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Sammanfattning
Bakgrund: För företag är alla ekonomiska aspekter viktiga, dit hör medarbetarnas hälsa som
kan bli en stor kostnadspost. I dagens samhälle ökar stress och depression från arbetsplatsen
trots gedigna kunskaper inom ämnet.
Syfte: Studiens syfte är belysa kopplingen mellan medarbetarskap och arbetshälsa.
Teori: Studien har sin utgångspunkt ur medarbetarskap och arbetshälsa. Tidigare forskning
inom arbetshälsa har kopplats till medarbetarskapshjulet för att studera om något av
medarbetarskapets fyra begreppspar kan förklara arbetshälsa i högre grad än något annat
begreppspar.
Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvantitativ undersökning i form av
en enkät där antalet respondenter uppgick till 83 individer. Tidigare forskning har gjort det
möjligt att koppla svaren från enkäten till möjliga påverkande faktorer för arbetshälsa inom
medarbetarskap.
Analys: I resultatet framkommer att det finns många faktorer som har samband med
arbetsglädje. Det visade sig att kommunikation, samhörighet, relationer, uppskattning och
utveckling har starka samband med den arbetsglädje som medarbetarna upplever. För faktorn
stress visades samband med förtroende för chefen och kontroll.
Slutsats: Medarbetarskap är ett bra redskap för att förhindra arbetsohälsa. Då arbetshälsa är
komplext och många faktorer för arbetshälsa påverkar varandra bör inga av
medarbetarskapets begreppspar bortses ifrån.
Sökord: Medarbetarskapshjulet, arbetshälsa, arbetsrelaterade problem, medarbetare

Summary
Background: For companies are every economic aspect essential. One aspect is the
workplace health that employees feel whom can be a big cost. In our society is stress and
depression increasing despite extensive knowledge in the topic for workplace health.
Purpose: The purpose of the study is to illustrate the connection between followship and
workplace health.
Theory: The study has it starting point from followship and workplace health. Previous
research in the topic for workplace health have been related to the wheel of followship to
study if one of the four factors in followship can explain workplace health more than the other
factors.
Method: The empirical material have been collected from a quantitative research in form of a
survey, is was 83 participants who responded. Previous research and literature have made it
possible to relate the answers from the survey to factors affecting workplace health in the
strategy of followship.
Result: The result show that there are many factors that influence workplace happiness. It
showed that communication, affinity, relations, appreciation and personal development have
connections with workplace happiness. Factors that influence in stress is trust in the manager
and control of the workday.
Conclusion: Followship is a good tool to prevent workplace related illnesses. Workplace
health is a complex topic and many factors for workplace health affect each other, therefore
should none aspect of followship be ignored.
Keywords: Followship, workplace health, co-workers
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1 Bakgrund
I slutet av 2014 fanns ungefär 71 000 pågående, dokumenterade sjukfall i psykiska diagnoser.
Detta är en ökning med 48 % jämfört med 2012 då siffran låg på 48 000 (Försäkringskassan
2015). De branscher som år 2015 hade störst andel arbetssjukdomar omfattar vård, omsorg
och socialtjänst som står för 28 %. Tillverkningsindustrin utgör 17 % och utbildningsväsendet
utgör 13 %. Procenttalen gäller för 100 % av alla anmälda arbetssjukdomar som år 2015
uppgick till 12 040 stycken (Arbetsmiljöverket 2016). I Europa antas en tredjedel av arbetare
vara drabbade av psykisk ohälsa där depression står för största delen (Emdad et al. 2013).
Tidigare studier (Emdad et al. 2013; Boustras et al. 2015) visar att samband finns mellan
arbetshälsa och lönsamhet. Det har även gjorts studier (Timmins 2011; Notenbomer et al.
2016; Laschinger et al. 2015) som ämnar ta reda på vilka faktorer som påverkar arbetshälsa.
Trots gedigna kunskaper inom området för arbetshälsa och påverkan för organisationens och
arbetstagares effektivitet och resultat eller prestation så fortsätter arbetsohälsa relaterad till
stress och depression att öka.
Bolman och Deal (2015) menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan organisation och
individ. Detta beroende definierar författarna som arbetstagarnas behov av lön, utveckling och
att göra karriär. Organisationen behöver å andra sidan idéer, energi, kunskap och färdigheter.
Detta beroende leder oss in på studiens nyckelbegrepp arbetshälsa och medarbetarskap.
Arbetshälsa är ett brett begrepp och definieras i denna uppsats som arbetstagarnas trivsel på
arbetsplatsen relaterat till arbetsglädje och stress (Notenbomer et al. 2016; Emdad et al. 2013).
Medarbetarskap definieras som arbetstagares förhållningssätt som utvecklas för att hantera
relationen till sitt arbete och sin arbetsgivare (Andersson et al. 2013).
Studiens syfte är att belysa kopplingen mellan medarbetarskap och arbetshälsa.

1.1 Frågeformulering
Finns det samband mellan arbetshälsa och medarbetarskap?

1.2 Avgränsning
Arbetshälsa är ett mycket brett begrepp och kan studeras utifrån flera olika perspektiv. Denna
undersökning fokuserar inte på hur arbetsgivare och företag arbetar för att förhindra ohälsa,
studien fokuserar istället på de faktiska förhållandena för arbetstagare på arbetsplatsen ser ut.
Detta arbete fokuserar också på psykiska faktorer som påverkar arbetshälsa, av denna
anledning kommer inte faktorer som påverkar arbetstagare fysiskt på arbetsplatsen att
diskuteras så som arbetsolyckor eller faktorer i arbetsmiljön som ergonomi.
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2 Teoretisk referensram
Organisationer är uppbyggda genom individers sammanlagda ansträngning och existerar för
att uppnå gemensamma mål (Jacobsen & Thorsvik 2014). Eftersom organisationer består av
människor är det många olika behov som behöver tas hänsyn till och olika individer
responderar olika på samma stimuli (Jacobsen & Thorsvik 2014). På en arbetsplats är det
viktigt att ta hänsyn till olika individers intressen och önskemål samt att tillfredsställa dessa
på ett sätt som uppnår alla inblandade parters önskan på ett effektivt sätt (Blomquist &
Röding 2010).
När en arbetstagare är sjukfrånvarande är det arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön
under 2-14 dagar, därefter tar försäkringskassan över största delen av summan. En sjukanmäld
individ som tjänar 250 000 kronor per år kostar företaget 1496 kronor per dag plus 1784
kronor för den person som ersätter, på en dag blir det 3280 kronor (Försäkringskassan u.å).
Företaget påverkas också på andra plan vid sjukfrånvaro, såväl kortsiktigt som långsiktigt.
Sjukfrånvaro kan leda till underbemanning, skuldläggande bland kolleger med mera vilket i
sin tur kan påverka arbetsklimatet negativt och leda till hög personalomsättning, dålig
effektivitet samt ytterligare sjukskrivningar bland kvarvarande personal (Notenbomer et al.
2016; McBain 2007; Emdad et al. 2013). Det finns därför mycket att vinna med
tillfredsställande arbetshälsa (Boustras et al. 2015).

