den tredje 

och sista aspekten är den funktionella aspekten, i vilken utsträckning individen involveras i 

emotionellt engagemang, instrumentellt stöd, information och så vidare. 

     På arbetsplatser förknippar Thorell (2003) socialt stöd med goda relationer mellan 

arbetarskamraterna samt cheferna. En viktigt aspekt Thorell tar upp är att stödet inte enbart 

påverkas av gruppen, utan av hela organisationens övergripande frågor. Exempelvis att alla 

anställda har en gemensam syn av de satta målen inom organisationer är en stor förutsättning 
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för att de ska kunna ge varandra stöd. Även lönesättningen är en viktigt del, då det kan lätt 

leda till konflikter. Ett lönesättningssystem bör finnas på arbetsplatser som är accepterad av 

de flesta anställda, för att minimera riskerna med negativa sociala klimat och grupperingar. 

     House (1981) menar att socialt stöd bör delas upp i fyra kategorier. Dessa fyra är (1) 

Värderande stöd, som är information från andra och är relevant för självärdering. Individen 

använder andra människor som informationskällor till att värdera sig själva. Den information 

en individ får in behöver inte vara uttalad information utan kan lika gärna vara outtalad. På en 

arbetsplats kan värderande stöd exempelvis innebära feedback samtal, där en individs 

prestation stärks eller sänks i form av ord. (2) Emotionell stöd, är stöd i form av empati, 

omtanke, kärlek och tilltro. Detta tillgodoser viktiga mänskliga behov som känslan av 

gemenskap, trygghet och uppskattning. På arbetsplatsen kan det exempelvis vara att under en 

jobbig och stressig dag kommer en kollega fram och visar att han/hon bryr sig, det kan vara så 

enkelt att det räcker med att fråga hur individen mår. (3) Informativt stöd, är när en individ får 

guidning eller information kring ett problem av en annan person. De är viktigt för individer att 

kunna få råd och en annan synvinkel på olika sorters problem, samt feedback på sin tänkta 

lösning kring det aktuella problemet. I arbetet kan detta exempelvis vara att chefen kommer 

med råd och information kring en klurig situation. Detta i sin tur hjälper dels individen att lösa 

problemet men även stärker banden med chefen och självkänslan höjs. (4) Instrumentellt stöd, 

är det praktiska stödet en individ kan få. Exempelvis hjälp vid flytt, transport, barnpassning, 

pengalån och så vidare. Det är stöd som minskar individens belastning och det leder till att 

individen sparar på sin energi och tid. Instrumentellt stöd kan vara kopplad med emotionell 

stöd, exempelvis då en instrumentell handling som att ge någon presenter, ses som ett tecken 

på omtanke. Men det kan även ses som en kompensation för att individen tagit emotionellt 

avstånd eller brister i emotionell stöd. Exempelvis på arbetsplatsen kan detta vara en situation 

då chefen beviljar ledighet några få dagar, eller helt enkelt att en kollega kommer med kaffe 

på morgonen. 

     Vidare så skriver House (1981) att det beror mycket på vem som gör stöd inom dessa 

kategorier. Exempelvis kan det vara viktigare med emotionell stöd från sin partner än sin 

arbetskollega. Dock är all stöd viktigt, även källorna som ger stödet fastän vissa källor är mer 

betydelsefulla än andra.       

 

Socialt stöd är positiva sociala utbyten med människor i ens omgivning. På arbetsplatsen 

handlar det om relationer med kollegor respektive överordnande. Att en individ får någon sort 

av socialt stöd på arbetsplatsen är positivare än inget stöd alls. Dock är det av stor betydelse 

vem stödet kommer ifrån och hur stödet tolkas av individen. En väldigt viktigt aspekt Thorell 

(2003) tar upp är organisationens övergripande frågor. Dessa kan variera beroende på företag. 

I företag där individer arbetar enskilt kan företagets övergripande frågor och normer göra att 

arbetaren inte får chans att ge och ta emot stöd från sina kollegor, utan enbart har ett socialt 

utbyte med överordnande. Behovet av en eller flera av de fyra dimensionerna som House 

(1981) tar upp kan därför variera mellan arbetsplatser. Exempelvis på en arbetsplats där 

individer arbetar enskilt, får de ingen möjlighet till att få instrumentellt stöd medan 

värderande och emotionellt stöd från chefen kan vara väldigt viktigt. 

 

Krav - kontroll - stödmodellen 

I den ursprungliga krav och kontroll modellen skapad av Robert Karasek blir en kombination 

av krav och kontroll orsaken till stress. I modellen finns det fyra alternativa arbetssituationer 

beroende på om det är höga eller låga krav, respektive om individen känner hög eller låg 

kontroll över situationen (Aronsson, 1987).  
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 Figur 1. Krav- kontrollmodell (Ur Aronsson, 1987, s 24). 

 

Karasek och Thorell (1990) menar att det är obalansen mellan kraven som ställs och det 

beslutsutrymme (kontroll) som individen har över situation som avgör hur stor påfrestningen 

blir. Desto större beslutsutrymme en individ har desto högre blir förutsättningarna att klara av 

höga krav. Krav och kontroll är beroende av varandra och gör det möjligt att identifiera 

upplevd stress för individer i arbetsmiljön. Då det uppstår obalans mellan de krav som ställs i 

arbetet och kontrollen som den anställde har, uppstår även riskerna för ohälsa och psykiskt 

belastning. Thorell (2003) menar att inflytande och delaktighet utgör en viktigt del i 

individens beslutsutrymme. Beslutsutrymme är ett välanvänt ord i arbetspsykologi och väldigt 

övergripande. Thorell delar begreppet i två grundkomponenter. Vardagsdemokrati är den 

första grundkomponenten, som i sin följd har två komponenter bakom sig, uppgiftskontroll 

och deltagande i beslutsfattande. Uppgiftskontroll handlar om i vilken sträckning man har 

kontroll över sina vardagsuppgifter på arbetsplatsen, när de utförs och i vilka som ska 

prioriteras. Deltagande i beslutsfattning innebär att individen har en möjlighet att påverka sina 

arbetstider, känna att individen har möjlighet att delta i förändringar och allmänt kunna 

komma med förslag. Den andra komponenten är  kompetens att utöva kontroll över sin 

situation.  Detta handlar om färdighetskontroll, att en individ på arbetsplatsen ska kunna ta 

kontrollen över en oväntad situation 

     I Karasek och Thorell (1990) krav och kontroll modell bildar faktorerna krav och 

beslutsutrymme (kontroll) olika arbetssituationer för individen. De fyra olika 

arbetssituationerna är: (1)Passiva arbeten, innebär att det inte ställs höga krav eller ges stort 

beslutsutrymme. Arbetskraven är alldeles för låga för att stimulera ansträngning, även om 

individen skulle vilja anstränga sig så har individen inte befogenheterna (beslutsutrymme) att 

göra det. Individens färdigheter och kunskaper minskar förmodligen med tiden samt 

försvinner viljan att arbeta vidare, utvecklas eller att  anstränga sig i sitt arbete. Enligt Karasek 

och Thorell (1990) är detta den värsta kvadraten i modellen, då individen både blir passiv i 

arbetet och i privatlivet. (2)Högstress arbeten, innebär att det ställs höga krav och att inget 

beslutsutrymme ges, eller är för lågt. Detta innebär att arbetet som individen ska utföra är 

väldigt påfrestande och har inte det beslutsutrymme som krävs för att kunna hantera de krav 

som de ställs inför, vilket leder till att individen känner sig stressade och pressade. Denna 

kvadrat är den situation som generar mest stress och kan leda till sjukdomar som exempelvis 

depression eller utmaningssymptom. (3) Lågstress arbeten, innebär att arbetssituationen ger 

ett stort beslutsutrymme men har låga krav. Individen har god tid på sig att hantera de krav 

och utmaningar som han/hon ställs inför. Lågstressarbeten är den kvadrat där risken är minst 

för stress och stress relaterade sjukdomar. Detta för att det stora beslutsutrymme som ges 

alltid är högre än de kraven som ställs. Risken finns dock att lågstress arbeten blir tråkiga för 

individen då inte tillräckligt med utmaningar ställs. (4) Aktiva arbeten, innebär att arbetet 

ställer höga krav på individen samtidigt som individen får ett stort beslutsutrymme. På så sätt 

får individen mer kontroll över situation och riskerna för psykisk ohälsa minskar. De höga 

kraven i samband med stort beslutsutrymme stimulerar individen till att vara aktiva i sitt 

arbete  Enligt Karasek och Thorell (1990) så är den kvadrat den optimala arbetsformen, där 
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individen får hitta egna lösningar och ta kontroll över situationen. Detta leder till en långvarig 

arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och en personlig utveckling.  

 

Johnsson och Hall (1988) bygger vidare på Karaseks krav och kontroll modell och lägger till 

socialt stöd som en tredje dimension. Socialt stöd är hur den anställdes relation är till chefen 

och de andra på jobbet samt att individen fungerar bra i gruppen med dem andra. Skillnaden i 

modellen blir att istället för fyra situationer får krav - kontroll och stödmodellen uppstår åtta 

möjliga situationer. De tidigare fyra nämnda arbetssituationerna får en dimension till, som är 

högt eller lågt stöd det vill säga kollektiv eller isolerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. krav-kontroll-stöd modellen. (Johnson & Hall, 1988, s 1336). 

 

Modellen har använts utav flera forskare. Modellen används i forskningsarbete där studier 

görs kring den psykosociala arbetsmiljön, stress, utbrändhet eller arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Exempelvis i en studie av Dollard, Winefield, Winefield, Jonge (2000) utfördes 

en enkät undersökning vars syfte var att undersöka i hur stor grad faktorerna krav- kontroll 

och stöd kunde påverka graden av stress och arbetarnas arbetstillfredsställelse. 

Respondenterna fick besvara självskattningsformulär. Resultaten de fick var att stress minskar 

och arbetstillfredsställelsen ökar om individerna upplever att de får socialt stöd. Oavsett 

vilken kvadrat i krav- kontroll och stöd modellen individen befinner sig i så är socialt stöd 

något positivt.  

  

Kritik mot krav-kontroll-stöd modellen. 

Modellen har bland annat kritiserats av Thylefors (2006) som menar att det inte finns 

tillräckligt med empiriska bevis på att socialt stöd verkligen fungerar som en buffert mot 

stress. Även om det är positivt med socialt stöd så behöver den inte dämpa effekterna av för 

höga krav. Dock så menar Cox, Griffiths och González (2000) precis tvärtom, att socialt stöd 

är en väldigt viktigt faktor i modellen. Men att modellen är fortfarande vag för den mäter för 

få aspekter. krav- kontroll och socialt stöd räcker inte för att mäta den psykosociala 

arbetsmiljön. Det finns andra aspekter som är viktiga, exempelvis socioekonomisk status osv. 

Karlsson och Eriksson (2001) menar precis som Cox et al. (2000) att modellen innehåller för 

få dimensioner för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Men trots det så anser dem att 

krav- kontroll och stöd modellen är den mest givande, då det är brist på andra modeller inom 

samma kategori. 
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Sammanfattningsvis så är krav- kontroll och stödmodellen en välanvänd modell trots kritik. 

Oavsett kritik så är det en av få modeller som mäter socialt stöd i samband med krav och 

kontroll. Krav- kontroll och stödmodellen visar helt enkelt på arbetare som får socialt stöd har 

det bättre på alla sätt och vis i jämförelse med anställda som saknar eller har lågt socialt stöd. 

Oavsett vilken kvadrat arbetaren hamnar i beroende på kraven som ställs och kontroll som 

befogats blir situationen mer positiva om individen får socialt stöd. 

 

Arbetstillfredsställelse 

Då begreppet började bli aktuellt på 60-talet så kom en av de första och mest accepterade 

definitionerna genom tiderna av Locke (1976), han beskrev arbetstillfredsställelse som: 

 "Job satisfaction is a pleasurable or positive emotional state resulting from the 

appraisal of one's job or job experiences" 

 (Locke, 1976, s 1304) 

 

Enligt Locke så är  arbetstillfredsställelse ett positivt emotionellt tillstånd  som är ett resultatet 

av individens egna bedömning av erfarenheter av och i arbetet. Vidare bygger ett antal 

forskare (Cranny, Smith och Stone 1992) på Lockes definition och menar att 

arbetstillfredsställelse är en affektiv reaktion av det som individen förväntar sig få ut av sin 

arbetsplats och det individen egentligen får ut. De menar alltså att arbetstillfredsställelse 

handlar om de förväntningar en individ har gentemot sin arbetsplats och i vilken utsträckning 

förväntningarna uppfylls.  

     Dock så håller inte Weiss (2002) med om att arbetstillfredsställelse handlar om en affektiv 

reaktion. Utan menar att arbetstillfredsställelse är en attityd individen har gentemot 

arbetsplatsen. Weiss håller med om att affektiva reaktioner finns på arbetsplatsen som 

exempelvis att den anställde känner rädsla när han/hon tänker på sin stränga chef, dock är det 

inte arbetstillfredsställelse. Enligt Weiss handlar affektiva reaktioner mer om individens 

kognitiva tankesätt och de behov som individen förväntar sig ska uppfyllas av omgivningen 

och inte om arbetstillfredsställelsen i sig. 

     Det finns flera andra forskare (Aziri 2011;  Statt 2004; Armstrong; 2006) som i sina studier 

definierat arbetstillfredsställelse som en attityd individen har gentemot jobbet. Attityden 

formas av tidigare arbetserfarenheter samt  positiva och negativa känslor som varje enskild 

individ anknyter till sin arbetsplats. Det är många olika arbetsrelaterade faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen.  

     Det diskuteras aktivt om de faktorer som berör arbetstillfredsställelse och det forskarna är 

ense om är att faktorn belöning är en av de allra viktigaste faktorer för en hög 

arbetstillfredsställelse. Dessa belöningar kan vara i olika former, de allra vanligaste är 

ekonomiska belöningar och befordringar. Angelöw (2006) menar att arbetstillfredsställelse är 

en av de viktigaste förutsättningar för en organisation att skapa en hälsosam, effektiv och 

framgångsrik arbetsplats. 

 

Arbetstillfredsställelse är ett positivt begrepp och väldigt individuellt. Varje individ skapar en 

egen uppfattning kring vad arbetstillfredsställelse är då innebörden av begreppet bygger på 

individens tidigare erfarenheter.  

 

Social information processning 

Social information processning är en teori/modell av Salancik och Pfeffer (1977, 1978) som 

visar att arbetstillfredsställelsen för den enskilda individen avgörs av den attityd som 

individen skapat gentemot arbete. Attityden som individen skapar beror på sociala processer. 

När den anställde ska göra en bedömning av sin arbetstillfredsställelse så läggs den största 
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vikten på sociala relationer på arbetsplatsen, relationen med kollegor och chef, tidigare 

upplevda situationer och vad de andra anställda anser om individen. 