2.1 Faktorer som påverkar arbetshälsa
Det finns många faktorer som kan påverka arbetshälsa. De faktorer som behandlas här går att
relatera till medarbetarskapets fyra begreppspar vilka är förtroende och öppenhet, gemenskap
och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga
(Andersson et al. 2013). Medarbetarskap diskuteras i avsnitt 2.2.
En individ spenderar i snitt nio timmar per dag på arbetsplatsen, fem dagar i veckan. Detta
innebär att arbetstagare till stor del interagerar med sina kolleger. När en så stor del av dygnet
spenderas på arbetsplatsen är det därför viktigt att ha en tillfredsställande samhörighet och
gemenskap som kommer från att få emotionell support från sina kolleger och chefer. En
arbetsplats där gemenskap råder är en viktig källa för att få medarbetarna att känna sig
viktiga, betydelsefulla och att känna att de är en del i någonting större (Buddeberg-Fischer et
al. 2010; Laschinger et al. 2015). Gemenskap ger bra förutsättningar för utvecklandet av en
öppen kommunikation på arbetsplatsen där alla kan säga sin mening och diskutera uppkomna
ämnen (Nilsson & Waldemarson 2011; Andersson et al. 2013). För en organisation där
gemenskap och goda relationer inte uppnås kan konflikter uppstå mellan avdelningar, mellan
medarbetare eller mellan medarbetare och chef (Nilsson & Waldemarson 2011). Om
konflikter uppstått kan detta leda till att organisationen hamnar i ett läge med låg
produktivitet, låg effektivitet och låg motivation och chefens huvudsakliga uppgift blir att lösa
konflikterna och kan på så sätt inte fokusera på andra uppgifter i lika hög grad (Andersson et
al. 2013; Emdad et al. 2013).
Motivation kan beskrivas som de faktorer som gör att människor drivs framåt, när önskemål
finns att genomföra något (Andersson et al. 2013; Blomquist & Röding 2010). Något som är
viktigt att ha i åtanke är att olika individer motiveras av olika stimuli. Detta beror på olika
intressen, olika kunskapsnivåer och olika värderingar (Blomquist & Röding 2010). En studie
av McBain (2007) beskriver drivkrafter för engagemang. De faktorer McBain nämner
gällande arbetslivet för arbetstagarna är erkännande, stödjande kolleger, utvecklingspotential,
tydliga förväntningar, medverkan i beslutsfattande samt arbetsmiljö. McBains (2007)
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engagemangsfaktorer har visat sig vara betydande för arbetshälsa (Notenbomer et al. 2016;
Buddeberg-Fischer et al. 2010; Timmins 2011).
När medarbetare känner att de har kontroll över situationen och har befogenhet att påverka
arbetsbelastning eller tillvägagångssätt för en uppgift påverkas motivation och prestation
positivt (Jacobsen & Thorsvik 2014, Laschinger et al. 2015). Att ha kontroll över sin
arbetssituation har visat sig vara en betydande faktor för arbetshälsa (Notenbomer et al. 2016).
Ansvar är också tätt kopplat till motivation då den som känner sig ansvarig kommer ta
initiativ i situationer och fatta beslut (Andersson et al. 2013). Att medarbetare görs delaktiga i
beslutsfattande gör att de får en känsla av kontroll och det kan också påverka känslan av
utvecklingsmöjligheter som är en faktor för arbetshälsa (Buddeberg-Fischer et al. 2010). Det
som är viktigt att tänka på med ansvar är att vissa individer drivs av att ha ansvar medan andra
finner det betungande (Jönsson & Strannegård 2009).
Kommunikation (Timmins 2011) inom organisationer är mycket viktigt för att skapa
sammanhang, det vill säga för att få medarbetarna att arbeta samspelt och förstå varför deras
arbete är viktigt för organisationen (Buddeberg-Fischer et al. 2010). Kommunikation skapar
även goda relationer (Notenbomer et al. 2016) och klargör vad som förväntas av
medarbetarna (Timmins 2011). För att få perspektiv på kommunikationens betydelse kan ses
till maktkällan undanhållande av information där någon inte ges samma information som
övriga, detta i sin tur ger övertag för den som har informationen (Blomquist & Röding 2010).
Genom kommunikation vet individerna inom organisationen vad som förväntas av dem samt
att mål och visioner delas vilket gör att en positiv och gemensam företagskultur bildas
(Blomquist & Röding 2010; Bolman & Deal 2015). Otillfredsställande kommunikation får
många negativa följder däribland att kvalitén på arbetet kan försämras om vissa saker inte
nämns. Det kan också göra så att kunder behandlas olika om medarbetare inte har samma
information (Blomquist & Röding 2010; Timmins 2011). Om tydliga förväntningar saknas
och kommunikationen inom organisationen är bristfällig finns risk för att fel begås, detta i sin
tur kan leda till skuldkänslor och misstroende för medarbetarens kompetens (Timmins 2011).
Inom ett företag är det av vikt att arbetsbelastningen för arbetstagarna är tillfredsställande. I
en studie gjord av Notenbomer et al. (2016) tas faktorn för arbetsbelastning upp vad gäller
frekvent sjukanmälan. När arbetsbelastningen är för hög, till exempel när en arbetstagare är
sjuk och ingen annan tillsatts eller om ekonomin inom företaget inte räcker till, får resterande
arbetstagare väldigt mycket att göra och detta leder till stress. Stress är en betydande faktor
för dagens sjukskrivningar, där långvarig stress kan leda till utbrändhet (1177 vårdguiden
2015). Stress är något som upplevs i situationer där liten kontroll finns (Laschinger et al.
2015), när en individ har höga krav på sig (Buddeberg-Fischer et al. 2010) eller när
upplevelsen om att tiden är knapp och arbetsuppgifterna är oändliga (Notenbomer et al. 2016;
Buddeberg-Fischer et al. 2010) för att nämna några exempel. Arbetsbelastning är ett relativt
begrepp, då alla reagerar och uppfattar arbetsbelastning olika. Faktorer som påverkar
uppfattningen är bland annat ålder, kompetens och personlighetskriterier (Buddeberg-Fischer
et al. 2010).
Inom en organisation är förtroende en stark komponent i det dagliga arbetet. Förtroende
mellan arbetsgivare och medarbetare samt medarbetare emellan utgör en grund för att
utveckla en positiv gemenskap, företagskultur och goda relationer (Andersson et al. 2013). I
en organisation där förtroende finns minskar risken för missförstånd då parterna frågar
varandra vid oklarheter samt att individerna kommunicerar på ett effektivt sätt. Förtroende
leder också till bättre prestationer och ansvarstagande vad gäller både kundbemötande och
försäljning (Andersson et al. 2013).
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2.2 Medarbetarskapshjulet
Begreppet medarbetarskap har myntats då arbetet inom organisationer till största del utförs av
medarbetare och inte chefer, vilket gör att arbetstagare till stor del påverkar det resultat som
företaget uppvisar. Medarbetarskap kan definieras som de förhållningssätt och praktiker
medarbetarna utvecklar för att hantera relationen till arbetsgivare, kolleger och chefer. Då
medarbetarskap bygger på relationer och förhållningssätt tar det tid och tålamod att kunna
utveckla ett konstruktivt medarbetarskap (Andersson et al. 2013). Om de mänskliga
relationerna på arbetsplatsen är bristfällig har detta en direkt påverkan på arbetshälsa (Emdad
et al. 2013; Buddeberg-Fischer et al. 2010; Timmins 2011; Notenbomer et al. 2016).
Medarbetarskapshjulet är ett verktyg för chefer och ledare att skapa en verksamhet som
bygger på ömsesidigt samspel. Medarbetarskapshjulet (figur 1) bygger på fyra begreppspar
som sammanlänkas genom olika aktiviteter (Andersson et al. 2013).

Figur 1. Figuren visar förhållandet som råder mellan begreppsparen för medarbetarskap samt att det är en
ständigt pågående process. Källa: Andersson et al. 2013

2.2.1 Förtroende och öppenhet
Första steget för att kunna utveckla medarbetarskap är att medlemmarna i organisationen har
förtroende för varandra (Andersson et al. 2013). En studie av Oladele och Akeke (2016) pekar
på att förtroende kommer i en miljö som kännetecknas av stödjande klimat, delaktighet och
påverkansmöjligheter. En studie gjord av Notenbomer et al. (2016) visar att medarbetare som
kan påverka sin arbetssituation och får stöd av kolleger och chefer löper mindre risk att
drabbas av stress. Ytterligare sätt att skapa förtroende är att agera som en coach, förebild eller
mentor, om dessa faktorer saknas kan detta leda till kronisk stress (Buddeberg-Fischer et al.
2010). Får att nå förtroende och öppenhet är dialogen inom företaget av vikt. Bra dialoger
kännetecknas av att organisationens medlemmar öppet framför sina åsikter och att alla parter
lyssnar på varandra så det växer fram en djupare och gemensam förståelse för det som sägs
(Andersson et al. 2013). Detta gör också att förväntningar klargörs på ett effektivt sätt
(Timmins 2011). Om kommunikationen inte fungerar effektivt kan allvarliga fel inträffa
(Timmins 2011) och det kan också bli många missförstånd (Nilsson & Waldemarson 2011).
Inom detta begreppspar är det också speciellt viktigt med feedback eller återkoppling så
chefer och medarbetare vet hur de uppfattas av medlemmarna i organisationen (Notenbomer
et al. 2016). Kontinuerlig feedback öppnar upp för förändring då parternas medvetenhet
vidgas och ger ett klimat som präglas av att öppet säga sin åsikt istället för att prata bakom
ryggen på olika individer eller prata illa om företaget (Blomquist & Röding 2010).
2.2.2 Gemenskap och samarbete
Gemenskap och samarbete är också viktigt i utvecklandet av ett medarbetarskap. För att
utveckla gemenskap och samarbete kan sociala aktiviteter av olika slag användas för att få
medarbetarna att uppskatta varandra och att hitta sina roller inom företaget (Jönsson &
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Strannegård 2009; Andersson et al. 2013). För ett företag som inte lyckas skapa gemenskap
finns det risk att arbetstagarna nedvärderar, talar bakom ryggen och fryser ut vissa individer
eller hela arbetsgrupper. Har mobbing uppstått blir det en dålig atmosfär med spänningar i
luften (Emdad et al. 2013). Gemenskap och samarbete ger en social medvetenhet vilket
underlättar i interaktionen mellan medarbetare och de inser att deras ansträngningar är en del
av helheten (Phipps, Prieto & Ndinguri 2014). Inom detta begreppspar är det också viktigt att
få medarbetarna att agera prestigelöst och förstå att de är en del i en helhet där alla parter
spelar en viktig roll, det är därför viktigt att samarbete även finns mellan olika avdelningar
såväl som inom specifika avdelningar (Andersson et al. 2013; Jönsson & Strannegård 2009).
2.2.3 Engagemang och meningsfullhet
Eftersom medarbetarskap i hög grad handlar om förhållningssätt till arbetsgivare, medarbetare
och organisationen i helhet behöver medarbetare känna att det arbete de utför är meningsfullt
(Jönsson & Strannegård 2009). Enligt McBain (2007) ger engagemang hos personalen
effekter som en känsla av sammanhang, gemenskap, förändringsbenägenhet och låg
personalomsättning. McBain menar också att faktorerna för att skapa engagemang är
kommunikation, företagskultur, erkännande, stöd från chefer och kolleger samt möjlighet att
påverka. Det är också av vikt att medarbetarna görs delaktiga i visionsarbetet så de vet vad
som förväntas av dem, vilka åtgärder som skall vidtas samt vart företaget vill befinna sig i
framtiden (McBain 2007; Andersson et al. 2013)
2.2.4 Ansvarstagande och initiativförmåga
Begreppsparet ansvar och initiativtagande är tätt sammankopplat, den som har ansvar och
trivs med detta har också lättare att driva fram saker och lösa problem som uppstår
(Andersson et al. 2013). När medarbetare har ansvar kan det också kontrollera sin arbetsdag,
beroende på vilken sorts ansvar de har. En medarbetare som har ansvar för att fördela
arbetsuppgifter kan göra fördelningen av arbetsuppgifter rättvist. Att ha kontroll är en faktor
som påverkar arbetshälsa (Notenbomer et al. 2016). Ansvar ger mer motiverade medarbetare
på så sätt att det skapar ett större sammanhang och mening i arbetet (Buddeberg-Fischer et al.
2010; McBain 2007). För dessa begrepp är det viktigt att ta reda på vad medarbetarna vill och
vad de motiveras av. För vissa medarbetare är ansvar önskvärt medan det för andra känns
betungande och de kan känna sig överbelastade (Jönsson & Strannegård 2009). På grund av
olikheter hos medarbetare är det viktigt att hålla en öppen dialog eftersom önskan om ansvar
skiljer sig åt mellan bland annat kön, generationer och den kunskap individerna har (McBain
2007).

2.3 Sammanställning arbetshälsa och medarbetarskap
Ovanstående text behandlar många faktorer relaterade till arbetshälsa. De faktorer som nämns
är: Samhörighet, emotionell support, gemenskap, kommunikation, relationer, motivation,
erkännande, utveckling, tydliga förväntningar, balans mellan arbetsliv och privatliv,
delaktighet i beslutsfattande, kontroll över arbetssituation, att kunna påverka, ansvarstagande,
en känsla av sammanhang och att vara del i något större, arbetsbelastning och höga krav.
Dessa faktorer går att relatera till de fyra begreppsparen förtroende och öppenhet, gemenskap
och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga i
medarbetarskapshjulet. Påverkande faktorer för arbetshälsa delas in under respektive
begreppspar i medarbetarskapshjulet (Modell 1).
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Förtroende och
öppenhet

Gemenskap och
samarbete

Engagemang och
meningsfullhet

Ansvarstagande och
initiativförmåga

Samhörighet
Kommunikation
Relationer
Delaktighet i beslut
Kontroll

Samhörighet
Emotionell support
Kommunikation
Relationer
Motivation
Erkännande
Sammanhang

Samhörighet
Emotionell support
Delaktighet i beslut
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Modell 1 Koppling mellan medarbetarskapets begreppspar och faktorer som påverkar arbetshälsa.

Genom förtroende och öppenhet kommer samhörighet inom organisationen som förhindrar
konflikter att uppstå. Genom effektiv kommunikation kommer också förtroende genom att
medarbetarna vet vad cheferna förväntar sig av dem (Oladele & Akeke 2016). Genom
samhörighet och god kommunikation kommer även relationer att byggas mellan
medlemmarna i organisationen vilket förebygger konflikter och mobbing (Emdad et al. 2013).
Förtroende och öppenhet inom organisationen är en grundsten för att medarbetare skall ges
kontroll över sin arbetssituation då de öppet kan kommunicera om problem i verksamheten
och hur dessa skulle kunna lösas. Att inte ha kontroll över sin arbetssituation kan leda till att
medarbetarna känner stress (Notenbomer et al. 2016).
Genom begreppsparet gemenskap och samarbete ges ett sammanhang där organisationens
medlemmar känner att de är delaktiga i något som är större än dem själva (Buddeberg-Fischer
et al. 2010), och de inser att varje enskild individs prestation är avgörande i organisationens
nästa steg. Att medarbetarna känner att de är involverade i något större ger också motivation.
Genom gemenskap kommer också emotionell support och stöd från kolleger och chefer
eftersom de stöttar varandra istället för att motarbeta och försvåra för varandra (Emdad et al.
2013; Notenbomer et al. 2016). Här kommer även faktorer som kommunikation och relationer
in då kommunikation både inom och mellan avdelningar leder till tydligare förväntningar och
mindre missförstånd skapas. Genom att medarbetarna vet vad som förväntas av dem byggs
också relationer då färre misstag görs och därigenom blir det mindre skuldbeläggande på olika
individer eller avdelningar (Timmins 2011). I en organisation där samarbete och gemenskap
finns och där varje individ inser att alla prestationer är viktiga kommer också erkännande för
utfört arbete. Att få erkännande inom arbetsplatsen är en viktig faktor för arbetshälsa eftersom
medarbetarna känner sig uppskattade (McBain 2007).
Under begreppsparet engagemang och meningsfullhet är sammanhang en påverkande faktor.
Genom att individerna känner sammanhang kommer också en känsla av meningsfullhet. Om
medarbetare känner att det de gör inte gör någon skillnad eller bortses ifrån försvinner också
engagemanget vilket kan leda till depression och ovilja att gå till arbetet (McBain 2007).
Genom emotionell support kommer också meningsfullhet och engagemang genom att
individerna känner att de inte står ensamma, att känna sig som en del i något större är också
en drivande faktor, det vill säga att motivationen för att prestera kommer. För att engagemang
och meningsfullhet skall bli aktuellt är även erkännande och utveckling, eller att se
utvecklingsmöjligheter, viktigt. Genom erkännande kommer meningsfullhet och genom
utveckling kommer ytterligare engagemang (McBain 2007).
För ansvarstagande och initiativförmåga behöver det finnas goda relationer då detta motiverar
att ta ansvar och att kunna stå för det som gjorts utan att bli nedtrampad och dumförklarad.
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Genom initiativ kommer också erkännande och ansvar. Erkännande och ansvar ligger nära
faktorn för utveckling eftersom det fordrar att tänka själv och se på saker från olika
perspektiv.