     Modellen Social information processning består av tre huvudkomponenter som avgör  

individens upplevda attityd gentemot arbetstillfredsställelse. Första komponenten är den 

sociala omgivningen, individens sociala omgivning på arbetsplatsen påverkar individens 

attityd för att omgivningen sätter gränser, ställer normer, skapar förväntningar och ger respons 

på individens beteende. Detta har en viktig effekt på individens attityd för att arbetsplatsen 

skapar en generell accepterad bild av en viss attityd på arbetsplatsen som kan beroende på 

individens attityd vara positiv eller negativ. Andra komponenten handlar om hur individen 

tolkar och accepterar sina arbetsuppgifter, individen kan möjligtvis se sina arbetsuppgifter 

som en utmaning, något intressant och stimulerande eller som något jobbigt, tråkigt som 

belastar individen negativt. Den tredje komponenten handlar om individens tidigare 

erfarenheter, hur ställer sig individens personliga upplevda situationer mot arbetsplatsen och 

omgivningen. Detta är viktigt för att om individen enligt sina tidigare upplevelser har en 

negativ erfarenhet av en situation som hänt, kan det resultera möjligtvis till att individen 

associerar den tidigare upplevda situationen till en situation på arbetsplatsen som egentligen 

inte alls är negativ, men individen tolkar den som negativ på grund av tidigare erfarenheter 

(Salancik och Pfeffer 1978). 

 

I en metaanalys av Thomas och Griffin (1983) analyserade de 10 olika forskares studier kring 

social information processning på arbetsplatsen. Mestadels av studierna de analyserade var 

experimentella studier eller fältstudier, som de anser är dem vanligaste metoderna att arbeta 

med SIP. Det forskare oftast vill mäta när de gör SIP studier så är det arbetstillfredsställelse 

generellt på arbetsplatsen eller arbetsuppgifts- tillfredställelse. I en studie av Griffin (1983) 

utfördes en experimentell studie där han ville få fram hur och vilka faktorer påverkar 

arbetsattityden som leder till arbetstillfredsställelse. I studien delades deltagarna upp i två 

grupper och en den ena gruppen fick utföra uppgifter så som de utför dem vardagligt och den 

andra gruppen fick manipulerade uppgifter. Efteråt fick båda grupperna besvara en enkät som 

skulle mäta individernas arbetstillfredsställelsen. Resultaten blev arbetsuppgifter som utfördes 

utan direktiv ledde till minskad arbetstillfredsställelse än de som fick direktiv. De fick även 

fram andra resultat som inte är relevanta för denna studie. 

 

Kritik mot social information processning 
Det finns väldigt lite kritik riktat mot SIP, då teorin används ofta i samband med andra 

modeller och teorier och forskare väldigt sällan utgår enbart från SIP i deras studier. Enligt 

Thomas och Griffin (1983) bör forskare som arbetar och studerar  SIP vara mer noggranna 

med detaljerna och definitionerna de använder sig av i sina studier. Samt att fler faktorer bör 

tas med i SIP studier. Piece och Dunham (1979) kritiserar själva metoden och menar att då 

forskare vill mäta arbetsuppgifts- tillfredställelse med SIP är oftast validiteten och reliabilitet 

låga, då de uppgifter som utförs är väldigt olika beroende på företag/organisation. Det tas 

ingen hänsyn till i SIP vilka sorts uppgifter som utförs. De menar att det behövs tas hänsyn till 

fler faktorer när studier kring SIP bedrivs. 

 

Sammanfattningsvis så är SIP en bra utgångspunkt för forskning kring arbetstillfredsställelse 

och fungerar bra i samband med andra teorier och modeller. Då väldigt få studier har utförts 

med enbart SIP är det svårt att avgöra hur bra teorin stämmer. Grundtanken med SIP är att 

sociala relationer på arbetsplatsen tillsammans med tidigare erfarenheter avgör arbetarens 

arbetstillfredsställelse 
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Socialt stöd och arbetstillfredsställelse 

I en undersökning om socialt stöd påverkar arbetstillfredsställelsen har Bradley och 

Cartwright (2002) funnit att den påverkan socialt stöd har på individer är väldigt varierande. 

Det viktigaste gällande arbetstillfredsställelse är enligt resultatet vem eller vilka  på 

arbetsplatsen som står för det sociala stödet. Det är stor skillnad om chefen eller kollegorna 

ger stöd. Socialt stöd av betydelsefulla personer uppskattas mer av individen, exempelvis är 

chefen en person med status och makt och det sociala stödet från chefen uppskattas mer än av 

jämlika kollegor.  

     I en studie av Boon Lee (2002). I studien visade han att socialt stöd från cheferna, socialt 

stöd från kollegorna och socialt stöd från familj och närmare vänner har ett positivt samband 

med arbetstillfredsställelsen. I studien hittas även ett samband att de individer som ofta slutar 

på sina arbetsplatser har upplevt lågt eller inget alls socialt stöd från chefen och kollegorna. 

Arbetsplatser där individer upplever mycket socialt stöd tenderar till att stanna mycket längre 

inom organisationen. I en annan studie av McIntosch (1990) visade det sig att när individer 

känner att de får mycket socialt stöd på arbetsplatsen och har för många arbetsrelationer 

samtidigt i luften kan det leda till emotionell utmaning. Som eventuellt kan leda till psykisk 

ohälsa och att individen känner sig utmattad och obekväm på arbetsplatsen. Mcintosch (1990) 

menar att det är viktigt att kunna balansera relationer och vad man delar med sig till andra på 

arbetsplatsen, för mycket information om en själv till fel person kan vara negativt. 

     I en studie där forskarna Brough och Pears (2004) ville få fram vilken sorts social stöd är 

viktigast gentemot arbetstillfredsställelse samt skillnaderna i arbetstillfredsställelse beroende 

på vem som bidrar med det sociala stödet. De fick fram att praktiskt stöd från chefen  är mest 

betydelsefull gällande arbetarnas arbetstillfredsställelse. Stöd från överordnande visade 

signifikanta ökningar i arbetarnas arbetstillfredsställelse. Stöd från kollegor, både emotionellt 

stöd och praktiskt stöd visade sig inte ha någon signifikant effekt på arbetstillfredsställelsen. 

Studien besvarades av 95 industri arbetare.   

     Harris, Winskowksi och Engdahl (2007) har gjort en studie angående effekt skillnaderna 

olika sorters socialt stöd har. De kom fram till att emotionellt stöd i form av mentorskap 

bidrar till ökad arbetstillfredsställelse, medan coachning inte bidrar till arbetstillfredsställelse. 

Harris (et.al 2007) menar att mentorskap är en viktigt faktor för den nye individens 

karriärframgång. Vänskapsrelationer där individer diskuterar privatliv och blir väldigt 

personliga i diskussioner, detta bidrar inte till arbetstillfredsställelse. Arbetsrelationer där 

individer diskuterar arbete och idéer kring arbete bidrar till ökad arbetstillfredsställelse.  

 

socialt stöd och könsskillnader i relation med arbetstillfredsställelse 

I en undersökning av Sangmook (2005) upptäckte han en signifikant skillnad mellan mäns 

och kvinnors upplevda arbetstillfredsställelse, han fick fram att kvinnor är nöjda i högre 

utsträckning än män. Även då kvinnor generellt sätt har en lägre lön och sämre möjligheter till 

befordran. Sangmook (2005) menar att detta beror på att män värdesätter yttre belöningar på 

arbetsplatsen, så som befordran, högre lön och en hög status, medans kvinnor fokuserar på 

inre belöningar, exempelvis att åstadkomma ett meningsfullt arbete eller att vara socialt 

involverade på arbetsplatsen. 