2.4 Sammanfattning
Ovanstående text behandlar stora mängder information. Det essentiella för detta arbete, som
ligger till grund för att besvara frågeställningen om det finns samband mellan arbetshälsa och
medarbetarskap, är framkomna faktorer för arbetshälsa vilka är samhörighet, kommunikation,
relationer, delaktighet i beslut, kontroll av arbetsdagen, emotionell support, motivation,
erkännande, sammanhang och utveckling. Ytterligare aspekt är medarbetarskapets fyra
begreppspar vilka är förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och
meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga.
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3 Metod
3.1 Val av undersökningsmetod
Arbetshälsa är ett relativt begrepp vars innebörd skiljer sig från person till person, eftersom
det är kopplat till psykologiska motivations- och beteendeprocesser, det vill säga attityder
eller förhållningssätt (Evans, Jamal & Foxall 2008). Då arbetshälsa är ett relativt begrepp
baserat på förhållningssätt och attityder är det lämpligt att mäta i relation till
medarbetarskapshjulet som även det bygger på förhållningssätt och attityder gentemot arbetet
och arbetsgivare. Undersökningen riktas mot medarbetare då det är deras attityder eller
förhållningssätt till arbetshälsa på arbetsplatsen som fokuseras. Attityder eller förhållningssätt
kan mätas på olika sätt, denna studie använder sig av en kvantitativ enkätundersökning (bilaga
1) där frågorna ges som påståenden, där respondenterna får ange svar på en femgradig skala,
en så kallad Likertskala (Evans, Jamal & Foxall 2008). Undersökningen bygger på en enkät
då studien ämnar ta reda på om något av, eller alla medarbetarskapets fyra begreppspar har
samband med arbetshälsa. Studien ämnar inte gå in på djupet och identifiera faktorer för
arbetshälsa utan skall pröva faktorer som framkommit i tidigare forskning och faktorer
relaterade till medarbetarskap. För denna undersökning hade det varit önskvärt att kombinera
enkätundersökning med en intervju för att få en djupare förståelse, på grund av
tidsbegränsning är detta tyvärr inte möjligt. Arbetshälsa är också ett känsligt ämne och
arbetsgivare som är medvetna om att arbetshälsan på arbetsplatsen är bristfällig hade kunnat
neka till intervju vilket hade kunnat ge ett missvisande resultat.

3.2 Genomförande
Undersökningen genomfördes i form av en enkät (bilaga 1) som skickades ut via
facebook.com. Enkätundersökningen gjordes officiell och delades sex gånger totalt vilket gav
en breddning av de individer som nåddes av undersökningen. Enkäten gick att besvara under
28 april 2016 – 2 maj 2016 och inbringade under denna period 83 svar. Enkäten genomfördes
anonymt och vem som helst kunde besvara den. Undersökningen gick att besvara flera gånger
av samma person. I undersökningen besvarade respondenterna frågor utifrån hur de upplever
sin arbetssituation utifrån en femgradig skala. I denna undersökning fanns inget alternativ för
ej tillämpligt eller vet ej vilket kan göra att vissa respondenter har angett svarsalternativ tre på
den femgradiga skalan.
Målgruppen för undersökningen definierades som arbetstagare i Sverige och med anledning
av begränsningen i tid för undersökningen utfördes ett stickprov av befolkningen. Indelning
för analys har utförts genom ledfrågorna upplevd stress och arbetsglädje (figur 2). Deltagarna
har delats in i grupper efter hur ofta de känner sig stressade på grund av arbetet, siffran ett
motsvarar att de aldrig känner sig stressade och fem motsvarar att de i hög grad är stressade.
Respondenterna har vidare delats in i fyra grupper utefter den stress och arbetsglädje de
upplever, där arbetstagare som aldrig eller mycket sällan är stressade är indelade i samma
grupp. Grupperna har sammanslagits för att göra gruppen större och i båda fall anser sig
individerna slippa stress i arbetet. Deltagarna har också delats in i grupper utefter den
arbetsglädje de upplever, siffran ett innebär att de inte upplever någon arbetsglädje och siffran
fem innebär att de i hög grad känner arbetsglädje. Även för arbetsglädje har siffrorna
individer som svarat ett och två på arbetsglädje sammanslagits för att göra gruppen större.
Tillvägagångssättet för upprättande av enkäten utgick från faktorer som framkommit i den
teoretiska referensramen. Hade undersökningen genomförts på nytt hade en provundersökning
först genomförts för att se om vissa frågor behövde omformuleras samt om vissa frågor kunde
strykas. Undersökningen hade också utförts efter kvoturval på olika arbetsplatser.
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Delgrupperna inom ledfrågorna stress och arbetsglädje är olika stora och av denna anledning
används procentuella tal för grupperna. Detta för att en grupp med fler deltagare kan få en
högre siffra jämfört med en grupp med lägre antal respondenter, siffrorna kan dock ligga nära
varandra procentuellt. Underlag för analys har genomförts genom att se hur många individer
inom de olika delgrupperna som angett en viss siffra på Likertskalan på övriga frågor i
enkäten. Som exempel för de individer som angett en mycket hög arbetsglädje (23 stycken)
och även angett att kommunikationen på arbetsplatsen är mycket tillfredsställande (4
stycken), ger en ekvation på 4/23 vilket ger ungefär 17,4 %. Det är alltså 17,4 % av
individerna som känner hög arbetsglädje som även anser kommunikationen på arbetsplatsen
vara mycket god.
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Figur 2. Fördelningen av deltagarnas upplevda stress och arbetsglädje

Enkätundersökningen utformades på svenska. Vissa frågor har inte analyserats på grund av
tidsbrist. Från början var det tänkt att genomföra en analys även utifrån personliga kriterier
som om deltagarna lätt blir uttråkade, om de är gruppmänniskor eller inte samt om
respondenterna tycker om att planera sin vardag. Frågor som anställningsform, genus och
ålder har också ställts men bortsätts ifrån. Frågorna min chef tror på min förmåga att fatta
beslut samt mitt arbete är roligt och meningsfullt har även de bortsätts ifrån då de var otydligt
formulerade (bilaga 1).

3.3 Validitet
Ledfrågorna stress och arbetsglädje relateras till övriga frågor i enkäten respondenterna
besvarat. Denna undersökning fokuserar samband och inte orsak och verkan för variablerna
som analyserats. Detta gör att sambanden från undersökningen visar hur det ser ut på
arbetsplatserna och inte vad som påverkar att det ser ut på ett visst sätt. Validiteten antas
därför vara hög för undersökningen.

3.4 Reliabilitet
Det finns vissa begränsningar i undersökningen då den delades via sociala medier, detta
medför att en stor del av respondenterna är bekantskaper och detta är också anledningen till
att åldersspannet 21-30 är överrepresenterade. Undersökningen delades dock vidare sex
gånger och därigenom nåddes en större del personer utanför min bekantskapskrets. Denna
information har framkommit då de individer som delade undersökningen har studerats och ett
flertal personer utanför min bekantskapskrets har meddelat att de utfört undersökningen.
Undersökningen är också mycket liten med endast 83 respondenter vilket gör att det är ett litet
stickprov av Sveriges arbetstagare. Undersökningen kunde genomföras flera gånger av samma
person, detta är en faktor som måste tas hänsyn till. Jag anser dock att det är osannolikt att
samma person genomfört undersökningen under flera tillfällen då ingen belöning eller
liknande utgick för att delta i undersökningen. Undersökningen tar inte heller hänsyn till
eventuella skillnader i ålder, kön, bransch eller andra variabler som kan påverka resultatet.
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Gruppernas småskalighet och ojämnhet kan även det göra resultatet missvisande, det hade
varit önskvärt att studera delgrupper om minst 50 personer som upplever olika grad av stress
och arbetsglädje inom ledfrågorna för stress och arbetsglädje. Att det inte fanns något
svarsalternativ för vet ej eller inte tillämpligt kan ha gjort att vissa respondenter har angett
svarsalternativ tre. Denna undersökning har till största del jämfört grupperna som angett ett,
två, fyra eller fem då de är grupperna som är mycket missnöjda eller mycket nöjda som har
varit av intresse.
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4 Empiri
Enkäten som respondenterna besvarade bestod av 59 kvinnor och 24 män (bilaga 2), här
framkom att faktorer som kommunikation, relationer, delaktighet, uppskattning och ansvar är
viktiga variabler för majoriteten av deltagarna (bilaga 2).

4.1 Förtroende och öppenhet
När faktorerna kopplades till stress framkom ett visst samband mellan upplevd stress och
kommunikation. Bland de respondenter som inte upplever sig stressade alls anser 13 % av
deltagarna att kommunikationen på arbetsplatsen är mycket bristfällig eller bristfällig. Bland
de respondenter som upplever sig stressade i mycket hög grad anser 30 % av respondenterna
att kommunikationen är mycket bristfällig eller bristfällig. 28 % av de respondenter som
upplever stress relativt ofta anser att kommunikationen är bristfällig eller mycket bristfällig
(diagram 1).
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Diagram 1. Det procentuella antal av respondenterna inom varje delgrupp för stress som angett en viss grad av
kommunikation. Siffrorna 1-5 anger i vilken grad respondenterna anser att kommunikationen på arbetsplatsen
fungerar. 1 motsvarar mycket bristfällig och 5 motsvarar mycket bra.

När kommunikation analyserades i relation till arbetsglädje framkom att 47,8 % av
respondenterna som upplever arbetsglädje i hög grad också upplever att kommunikationen på
arbetsplatsen är mycket tillfredsställande eller tillfredsställande. 13 % av deltagarna som
känner hög arbetsglädje ansåg kommunikationen vara bristfällig. För de respondenter som
känner en tillfredsställande arbetsglädje angav 54,2 % att kommunikationen är
tillfredsställande. För de individer som inte känner någon arbetsglädje alls anser majoriteten
på 53,4 % att kommunikationen är mycket otillfredsställande eller otillfredsställande (diagram
2). Respondenterna som uttryckt egna tankar om kommunikation på arbetsplatsen har yttrat
sig som följande: ” Jätteviktigt för mig att man kommunicerar bra på arbetet. Detta för att
veta förväntningar man har på sig. Viktigt med tydlighet i uppdrag och arbetsinsatser.” och
en annan individ uttrycker det som ”Då min och andras säkerhet är beroende av fungerande
kommunikation är det väldigt viktigt att det fungerar”. Övriga deltagare anser att en tydlig
kommunikation måste finnas för att arbetet skall bli effektivt samt för att organisationens
medlemmar skall bli nöjda. De anser också kommunikationen vara viktigt så det inte blir
onödiga missförstånd samt att det är av vikt att alltid respektera varandra oavsett vad
kommunikationen handlar om. En person uttrycker sig som ”Man får antingen ingen info alls
eller för mycket info om saker man inte är inblandad” och en annan säger att
”Kommunikation om förväntningar ser jag som en av ledarnas viktigaste uppgifter”.
Ytterligare en respondent uttrycker sig inte så mycket om kommunikation utan mer om
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ledarens egenskaper ”Arbetare behöver en chef som känner till gällande lagar och regler och
som finns för arbetarna i alla situationer i arbetet”.
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Diagram 2. Här går att utläsa att individer som upplever en låg grad av arbetsglädje i högre grad anser
kommunikationen vara mycket bristfällig än de respondenter som känner arbetsglädje.

När det kommer till relationer till kolleger så utmärker sig att mycket goda relationer till
kollegerna finns för de respondenter som upplever hög grad av arbetsglädje (73,9 %). Övriga
grupper utmärker sig inte nämnvärt utan ligger nära varandra, mestadels av respondenterna
anser dock att relationerna till kollegerna är goda eller tillfredsställande. Vad gäller relationen
till chefen ser siffrorna annorlunda ut. 45,5 % av de individer som känner en hög grad av
arbetsglädje anser sig ha en mycket god relation till sin chef och 43,5 % anser sig ha en god
relation till sin chef, ingen i denna grupp anser att relationen till chefen är bristfällig. 12,5 %
av de respondenter som känner arbetsglädje anser sig ha en mycket god relation till sin chef
och 66,7 % anser att relationen till chefen är tillfredsställande, i denna grupp anser 8,3 % att
relationen är bristfällig. Inom gruppen som inte upplever någon arbetsglädje alls anser 46,7 %
att relationen till chefen är tillfredsställande eller mycket tillfredsställande och 22,8 %
upplever att relationen till chefen är bristfällig eller mycket bristfällig (bilaga 2). Några av
respondenternas egna kommentarer lyder som ”Även relationer handlar om respekt,
respektera varandras olikheter och ta vara på dem.”, ”Tappar motivationen och självkänsla
när inte relationerna är bra på jobbet”, ”Vår chef koordinerar mer än leder - har svårt att se
det vördeskapande [värdeskapande] hen [han/hon] bidrar med”, ” Skulle vantrivas på mitt
arbete om jag inte hade god relation till mima [mina]kollegor.” och ”Även om man trivs med
arbetet så gör relationerna på jobbet större skillnad”.

4.2 Gemenskap och samarbete
När respondenterna fick svara på om en vikänsla finns på arbetsplatsen så framkom att 30 %
av de individer som upplever en hög grad av stress också anger att sammanhållningen på
arbetsplatsen är mycket bristfällig eller bristfällig, denna siffra överstiger de andra grupperna
för stress. Vidare är det 20 % av deltagarna som upplever mycket stress som anser sig ha en
viss samhörighet. För de individer som inte upplever någon stress anser 13 % att de inte har
någon vikänsla och 39,1 % anser sig ha en relativt god sammanhållning. I övrigt syns inget
utmärkande (bilaga 2). När vikänsla och arbetsglädje däremot studeras tillsammans
framkommer att 47,8 % av respondenterna som upplever en hög grad av arbetsglädje att det
finns en stark vikänsla på arbetsplatsen och 30,4 % anser att de finns en vikänsla på
arbetsplatsen, ingen i dessa grupper anser sammanhållning saknas (diagram 3). En respondent
uttrycker sig om att ”Det finns en Vikänsla, men vissa personer fryses ut och Vikänslan
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skapar en stark Demkänsla. Chefen lyssnar, men jag vet inte hur mycket hon hör och gör.
Ibland verkar det som att hon bara väntar på att stormen ska bedarra istället för att ta itu
med de konflikter som blåser upp. Konstigt nog anser jag ändå att hon är en förhållandevis
bra chef. Hon försöker så gott hon kan att stärka upp arbetsstyrkan där det behövs.”.
Ytterligare en respondent uttrycker sig som följande ” ”Är för tillfället sjukskriven pga [på
grund av, anm.] "mobbing" på arbetsplatsen. Det är viktigt att man lär sig acceptera nya
medarbetare på arbetsplatsen och inte utgår ifrån att åldern avgör en persons kompetens.”.
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Diagram 3. Här syns sambandet mellan arbetsglädje och den sammanhållning som finns på arbetsplatsen. De
respondenter som i hög grad upplever arbetsglädje anser också att sammanhållningen på arbetsplatsen är mycket
tillfredsställande eller tillfredsställande jämfört med de respondenter som inte känner arbetsglädje.