     I en studie av Stansfield och Candy (2006) visar deras resultat att män får mindre socialt 

stöd än kvinnor och förklarar detta genom att emotionell stöd identifieras mest bland kvinnor. 

Män har inte lika lätt identifiera känslan av att dem får emotionell stöd. Kvinnor uppskattar 

och tar gärna emot socialt stöd från omgivningen, medan män uppskattar och 

uppmärksammar socialt stöd framför allt  hos betydelsefulla personer, exempelvis socialt stöd 

från chefen på arbetsplatsen är viktigare än stöd från kollegorna. Stansfield och Candy (2006) 

menar att resultaten blir olika för att män inte uppfattar lika lätt som kvinnor att de får socialt 

stöd. Kvinnor har lättare att identifiera socialt stöd från sina kollegor på arbetsplatsen och är 
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mer mottagbara för socialt stöd, män tvärtom har svårt att uppfatta att de får socialt stöd och 

när de väl får det från kollegor så tolkar män det som en vanlig diskussion och uppskattar det 

inte på samma sätt som kvinnor. 

 

Forskning kring socialt stöd i samband med arbetstillfredsställelse har visat att det är viktigt 

vem som står för det sociala stödet och vilken typ av socialt stöd som är viktig. Exempelvis i 

Harris, Winskowksi och Engdahl (2007) studie blev resultatet att emotionellt stöd i form av 

mentorskap ledde till ökad arbetstillfredsställelse. Medan McIntosch (1990) menar att för 

mycket emotionellt stöd kan leda till ohälsa på arbetsplatsen. Brough och Pears (2004) fick 

fram att praktiskt och emotionellt stöd på arbetsplatsen inte leder till arbetstillfredsställelse. 

Vidare i Stansfield och Candy (2006) resultat visar de att män får mindre socialt stöd än 

kvinnorna och att detta beror på framförallt att män har svårare att identifiera emotionellt stöd. 

Detta kan även ha ett samband med Sangmook (2005) studier där resultatet blev att män 

värdesätter mer yttre belöningar respektive kvinnor som föredrar inre belöningar och därför är 

mer socialt involverade.  

      Resultaten har varit väldigt varierande i forskningen gällande vilket typ av socialt stöd 

som leder till arbetstillfredsställelse. Det är inga studier som tagit till hänsyn om 

respondenterna utför ensamarbete eller grupparbete. Exempelvis i Harris, Winskowksi och 

Engdahl (2007) studie utfördes undersökningen på två sjukhus där individer arbetar ihop, 

resultatet blev att emotionellt stöd leder till arbetstillfredsställelse. I en studie av Brough och 

Pears (2004) utfördes undersökningen  på diverse Human Resources arbetsplatser, deltagarna 

bestod bland annat av psykologer, överordnande och individer som arbetar administrativt. 

Detta är yrken där individer utför sitt arbete mestadels ensamma, resultatet blev att endast 

instrumentellt stöd från chefer  leder till arbetstillfredsställelse. I ovanstående text kan vi se 

hur olika studier på olika arbetsplatser ger olika resultat. Beroende på om individerna utför 

grupparbete eller ensamarbete kan respektive dimension av socialt stöd ha olika betydelse. 

Arbetsform kan vara en betydelsefull faktor i forskning kring vilken typ av socialt stöd som 

leder till arbetsarbetstillfredsställelse.     

 

 

Syfte 

Syftet i den här studien är att undersöka om socialt stöd har ett samband med 

arbetstillfredsställelse. Individer som arbetar i grupp och individer som arbetar enskilt 

kommer undersökas för att undersöka om det finns skillnader mellan arbetsformerna gällande 

upplevd socialt stöd. 

 

Hypoteser:   

H1 Socialt stöd är relaterat till grupparbete mer än ensamarbete.  

H2 Socialt stöd är associeras till kvinnor mer än män. 

H3 Socialt stöd har positiva samband med hög kontroll och låga krav. 

H4 Anställningstid på nuvarande arbetsplats och antal år inom yrket har ett positivt 

 samband med socialt  stöd. Hypotes grundad på Boon Lee (2002) studier 

 där resultaten bland annat  visade positiva samband mellan socialt stöd och 

 anställningstid. 

H5 Socialt stöd har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

 Hypotes grundad på Boon Lee (2002) studier där han menar att socialt stöd har 

 ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

H6 Instrumentell stöd har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 
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 Hypotes grundad på Brough och Pears (2004) studie där diskuteras det vilka 

 dimensioner av socialt stöd som generar arbetstillfredsställelse. 

H7 Emotionell stöd har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

 Hypotes grundad på Harris, Winskowksi och Engdah (2007) studier där 

 resultatet blev att emotionell stöd ledde till arbetstillfredsställelse. 

 

Metod 

 

Deltagare 

91 arbetare deltog i studien (se tabell 1). Medelåldern var 43,45 (11,49). Alla deltagare är 

arbetare i företag placerade i södra Sverige. Medeltiden för tid inom samma yrke var 15,61 år. 

Medeltiden för anställningstid på nuvarande arbetsplats var 8,14 år. 

     Urvalet bestod av frivilliga arbetare på respektive organisation/företag som ville medverka 

i studien. Vidare blev det ett tillgänglighetsurval. Antal bortfall är okänt. Då jag lämnat över 

enkäter till arbetsledare/chefer kan jag inte konstatera om det blev ett bortfall eller inte 

 

Tabell 1. Deltagare inom respektive grupp. År inom yrket (År) och Anställningstid på 

nuvarande arbetsplats (At.). 

 
 

Mätinstrument 

Undersökningen utförs genom en kvantitativ metod, där respondenterna fick besvara 26 

självskattningsfrågor i en enkät. Frågeformuläret utformades med hjälp av Skandinavisk 

Opinion (SKOP) SKOP ref. nummer S12OKT11, 2011) tidigare frågeformulär. Frågor kunde 

besvaras på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet stämmer helt och 5 innebär att 

påståendet inte stämmer. Alla värden omvändes i analysen, så 1 blev stämmer inte och 5 

stämmer helt. SKOP är en välkänd organisation, deras formulär har hög validitet och 

reliabilitet och har använts i många studier och undersökningar i Sverige. Bakgrundvariabler 

är kön, ålder, yrke, år inom samma yrke och anställningstid på nuvarande arbetsplats. Dessa 

frågor placerades i början av formuläret (se bilaga 1). Mätinstrumentet SKOP innefattar 

många dimensioner, jag har valt ut sju av dessa som är; Värderande stöd, tre frågor i 

formuläret (t.ex. "Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra"), 

Emotionell stöd, fem frågor i formuläret (t.ex. "Jag tycker att samarbetet fungerar bra med 

arbetskamraterna" och "Min chef är engagerad och lyhörd"), Instrumentellt stöd, två frågor i 

formuläret (t.ex. "Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med 

sina arbetsuppgifter"), Informativt stöd, tre frågor i formuläret (t.ex. "Jag är tillräckligt 

informerad om det som rör mitt arbete"),  Arbetstillfredsställelse, tre frågor i formuläret (t.ex. 