Om sambandet mellan upplevd stress och det stöd som respondenterna upplever att chefen ger
kan utläsas att 30,4 % av de deltagare som aldrig är stressade upplever att de har mycket bra
stöd från sin chef och 52,2 % anser att de har bra stöd från sin chef, inom denna grupp har
ingen deltagare angett att de inte har något stöd från sin chef. I gruppen för respondenter som
angett att de ofta är stressade anser 44,5 % att de i hög grad har stöd från sin chef och 22,2 %
anser att de har stöd från sin chef, i denna grupp har 11,1 % angett att de inte får stöd från sin
chef. Respondenterna i gruppen som ofta och i hög grad är stressade har 15 % angett att de i
hög grad har stöd från sin chef och 25 % har angett att de har stöd från sin chef, inom denna
grupp har 30 % angett att de saknar stöd från chefen i viss mån eller i hög grad (bilaga 2). Om
arbetsglädje istället studeras tillsammans med det upplevda stödet från chefen så har 34,8 %
av respondenterna som upplever en hög grad av arbetsglädje angett att de i hög grad har stöd
från sin chef och 47,8 % har angivit att de har stöd från sin chef, vidare har inget angett att de
helt saknar stöd från sin chef. Av de respondenter som angett att de inte känner någon
arbetsglädje anser 13,3 % att de har mycket stöd och 13,3 % har angett att de i viss grad har
stöd från sin chef, i denna grupp anser dock 13,3 % att de helt saknar stöd och 33,3 % att de
saknar stöd från sin chef (bilaga 2).
Vad gäller upplevt stöd från kolleger så anger mestadels av respondenterna att de får stöd från
sina kolleger, det som utmärker sig är att inom gruppen med mycket hög arbetsglädje angav
52,5 % att de har mycket bra stöd från sina kolleger. 16,7 % av de som inte känner någon
arbetsglädje upplever att de har mycket bra stöd från sina kolleger. Vidare så anser 4,3 % av
de som känner mycket hög arbetsglädje att de inte har stöd från sina kolleger och 20 % av de
som inte känner arbetsglädje att de inte har något stöd från sina kolleger (bilaga 2).
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4.3 Engagemang och meningsfullhet
När känslan av att vara uppskattad relateras till arbetsglädje anser 65,2 % av de som känner en
hög grad av arbetsglädje att de känner sig mycket uppskattade på arbetsplatsen och 26,1 % att
de känner sig uppskattade, ingen i denna grupp känner att de inte är uppskattade. I gruppen
som känner arbetsglädje angav 16,7 % att de känner sig mycket uppskattade och 58,3 % att de
känner sig uppskattade, här anser även 4,2 % att de inte är uppskattade. Inom gruppen som
inte upplever någon arbetsglädje angav 16,7 % att de känner sig mycket uppskattade, 13,3 %
att de känner sig uppskattade, flertalet på 46,7 % i denna grupp anser dock att de inte är
uppskattade på arbetet (diagram 4). Känslan av att vara uppskattad relaterat till stress visade
inget avvikande (bilaga 2).
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Diagram 4. Här kan utläsas att medarbetare som i hög grad känner arbetsglädje också i hög grad anser att de blir
uppskattade på arbetsplatsen jämfört med de individer som inte upplever någon arbetsglädje.

Arbetsglädje relaterat till meningsfullhet i arbetet visar att en hög grad av arbetsglädje har
samband med den meningsfullheten i arbetet som upplevs (bilaga 2). 60,9 % av
respondenterna som upplever en hög grad av arbetsglädje har angett att de också anser arbetet
vara mycket meningsfullt och 30,4 % har angett att de anser arbetet vara meningsfullt, ingen i
denna grupp anser att arbetet inte är meningsfullt. Inom gruppen som inte upplever någon
arbetsglädje har 26,7 % angett att de känner mycket hög meningsfullhet och 13,3 % anser det
vara meningsfullt, vidare anser 26,6 % att arbetet inte/inte alls är meningsfullt.
Meningsfullhet i relation till stress visade inget samband (bilaga 2).
Utvecklingsmöjligheter relaterat till arbetsglädje visar att 39,1 % av deltagarna som känner
hög arbetsglädje också upplever att det finns stora utvecklingsmöjligheter på arbetet och 30,4
% anser att det finns utvecklingsmöjligheter. De respondenter som inte upplever någon
arbetsglädje angav majoriteten på 53,3 % att det finns dåliga utvecklingsmöjligheter och 26,7
% att de inte ser några utvecklingsmöjligheter alls (bilaga 2). Utvecklingsmöjligheter relaterat
till stress visade inga avvikande resultat (bilaga 2).

4.4 Ansvarstagande och initiativförmåga
När respondenterna besvarade frågan om de har möjlighet att kontrollera sin arbetsdag och
detta sedan relaterades till stress framkom att 30 % av de respondenter som i hög grad är
stressade också har stor möjlighet att kontrollera sin arbetsdag och 10 % anser sig ha viss
kontroll av sin arbetsdag, inom denna grupp anser 50 % att de inte/inte alls har möjlighet att
kontrollera sin arbetsdag (diagram 5). Den grupp av respondenter som aldrig är stressade
angav 13 % att de i hög grad kan kontrollera sin arbetsdag och 48 % att de i viss mån kan
kontrollera sin arbetsdag, inom denna grupp har 13 % angett att de inte kan kontrollera sin
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arbetsdag. Vid kombination av arbetsglädje och kontroll framkom att 43,5 % av individerna
som i hög grad känner arbetsglädje också i hög grad kan kontrollera sin arbetsdag och 21,7 %
anser att de i viss mån kan kontrollera sin arbetsdag, 8,7 % anser vidare att de inte kan
kontrollera sin arbetsdag. För de individer som inte upplever någon arbetsglädje har 13,3 %
angett att de i hög grad kan kontrollera sin arbetsdag och 6,7 % angett att de i viss grad kan
kontrollera sin arbetsdag, vidare har 33,3 % angett att de inte kan kontrollera sin arbetsdag
och 26,7 % att de inte alls kan kontrollera sin arbetsdag (diagram 6).

Kontroll av arbetsdag i samband med stress
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Diagram 5. Respondenterna som inte är stressade upplever i högre grad att de kan kontrollera sin arbetsdag,
inom denna grupp anser ingen att de inte kan kontrollera sin arbetsdag jämfört med de individer som i hög grad
är stressade.
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Diagram 6. De respondenter som känner arbetsglädje kan i hög grad kontrollera sin arbetsdag medan de
respondenter som inte känner arbetsglädje inte alls kan kontrollera sin arbetsdag.

På frågan om de görs delaktiga i beslut i organisationen angav 39,1 % av respondenterna med
hög arbetsglädje att de i viss mån görs delaktiga i beslut och 8,7 % anger att de inte görs
delaktiga i beslut. 33,3 % av deltagarna som känner arbetsglädje anser att de i viss mån görs
delaktiga i beslut, här anser även 20,8 % att de inte alls görs delaktiga i beslut. 26,7 % av
personerna som inte känner någon arbetsglädje anser att de inte alls görs delaktiga i beslut och
40 % att de inte är delaktiga i beslut, vidare så anser 20 % av respondenterna inom denna
20