"Jag har ett meningsfullt arbete"), Krav, tre frågor i formuläret (t.ex. " Jag hinner för det 

mesta med mina arbetsuppgifter") och Kontroll, tre frågor i formuläret (t.ex. "Jag kan själv 

bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföra"). Vidare kommer de fyra dimensionerna av 

socialt stöd sammanställas och bilda ytterligare en variabel. Desto högre värden i 

dimensionerna: informativ stöd, instrumentellstöd, emotionell stöd, kontroll, socialt stöd totalt 

och arbetstillfredsställelse så är resultaten positivt, då upplever individerna respektive 

dimension. Gällande dimensionen krav så betyder desto högre värde, desto mer krav upplever 

individen. 
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Procedur 

Jag kontaktade flera företag och organisationer via telefon och frågade om det fanns en 

möjlighet och vilja att besvara mitt frågeformulär. De organisationer och företag som gick 

med på att delta besöktes av mig. I tre företag under mitt besök fick jag inga enkäter 

besvarade utan lämnade över dessa till ledningen som skulle dela ut dessa till anställda i 

efterhand som de kom, då de jobbade i skift eller inte var på plats för tillfället. De fick ett 

speciellt informationsblad där jag informerar väldigt kort om att studien kommer gå ut på 

betydelsen av socialt stöd inom arbetslivet samt att deras svar kommer behandlas 

konfidentiellt. De blev även informerade om att deltagande är friviligt och att de kan dra sig 

ur när som helst. I två andra företag/organisationer fick jag cirka 20 minuters tid under ett 

möte för att introducera mig och enkäten samt få frågorna besvarade. Introduktionen de fick 

var väldigt kort och jag berättade vilken skola jag studerar på och att studien går ut på 

betydelsen av socialt stöd inom arbetslivet. Vidare informerade jag om att deltagande är 

absolut friviligt och att de kan dra sig ur när som helst och de svar jag får in kommer 

behandlas konfidentiellt 

 

Dataanalys 

Enkäternas resultaten matades in i programmet SPSS. De fyra dimensionerna av socialt stöd 

sammanställdes och bildade ytterligare en variabel. Oberoende T-test användes i syfte för att 

undersöka de åtta dimensionerna (värderande stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd, 

informativt stöd, krav, kontroll, arbetstillfredsställelse och "totalt socialt stöd") i relation till 

respektive arbetsform och kön.  Korrelationstest Pearsons'r användes för att hitta eventuella 

samband mellan de åtta dimensionerna (värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, 

emotionell stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt, ålder, år inom yrket, anställningstid på 

nuvarande arbetsplats och arbetstillfredsställelse). 

 

Resultat 

Ensamarbete och Grupparbete 

Inom dimensionen instrumentell stöd visade resultaten på signifikant högre poäng inom 

grupparbete än ensamarbete. Med det kan slutsatsen dras att individer inom grupparbete får 

mer instrumentell stöd än individer som utför ensamarbete. Vidare visade resultaten ett 

signifikant samband kring krav. Individer inom ensamarbete upplever mindre krav än de som 

utför grupparbete. De som utför grupparbete visade tendens till att de upplever mer socialt 

stöd(de fyra dimensionerna totalt) än de som utför ensamarbete. Dock fanns det inga 

signifikanta skillnader. 

     Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan ensamarbete och grupparbete i 

följande dimensioner: emotionell stöd, värderande stöd, informativt stöd, kontroll och 

arbetstillfredsställelse (se tabell 3). 

Tabell 3: ensamarbete och Grupparbetares värderande stöd, informativa stöd, instrumentella 

stöd, emotionella stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt och arbetstillfredsställelse. 

Medelvärde (M), standaravvikelse (Sd), t-värde(t) med frihetsgrader (df) och signifikanta 

värde (Sig.) 
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Män och Kvinnor 

Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i följande dimensioner: 

värderande stöd, informativa stöd, instrumentella stöd, emotionella stöd, krav, kontroll, socialt 

stöd totalt och arbetstillfredsställelse. Det finns alltså inga skillnader mellan de olika 

dimensionerna och respektive kön (se tabell 4). 

Tabell 4: Män och kvinnors värderande stöd, informativa stöd, instrumentella stöd, 

emotionella stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt och arbetstillfredsställelse. Medelvärde 

(M), standaravvikelse (Sd), t-värde(t) med frihetsgrader (df) och signifikanta värde (Sig.) 

 

 

 

Korrelationer 

     Socialt stöd. Socialt stöd och de fyra dimensionerna av socialt stöd var för sig visade 

signifikant positiva korrelationer med följande sju dimensioner: värderande stöd, informativt 

stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd,  kontroll, socialt stöd totalt och 

arbetstillfredsställelse. Positiv signifikant korrelation visar på att desto mer individerna får av 

socialt stöd eller respektive dimension desto mer får de av följande sju dimensioner: 

värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd,  kontroll, socialt stöd 

totalt och arbetstillfredsställelse. En positiv signifikant korrelation mellan socialt stöd och 

krav visar på att desto mer socialt stöd individen får, desto mindre krav upplever de. 
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     Krav. Krav visade signifikant positiv korrelation med följande sju dimensioner: 

värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd, kontroll, socialt stöd 

totalt och arbetstillfredsställelse. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan krav och 

ålder, år inom yrket och anställningstid på nuvarande arbetsplats. Positiv signifikant 

korrelation visar på att desto mindre krav individerna upplever, desto mer får de av följande 

sju dimensioner: värderande stöd, informativ stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd,  

kontroll, socialt stöd totalt och arbetstillfredsställelse.  

     Kontroll. Kontroll visade signifikant positivt korrelation med följande sju dimensioner: 

värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd, krav, socialt stöd totalt 

och arbetstillfredsställelse. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan kontroll och ålder, 

år inom yrket och anställningstid på nuvarande arbetsplats. Positiv signifikant korrelation 

visar på att desto mer individerna känner kontroll på arbetsplatsen desto mer får de av 

följande sex dimensioner: värderande stöd, informativ stöd, instrumentell stöd, emotionell 

stöd, socialt stöd totalt och arbetstillfredsställelse. En positiv signifikant korrelation mellan 

kontroll och krav visar att desto mindre krav individer upplever, desto mer kontroll har de. 

     Arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse visade signifikant positivt korrelation med 

följande sju dimensioner: värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell 

stöd, krav, kontroll och socialt stöd totalt. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan 

arbetsstillfredsställelse och ålder, år inom yrket och anställningstid på nuvarande arbetsplats. 

Positiv signifikant korrelation visar att desto högre grad av arbetsstillfredsställelse individerna 

upplever desto mer får de av följande sex dimensioner: värderande stöd, informativt stöd, 

instrumentell stöd, emotionell stöd,  kontroll och socialt stöd totalt. En positiv signifikant 

korrelation mellan arbetsstillfredsställelse och krav visar att desto mindre krav individer 

upplever, desto högre arbetsstillfredsställelse har de. 

     Bakgrundsvariabler. Ålder, år inom yrket och anställningstid på nuvarande arbetsplats 

visade inga signifikanta korrelationer med följande åtta dimensioner: värderande stöd, 

informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt och 

arbetstillfredsställelse. Inga signifikanta korrelationer mellan bakgrundsvariablerna och de 

åtta dimensionerna visar på att ålder, år inom yrket eller anställningstid på nuvarande 

arbetsplats inte har något samband med någon av dimensionerna. 