grupp att de i viss mån eller i hög grad görs delaktiga i beslut (bilaga 2). Stress i samband med
delaktighet i beslut visade inget nämnvärt (bilaga 2).
Stress relaterat till arbetsglädje visade att 8,7 % av individerna som känner hög arbetsglädje
ofta är stressade och 21,7 % är stressade i viss grad. Även för de som känner arbetsglädje
angav 20,8 % att de ofta är stressade och 12,5 % att de är stressade i viss mån. För
respondenterna som inte känner någon arbetsglädje alls ansåg 53,3 % att de väldigt ofta var
stressade på grund av arbetet och 26,7 % anser att de ofta är stressade, även de som varken
vantrivs eller känner arbetsglädje är oftare stressade än de som känner en högre arbetsglädje
(diagram 7).
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Diagram 7: Deltagare som inte känner någon arbetsglädje är i högre grad stressade än de individer som känner
arbetsglädje.
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5 Analys
I enkäten (bilaga 1) framkom att det finns ett visst samband mellan upplevt stöd från kolleger
relaterat till arbetsglädje. De individer som känner arbetsglädje upplever i högre grad att de
har stöd från sina kolleger än de individer som inte upplever någon arbetsglädje (bilaga 2). Att
stödet från kolleger verkar ha samband med arbetsglädje kan tänkas bero på att stödet från
kolleger är en faktor som även påverkar engagemang (McBain 2007). När medarbetarna
stödjer varandra kan också en känsla av samhörighet uppstå, detta i sin tur gör att
medarbetarna känner att de är del i något större (Buddeberg-Fischer et al. 2010; Laschinger et
al. 2015). När stödet från kolleger kopplades till den stress deltagarna i studien upplever
framkom inga samband (bilaga 2). Att stödet från kolleger inte verkar påverka stress kan bero
på att stress till stor del har att göra med den arbetsbelastning som medarbetarna har och inte
stödet som kollegerna kan erbjuda.
Sambandet mellan upplevt stöd från chefen och stress visade ett visst samband där de som
inte upplever stress i högre grad upplever att de har stöd från sin chef. Svaren på frågan om
stöd från chefen i relation till stress visar mycket utspridda svar. De individer som sällan eller
aldrig är stressade anser i högre grad att de har bra eller mycket bra stöd från chefen till
skillnad från de individer som i hög grad upplever stress. De individer som anser sig vara
stressade i hög grad anser också i hög grad att de har mycket bra stöd eller bra stöd från sin
chef. Med anledning av det utspridda resultatet anses det stödet som ges av chefen inte vara
en påverkande faktor för stress. Att stödet från chefen inte påverkar stress kan ha att göra med
att stödet som chefen ger är relaterat till förtroende och inte till den arbetsmängd som
medarbetarna har (Oladele & Akeke 2016).
Sambandet mellan arbetsglädje och det upplevda stöd från chefen visade däremot att en stor
del av de respondenter som upplever en hög grad av arbetsglädje också anser att de har
mycket bra stöd från sin chef medan de personer som inte alls upplever någon arbetsglädje till
stor del anser att de inte har något stöd från sin chef. Det kan alltså tolkas som att det stödet
som chefen ger påverkar arbetsglädjen som arbetstagare känner. Förtroende är något som är
grundläggande för att kunna skapa positiva relationer och en positiv miljö (Andersson et al.
2013). Den upplevda arbetsglädjen har samband med det stödet som medarbetarna upplever
att chefen ger dem, detta kan förklaras med att stöd ger förtroende för parterna emellan
(Oladele & Akene 2016), och förtroende lägger grunden för att effektiv kommunikation skall
kunna uppnås (Timmins 2011). Förtroende lägger också en grund för relationer då parterna
vet att de kan lita på varandra, detta gör att organisationens medlemmar kommunicerar mer
öppet, och även ger feedback till varandra utan att individerna tar illa vid sig (Blomquist &
Röding 2010; Notenbomer et al. 2016)
Delaktighet i beslut och kontroll av arbetsdagen skall också vara en faktor som påverkar
förtroende (Oladele & Akeke 2016) i organisationen. När respondenterna besvarade frågan
om det är viktigt för dem att vara delaktiga i beslut och kunna diskutera problem (bilaga 1)
angav en majoritet att detta är viktigt eller mycket viktigt för dem (bilaga 2). På frågan om de
görs delaktiga i beslut framkommer dock att verkligheten inte överensstämmer med
önskemålen. När delaktighet i samband med stress studerades framkom inget
anmärkningsvärt utan siffrorna ligger väldigt lika. Att delaktighet i beslut inte verkar ha några
samband med stress kan härledas till att delaktighet skapar förtroende (Oladele & Akeke
2016). Det hade kunnat tänka sig att vara så att delaktighet i beslut hade kunnat skapa en
känsla av kontroll, vilket i sin tur är en faktor som påverkar stress (Notenbomer et al. 2016).
Utefter resultaten visar det sig dock att så inte är fallet (bilaga 2). Delaktighet i samband med
arbetsglädje visade däremot att respondenterna som känner arbetsglädje i högre grad görs
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delaktiga i beslut än de individer som inte känner någon arbetsglädje, med anledning av detta
kan antas att delaktighet i beslut i viss grad påverkar arbetsglädjen hos medarbetarna. Att det
föreligger ett samband mellan arbetsglädje och delaktighet i beslut kan ha att göra med att
kommunikationen inom företaget är fungerande och att arbetstagarna därigenom känner att de
har förtroende för sin arbetsgivare (Oladele & Akeke 2016). Detta leder i sin tur att alla
känner till de förväntningar de har på sig (Timmins 2011) samt att de får vara med att påverka
organisationens utformning vilket ger en känsla av kontroll (Notenbomer et al. 2016).
I enkäten (bilaga 1) ställdes en fråga om respondenterna anser kommunikationen vara viktig,
här framkom att alla utom en person anser kommunikationen vara mycket viktig eller viktig
(bilaga 2). Att flertalet av respondenterna anser kommunikationen vara viktig har enligt
tidigare litteratur och forskning (Blomquist & Röding 2010; Bolman & Deal 2015) att göra
med klargörande av förväntningar, mål och visioner. En av respondenterna uttryckte sig
mycket tydligt att detta ”Jätteviktigt för mig att man kommunicerar bra på arbetet. Detta för
att veta förväntningar man har på sig. Viktigt med tydlighet i uppdrag och arbetsinsatser.”
Arbetstagare som inte vet vad som förväntas av dem kan leda till att fel och misstag begås
(Timins 2011) vilket en annan respondent uttrycker sig om ”Då min och andras säkerhet är
beroende av fungerande kommunikation är det väldigt viktigt att det fungerar.”. Detta
stämmer överens med Timmins (2011) forskning om att klargöra vad som förväntas av
medarbetarna, om kommunikationen är bristfällig så kan fel begås och utan effektiv
kommunikation finns en risk att medarbetarna blir utbrända. Från enkäten framkom detta
samband mellan kommunikation och arbetsglädje. De respondenter som känner en hög grad
av arbetsglädje upplever kommunikationen i hög grad vara tillfredsställande, medan de som
inte upplever någon arbetsglädje i högre grad anser kommunikationen vara bristfällig (bilaga
1). Från enkäten framkom också ur en kommentar att antingen ges ingen information alls eller
så ges för mycket information om saker medarbetarna inte alls är inblandade i. Detta kan i sin
tur leda till förvirring och det som är essentiellt för medarbetarna försvinner vilket leder till att
förväntningar och mål blir otydliga och detta leder till att kvalitén på arbetet blir lidande
(Timmins 2011). När kommunikation relaterades till stress framkom inga samband (bilaga 2).
Att kommunikationen inom företaget inte verkar påverka stress kan bero på att
kommunikation i första hand klargör förväntningar (Timmins 2011) och gör att relationer och
förtroende påverkas (Notenbomer et al. 2016). Dessa faktorer i sin tur påverkar engagemang
(McBain 2007) och inte faktor för stress.
Eftersom en individ spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen så är det av vikt att
samhörigheten är tillfredsställande (Buddeberg-Fischer et al. 2010; Laschinger et al. 2015).
Från enkäten framkom att de individer som i hög grad känner arbetsglädje har en hög känsla