      
I tabell 5 presenteras de bivariata sambanden mellan värderande stöd, informativt stöd, 

instrumentell stöd, emotionell stöd, krav, kontroll, socialt stöd totalt, ålder , år inom yrket, 

anställningstid på nuvarande arbetsplats och arbetstillfredsställelse 

Tabell 5. Samband mellan värderande stöd (V), informativt stöd (If), instrumentell stöd (In), 

emotionell stöd (E), krav (Kr), kontroll (K), socialt stöd totalt (S), arbetstillfredsställelse (A), 

ålder (Å), år inom yrket (År) och anställningstid på nuvarande arbetsplats (At.). 
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Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om någon av de fyra dimensionerna 

(värderande, informativt, instrumentellt och emotionellt stöd) eller socialt stöd har ett 

samband med arbetstillfredsställelse samt eventuella samband mellan krav, kontroll och 

socialt stöd. Vidare var syftet att undersöka eventuella samband och skillnader mellan 

värderande stöd, informativt stöd, instrumentell stöd, emotionell stöd, krav, kontroll, socialt 

stöd totalt i relation till ensamarbete och grupparbete. Bakgrundsvariablerna undersöktes i 

samband med de åtta variablerna och avslutningsvis studerades eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor i de nämnda variablerna. 

 

Ensamarbete och grupparbete 

     Socialt stöd. Resultatet i föreliggande studie visade att de individer som utför grupparbete 

hade signifikant högre upplevd instrumentellt stöd än individer som utför ensamarbete. Vidare 

visade resultatet en tendens till att socialt stöd generellt förekommer mer bland de som arbetar 

i grupp. För i övrigt fanns det inga signifikanta skillnader mellan ensamarbetare och de som 

arbetar i grupp. Resultatet ligger i linje med H1. Resultat i föreliggande studie ligger i linje 

med en tidigare studie av Brough och Pears (2004) vars syfte inte var att studera socialt stöd 

bland ensamarbetare och de som arbetar i grupp, utan vilka dimensioner av socialt stöd som 

har ett samband med arbetstillfredsställelse. Deras studie utfördes bland av individer som 

arbetar i grupp och resultatet blev att instrumentellt stöd är den enda dimensionen som har ett 

samband med arbetstillfredsställelse. Även om studierna inte har samma syfte eller mäter 

samma variabler så verkar det finnas ett samband mellan instrumentellt stöd och de individer 

som utför grupparbete. Bradley och Cartwright (2002) diskuterar variationen som kan uppstå 

kring resultat när det bedrivs forskning inom socialt stöd. Deras resultat visar att det viktigaste  

på arbetsplatsen kring socialt stöd är vem eller vilka som står för det stödet. Socialt stöd av 

betydelsefulla personer uppskattas mer av individen. Beroende om en individ utför 

ensamarbete eller grupparbete kan variationen vara hög när det gäller antal betydelsefulla 

personer i individens omgivning samt antal personer som har möjlighet att bidra med stöd. Att 

instrumentellt stöd upplevs mer av individer som arbetar i grupp kan bero på att det finns mer 

personer i omgivningen som kan hjälpa till. Enligt House (1981) minskar instrumentellt stöd 

individens belastning och besparar denne tid och energi. Individer som utför ensamarbete har 

sämre möjligheter till att få instrumentellt stöd på arbetsplatsen då de utför sina uppgifter 

själva. Medan de som arbetar i grupp har  

Socialt stöd är relaterat till grupparbete mer än ensamarbete.  
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bättre chanser att både ge och få instrumentellt stöd vid behov och på så sätt hjälpas åt på 

arbetsplatsen. Detta är dock bara spekulationer. 

     Krav. I föreliggande studie framkom det signifikanta skillnader mellan grupparbete och 

ensamarbete gällande krav. Inga hypoteser kring krav har ställts, dock är det ett intressant 

resultat att lyfta fram. Individer som utför ensamarbete visade sig uppleva mindre krav på 

arbetet än de som utför grupparbete. I en undersökning av Arbetsmiljöverket (2001) 

rangordnades yrken där individer utsätts för höga krav. Listan består av 15 yrken, majoriteten 

är yrken där individer arbetar i grupp. Exempelvis på yrken som är högst upp på listan, 

grundskollärare, hälso- och sjukvårdsspecialister, gymnasielärare och sjuksköterskor. Det är 

få yrken på listan där individer utför ensamarbete.  Rent spekulativt kan det bero på att 

individer som utför ensamarbete känner en större koppling till arbetet än de som arbetar i 

grupp. Då de inte har möjlighet att bilda sociala relationer med kollegor på samma sätt som 

grupparbetare så bildar ensamarbetarna en relation med själva arbetsplatsen och det gör att de 

upplever mindre krav. 

 

Män och kvinnor 

Gällande könsskillnader i samband med socialt stöd framkom det inga signifikanta skillnader 

i föreliggande studie. Resultatet strider mot H2 då det inte finns några könsskillnader i socialt 

stöd. Resultat i föreliggande studie kan bero på en sned könsfördelning i grupperna. De som i 

studien anses utföra ensamarbete var mestadels män och de som anses utföra grupparbete var 

mestadels kvinnor. Med tanke på att flera tidigare studier visat skillnader mellan män och 

kvinnors uppfattning gällande socialt stöd är resultatet i föreliggande studie smått 

överraskande. I exempelvis en studie av Stansfield och Candy (2006) blev resultatet att 

kvinnor upplever mer socialt stöd än män och de menar att det framförallt beror på att kvinnor 

lättare identifierar socialt stöd men även att kvinnor är mer mottagbara för socialt stöd. Vidare 

diskuteras de att män uppmärksammar endast stöd från betydelsefulla personer. Sangmook 

(2005) är inne på samma spår och menar att män värdesätter mer yttre belöningar såsom 

högre lön, befordran eller hög status medan kvinnor lägger mer vikt på inre belöningar, som 

exempelvis att åstadkomma ett meningsfullt arbete eller att vara socialt involverade på 

arbetsplatsen.  

     Enligt Arbetsmiljöverket (2001) upplever kvinnor socialt stöd mer än män. Att resultatet i 

föreliggande studie blev avvikande kan bero på att stereotyperna för typiskt manligt och 

kvinnligt beteende på arbetsplatsen minskat eller som Thorell (2003) lyfter fram att 

organisationens övergripande frågor har ett väldigt stort inflytande på det sociala klimatet som 

bildas på arbetsplatsen. Rent spekulativt kan det vara att inom vården ges bra förutsättningar 

för socialt stöd och ett positivt klimat som leder till en sammanhållning som inkluderar alla 

individer på arbetsplatsen.  

 

Socialt stöd i relation till krav och kontroll 

Resultatet i föreliggande studie visade signifikant positiva samband mellan socialt stöd i 

relation till krav och kontroll. Detta betyder att desto mer av socialt stöd en individ får, desto 

mer kontroll upplever individen och mindre krav. Resultatet går i linje med H3 då det finns 

samband mellan socialt stöd i relation till krav och kontroll. I tidigare studier (Dollard, 

Winefield, Winefield, Jonge, 2000) har resultatet visat signifikant positiva samband mellan 

socialt stöd- krav och kontroll. Desto mer stöd en individ känner sig ha, desto mindre krav 

upplever de och mer kontroll. I Karasek och Thorell (1990) ursprungliga krav och kontroll 

modell så är det obalansen mellan krav och beslutsutrymme som skapar påfrestningar. Desto 

mer beslututrymme, desto högre blir förutsättningar att klara höga krav. Johansson och Hall 

(1998) menar att då dimensionen socialt stöd tilläggs ökar förutsättningarna ytterligare att 

hantera höga krav. Både resultatet i föreliggande studie och i andra studier ligger i linje med 
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krav- kontroll och stöd modellen. Enligt Johnsson och Hall (1988) så har individer som 

upplever socialt stöd på arbetsplatsen det bättre på alla sätt och vis än de som inte upplever 

socialt stöd. I en studie av McIntosch (1990) visade det sig att när en individ känner sig ha för 

mycket socialt stöd på kan det leda till emotionell utmaning. Detta kan leda till psykisk ohälsa 

och att individen känner sig utmattad och obekväm på arbetsplatsen.  

         

Socialt stöd i relation till anställningstid och antal år inom yrket 

I föreliggande studie förväntades anställningstid på nuvarande arbetsplats och antal år inom 

yrket ha ett positivt samband med socialt stöd. Resultatet visade inga signifikanta samband 

mellan varken anställningstid och socialt stöd eller antal år inom yrket och socialt stöd. Detta 

resultat strider mot H4. Tidigare forskning har visat positiva samband mellan socialt stöd och 

anställningstid. I en studie av Boon Lee (2002) visade resultatet att desto längre individer varit 

på en och samma arbetsplats desto mer socialt stöd anses de ha. Då socialt stöd är enligt 

Schwarzer och Buchwald (2004) medmänskliga möten som bidrar till att individen känner sig 

respekterad, uppskattad, älskad samt hjälper individen att ta sig igenom olika problem. En 

framtida studie hade kunnat vara att jämföra individer som arbetat tre år ihop eller mer och 

individer som arbetat mindre än ett år tillsammans. Vars hypotes hade varit att de som arbetat 

ihop tre år eller mer upplever mer socialt stöd än de som arbetat ihop mindre än ett år.  

      I föreliggande studie finns det inga signifikanta samband, dock är resultatet intressant då 

det visar på att antal år inom samma yrke inte har några samband med socialt stöd. Detta kan 

betyda att klimatet på arbetsplatsen är såpass bra att även nyanställda känner stöd och 

kommer fort in i gemenskapen, eller tvärtom att nyanställda inte får socialt stöd och att 

arbetsklimatet är uselt.  

 

Socialt stöd i samband med arbetstillfredsställelse 

Resultatet i föreliggande studie visade signifikant positiva samband mellan socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse. Resultatet ligger i linje med H5 då ett positivt samband visats mellan 

socialt stöd och arbetstillfredsställelse. Det är inget oväntat resultat med tanke på den mängd 

tidigare forskning som haft liknande resultat. I tidigare forskning (Bon Lee, Bradley & 

Cartwright, 2002; Harris, Winskowksi & Engdahl, 2007) har oavsett skillnaderna i 

bakgrundsvariabler och andra faktorer visat att socialt stöd har positiva samband med 

arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse avgörs enligt social information processning 

teorin av den attityden som individen skapar gentemot arbetsplatsen. Kärnan i teorin är att 

attityden gentemot arbetsplatsen formas av bland annat sociala relationer som individer har 

och medverkar i på arbetsplatsen (Salancik & Pfeffer, 1977, 1979). Även om begreppet 

socialt stöd inte används i teorin så anser jag socialt stöd vara kopplat till attityd skapandet 

som teorin går ut på. Delen där forskarna Salancik och Pfeffer (1977, 1979) lyfter fram 

sambanden mellan sociala relationer och formandet av en attityd som i sin tur leder till 

arbetstillfredsställelse eller otillfredsställelse har likheter med House (1981) teorier kring att 

all socialt stöd viktigt på arbetsplatsen och bidrar till ökad arbetstillfredsställelse. Med tanke 

på att Aronsson (1987) menar att socialt stöd är ett samlingsbegrepp för olika aspekter av 

sociala relationer, så skulle rent spekulativt en modern definition av social information 

processning kunna byta ut komponenten sociala relationer på arbetsplatsen till socialt stöd på 

arbetsplatsen.   

      För att ytterligare styrka hypotesen visade resultatet ett positivt signifikant samband 

mellan de fyra dimensionerna: värderande, informativt, instrumentellt och emotionellt stöd 

och arbetstillfredsställelse. Desto mer socialt stöd individer upplever eller desto mer av 

respektive dimension av socialt stöd upplever så generar det till högre arbetstillfredsställelse.     

      Instrumentell stöd i samband med arbetstillfredsställelse. Resultatet visade signifikant 

positivt samband mellan instrumentellt stöd och arbetstillfredsställelse. Detta ligger i linje 
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med H6. Resultatet ligger i linje med delvis en studie av Brough och Pears (2004) vars 

resultat var att instrumentellt stöd från överordnande har ett samband med 

arbetstillfredsställelse dock visade instrumentell stöd från kollegor inga signifikanta samband 

med arbetstillfredsställelse. Även om syftet i studierna är olika, så visar resultatet i 

föreliggande studie och resultat i tidigare studier att det finns ett samband mellan 

instrumentellt stöd och arbetstillfredsställelse. Som tidigare nämnt minskar instrumentellt stöd 

individens belastning och bespara denne tid och energi (House 1981). Instrumentellt stöd 

innebär praktiskt stöd och på arbetsplatsen kan det vara så att denna typ av stöd är lättast att 

identifiera för arbetare då den direkt minskar belastningen och underlättar arbetet. Det kan väl 

vara så att instrumentellt stöd är lättast att bidra med och som i sin tur kan leda till andra typer 

av socialt stöd och ökar arbetstillfredsställelsen för både givaren och mottagaren. 

    Emotionell stöd i samband med arbetstillfredsställelse. Resultatet i föreliggande studie 

visade på signifikant positivt samband mellan emotionellt stöd och arbetstillfredsställelse. 

Resultatet ligger i linje med H7 vars innebör är att emotionellt stöd har ett positivt samband 

med arbetstillfredsställelse. Detta är inte så konstigt med tanke på att emotionellt stöd 

tillgodoser viktiga mänskliga behov som trygghet, gemenskap och uppskattning. Emotionellt 

stöd handlar framförallt om stöd i form av empati och tilltro (House, 1981). 

Arbetstillfredsställelse handlar om att skapa en attityd gentemot arbetet och den attityden 

formas positiva och negativa känslor som individen anknyter till sin arbetsplats  

Det finns flera andra forskare (Aziri 2011;  Statt 2004; Armstrong; 2006). Då en individ 

upplever emotionellt stöd så är det lättare att skapa positiva känslor gentemot arbetsplatsen 

och känna arbetstillfredsställelse. Resultatet i följande studie ligger i linje med tidigare studier 

(Harris, Winskowksi och Engdah, 2007) där resultatet blivit att stöd i form av emotionellt stöd 

leder till arbetstillfredsställelse.  

 

Metoddiskussion 

 

En hög standardisering har eftersträvats. Alla deltagare har fått samma information antagligen 

muntligt eller skriftligt. Dock fanns det en del deltagare som fick ut enkäten av sin chef. 

Chefen ombads att inte prata eller diskutera enkäten med anställda utan låta dem läsa 

informationsbrevet själva. Via den information som mottagits av chefen har det gått till så på 

arbetsplatserna. I samtliga fall har undersökningen skett på deras vardagliga arbetsplatser. 

Lika många respondenter inom ensamarbete och grupparbete samt en jämnt fördelning av kön 

eftersträvades. Det lyckades någorlunda bra då ensamarbetare utgjorde 48% och 

grupparbetare 52%. På grund av kvinnodominerade arbetsplatser var könsfördelning något 

sämre, 41% män och 59% kvinnor. 

     Formuläret som används i undersökningen är utformat av SKOP som är en av Sveriges 

främsta företag som utför opinionsundersökningar. Deras instrumentet är väl använda och 

välbeprövade och därför anses ha hög reliabilitet. 

     Dock är det möjligt att det inte tagits tillräckligt med hänsyn till selektion. De som antas 

vara ensamarbetare utför de verkligen helt själva alla sina arbetstuppgifter och tillbringar i 

princip all tid själva. Då många respondenter gällande ensamarbete varit personliga assistenter 

som mycket väl anses vara ett ensamarbete men personliga assister kan bilda relationer med 

de personer som de utför assistans hos. Då många handikappade startar egna företag så är det 

väldigt vanligt att de både är VD och de som behöver assistans. På så sätt skapar den 

personliga assistenten samtidigt en relation med den som behöver assistans men även sin chef. 

Grupparbete kan anses vara lättare att tolka, för det är vanligare än ensamarbete. Dock hur 

stor tid av arbetstiden tillbringar individerna med att lösa uppgifter tillsammans med andra 

och hur stor tid tillbringar dem med att lösa uppgifter själva. Risken finns att representanter 

för grupparbete och ensamarbete inte fullt ut utför ensamarbete respektive grupparbete. 
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Slutsatser 

Sammanfattningsvis gällande grupparbete och ensamarbete verkar det inte finnas några större 

skillnader gällande upplevd socialt stöd i respektive arbetsform. Att grupparbetare upplevde 

mer instrumentellt stöd är inte så konstigt då de arbetar oftare med andra människor. Att det 

inte blivit andra signifikanta skillnader kan bero på att frågorna deltagarna besvarade berörde 

både stöd från chefen och kollegor och sammanfördes till en variabel. Detta kan betyda rent 

spekulativt att de som utför arbete får stöd av kollegorna och de som utför ensamarbete då de 

inte har kollegor, kompletterar detta genom att få stöd av chefen/cheferna. Att det för i övrigt 

inte blivit några signifikanta skillnader förutom med krav, kan bero på att organisationerna är 

såpass mogna och utvecklade att de ser sina arbetares enskilda behov och försöker tillgodose 

dessa. Så oavsett ensamarbete eller grupparbete verkar individerna i både arbetsformerna 

känna sig ha i princip samma grad av socialt stöd. 

     Gällande könsskillnader visade resultat i föreliggande studie inga signifikanta skillnader. 

Detta var lite överraskande resultat, möjligtvis kan det bero på att könsskillnaderna i 

samhället börjar bli mindre. Dock kan inga slutsatser dras kring detta utifrån resultatet i 

föreliggande studie. 

      Vidare gällande korrelationer så finns det klart och tydligt ett samband mellan socialt stöd 

och alla dess dimensioner i relation till arbetstillfredsställelse. Detta är positivt med tanke på 

att alla individer vill känna arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats och detta kan uppnås 

genom att ta hänsyn till socialt stöd och befrämja socialt stöd på arbetsplatsen. Resultatet i 

föreliggande studie visade att det inte finns signifikanta samband mellan anställningstid på 

nuvarande arbetsplats och antal år inom yrken i relation till arbetstillfredsställelse eller socialt 

stöd. Detta kan betyda att desto längre individer har arbetat inom samma yrke och på samma 

arbetsplats, desto mindre stöd behöver de. Resultatet i föreliggande studie gav stöd för krav- 

kontroll och stöd modellen och med tanke på att det är en välprövad och välanvänd modell så 

är det inget överraskande resultat. Man kan konstatera att socialt stöd har ett positivt samband 

med upplevd kontroll på arbetsplatsen och att socialt stöd underlättar hantering av de krav 

individer utsätts för i sina arbeten. 

 

Framtida forskning 

I föreliggande studier hittades inte många signifikanta skillnader mellan individer som utför 

grupparbete och ensamarbete. Detta kan bero på många faktorer men något framtida studier 

gällande grupp och ensamarbete bör ta hänsyn till är att verkligen hitta representanter för 

respektive yrke. Att verkligen hitta yrken där individer utför ensamarbete respektive 

grupparbete, exempelvis gällande ensamarbete författare, programmerare och diverse IT-yrke 

och gällande grupparbete exempelvis förskollärare och industriarbetare som arbetar ihop.  

Ytterligare bakgrundsfaktorer kan tilläggas och undersökas i samband med socialt stöd och 

respektive arbetsgrupp. Gällande socialt stöd i samband med arbetstillfredsställelse bör flera 

faktorer undersökas, exempelvis Thorell (2003) nämner att en viktig aspekt är organisationens 

övergripande frågor och normer. Med tanke på det kan en pilotstudie göras på arbetsplatsen 

som ska undersökas gällande möjligheter till socialt stöd, uppmuntras sammanhållning och 

gemenskap eller är organisationen bara resultatinriktade och är det kollektiv lönesättning eller 

individuell lönesättning. Dessa faktorer kan såväl som skapa förutsättning och 

oförutsättningar till socialt stöd och arbetstillfredsställelse. Forskning kring socialt stöd i 

samband med arbetstillfredsställelse bör vara longitudinell då arbetstillfredsställelsen bestäms 

av den attityd som individen skapar gentemot arbetsplatsen. Som förmodligen alla upplevt 

någon gång, så finns det dåliga dagar och bra dagar på arbetet och detta bör det tas hänsyn till. 
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     Gällande krav- kontroll och stödmodellen kan flera dimensioner läggas till. Som 

exempelvis Cox et al. (2000) föreslår att socioekonomisk status hade varit en aspekt som 

modellen borde ta hänsyn till.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag är en student som studerar arbetspsykologi och går det tredje och sista året av 

utbildningen. Nu skriver jag min c-uppsats och tänkte att ni skulle besvara lite frågor i min 

enkätundersökning 

Jag skall undersöka betydelsen av socialt stöd inom arbetslivet. I din hand har du en enkät 

som rör frågor kring hur du upplever att du får socialt stöd på din arbetsplats. Att fylla i 

enkäten tar cirka 20 minuter, troligen mindre.  

Naturligtvis är det helt frivilligt från din sida att delta i undersökningen och du kan när som 

helst välja att dra dig ur och inte delta. Alla svar du ger i enkäten kommer att återges helt 

anonymiserade. Den information jag får betraktar jag som konfidentiell.   

 

 

Tack för ert samarbete! 

Vänliga hälsningar, 

Ermin Pilatovac 
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Bilaga 2 

  Man Kvinna 

 1. Kön   

 

2. Ålder 

 

------------------------------------ 

 

3. Yrke 

 

------------------------------------ 

 

4. År inom samma yrke (år/mån) 

 

------------------------------------ 

 

5. Anställningstid på nuvarande arbetsplats (år/mån) 

 

------------------------------------ 

 

Vänligen ringa in den siffra i den grad du anser påståendet stämmer. 
 

6. Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

7. Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

8. Jag är tillräckligt informerad om det som rör mitt arbete 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

9. Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

10. Jag har ett omväxlande arbete 

Stämmer           Stämmer inte 
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 1 -----2-----3-----4-----5 

 

11. Jag kan själv bestämma på vilket sätt mitt arbete skall utföras 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

12. Jag har förutsättningar att göra ett bra jobb 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

13. Min närmaste chef visar mig uppskattning när jag gör något bra  

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

14. Min chef är engagerad och lyhörd  

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

15. Det är lätt att hitta den information jag behöver för mitt arbete 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

16. Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina  

arbetsuppgifter 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

17. Jag har ett meningsfullt arbete 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

18. Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete  

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

19. Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

20. Min närmaste chef ger mig feed-back och återkoppling på mitt arbete 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

21. Jag har förtroende för min närmaste chef  
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Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

22. Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

23. Jag får fatta självständiga beslut i mitt arbete 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

24. Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

25. Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef när det behövs 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

26. Medarbetarsamtalet med min närmaste chef är meningsfullt för mig? 

Stämmer           Stämmer inte 

 1 -----2-----3-----4-----5 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 