av samhörighet, eller vikänsla. De individer som inte upplever någon arbetsglädje samt de
som känner sig neutrala i frågan upplever brister i sammanhållningen på arbetsplatsen (bilaga
2). Angående vikänslan uttrycker sig en respondent på följande sätt ”Det finns en Vikänsla,
men vissa personer fryses ut och Vikänslan skapar en stark Demkänsla”. Om det har bildats
grupperingar och en vi- och demkänsla har uppstått så kan konflikter och mobbing uppstå
(Nilsson & Waldemarsson 2011; Emdad et al. 2013). En respondent har uttryckt sig som
följande ”Är för tillfället sjukskriven pga [på grund av, anm.]"mobbing" på arbetsplatsen.
Det är viktigt att man lär sig acceptera nya medarbetare på arbetsplatsen och inte utgår ifrån
att åldern avgör en persons kompetens.” Detta är ett tecken på att arbetsplatsen genomsyras
av en vi- och demkänsla och att det saknas samarbete mellan vissa parter. En arbetsplats där
gemenskap inte har uppnåtts tär på medarbetare vilket framgår av enkäten i och med att
arbetsglädje har samband med sammanhållning.
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Att arbetsglädje och samhörighet har samband kan bero på att samhörighet ger engagemang
(McBain 2007) och engagemang ger i sin tur arbetsglädje. Vad gäller samhörighet och stress
syns inget utmärkande därför antas sammanhållning inte vara en påverkande faktor för stress.
Att samhörighet inte har samband med stress kan bero på att även samhörighet och
gemenskap i första hand ger motivation och gör att medarbetarna känner att de är en del i
något större, vilket skapar sammanhang (Nilsson & Waldemarson 2011; Andersson et al.
2013). Sammanhang skapar i sin tur engagemang vilket är en faktor som visat sig påverka
arbetsglädje.
Från enkäten går det att utläsa att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med relationerna
till kolleger på arbetsplatsen, om vikänslan studeras så ser resultatet annorlunda ut, detta kan
tolkas som att sammanhållning och relationer är något åtskilda. Eftersom samhörighet och
relationer ofta är samspelta är det av vikt att vårda arbetsplatsen så gemenskap råder, en
respondent uttrycker sig som ”Skulle vantrivas på mitt arbete om jag inte hade god relation
till mi[n]a kollegor.” och en annan säger att ”Tappar motivationen och självkänsla när inte
relationerna är bra på jobbet.”. Ytterligare respondent uttrycker sig att ”Det är viktigt att det
iaf [i alla fall, anm.] finns en professionell relation mellan kollegor.”. Att deltagarna
uttrycker sig om självkänsla, motivation och vantrivsel i samband med relationer kan
förklaras med studien gjord av McBain (2007) där faktorer för engagemang bland annat
innefattar stödjande kolleger, här kan därmed tolkas att sammanhållning och engagemang är
samspelta vad gäller arbetsglädje. När det kommer till sambandet mellan relationer till chefen
och arbetsglädje så syns ett samband att många av de respondenter som upplever arbetsglädje
i högre grad anser relationen till chefen vara tillfredsställande, medan inom gruppen som inte
känner arbetsglädje upplever att relationen är bristfällig i högre grad än de individer som
känner arbetsglädje.
Då gemenskap och samarbete till viss del handlar om att agera prestigelöst och inse att den
egna prestationen är en del av helheten (Andersson et al. 2013; Phipps, Prieto & Ndinguri
2014) är det viktigt att det finns ett samarbete mellan medarbetare och chef. På frågan om
respondenterna anser att de kan tala med sin chef och att chefen lyssnar på det som sägs så
anser de individer som inte upplever någon stress att de i högre grad kan tala med sin chef än
övriga respondenter. Att det finns ett visst samband här kan bero på att medarbetare blir
frustrerade när de inte kan tala med sin chef och att de därigenom känner att de inte har
möjlighet att påverka sin arbetssituation (Notenbomer et al. 2016). När känslan av att kunna
tala med sin chef kopplades till arbetsglädje framkom att de som i hög grad känner
arbetsglädje också i högre grad upplever att de kan tala med sin chef. För de individer som
inte känner någon arbetsglädje anser en stor del av respondenterna att de inte kan tala med sin
chef. Att arbetsglädjen verkar påverkas i högre grad kan ha att göra med att medarbetarna inte
känner sig uppskattade (McBain 2007) eller sedda för sina tankar och kunskaper. Flertalet av
respondenterna anser det viktigt att känna sig uppskattad på arbetsplatsen. Att känna sig
uppskattad och erkänd av chefer och kolleger är i sin tur en engagemangsfaktor (McBain
2007) som kan påverka den arbetsglädje som arbetstagarna upplever. Angående
kommunikation så har en respondent uttryckt att de kommunicerar, men det är inte säkert att
informationen uppmärksammas eller implementeras. När medarbetarna känner att det de har
att säga inte uppmärksammas kan detta göra att arbetstagarna upplever att de inte har kontroll
över sin situation. Att inte ha kontroll över situationen kan i sin tur leda till stress
(Notenbomer et al. 2016) och en hög grad av stress har samband med lägre arbetsglädje
(bilaga 2).
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Samarbete handlar också till stor del om de relationer som finns på arbetsplatsen. Svaren från
enkäten har visat att de individer som känner en hög grad av arbetsglädje också i högre grad
upplever relationerna till kollegerna som mycket goda. För relationer med kolleger var detta
det enda utmärkande. Det verkar som de flesta anser att relationerna till kollegerna är
tillfredsställande. När det däremot kommer till relationen till chefen visar enkäten att de
individer som upplever arbetsglädje i högre grad är nöjda med den relation de har till chefen
medan de som inte känner någon arbetsglädje i större grad anser relationen till chefen vara
bristfällig. När deltagarna själva skrev kommentarer om relationer så framkom från en
respondent att relationer även handlar om respekt. Detta kan vara anledningen till att de
individer som inte känner någon arbetsglädje också i större utsträckning uppger att relationen
till chefen är bristfällig då parterna inte har respekt för varanda. Andra saker som
framkommer ur kommentarerna är att motivationen och självkänslan försvinner, och att
vantrivsel skulle uppstå om inte relationerna vad goda på arbetsplatsen. Att medarbetarna
anser att motivationen försvinner överensstämmer med att gemenskap leder till motiverade
medarbetare (Nilsson & Waldemarson 2011; Andersson et al. 2013). Detsamma gäller att utan
goda relationer, antingen vänskapliga eller enbart professionella, så kan konflikter uppstå
(Andersson et al. 2013; Emdad et al. 2013) vilket i sin tur skapar dålig stämning och kan i ett
längre steg leda till mobbing (Emdad et al. 2013). En respondent uttryckte att det är viktigt att
diskutera sak och inte person under kommunikation, detta gäller även för relationer. Om
relationerna är bristfälliga och konflikter uppstått är det lätt hänt att medarbetarna börjar
diskutera varandras personligheter och bortser från det värde som personen tillför
verksamheten, detta i sin tur påverkar den arbetsglädje som finns på arbetsplatsen i och med
brisande relationer.
Majoriteten av deltagarna i studien anser att det är mycket viktigt eller viktigt för dem att
känna sig uppskattade på arbetsplatsen. Förhållandet på arbetsplatsen visade hos de
respondenter som känner en hög grad av arbetsglädje i mycket hög grad känner att de är
uppskattade, detsamma gäller för de som känner en viss arbetsglädje. De respondenter som å
andra sidan inte upplever någon arbetsglädje i högre grad känner att de inte är uppskattade på
arbetsplatsen (bilaga 2). Att arbetsglädjen påverkas på detta sätt kan ha att göra med att
uppskattning hänger ihop med engagemang (McBain 2007) och om engagemanget försvinner
kan också meningsfullheten och arbetsglädjen bli lidande. Uppskattning kan också liknas vid
erkännande, som enligt McBain (2007) är en drivkraft för engagemang. Att bli sedd för det
arbete som genomförs påverkar medarbetarna att bli ytterligare motiverade och detta påverkar
i sin tur arbetsglädje. När stress kopplades till uppskattning syntes inga samband. Att
uppskattning inte har samband med stress kan förklaras genom ovanstående text att
uppskattning är en engagemangsfaktor vilket påverkar arbetsglädje och har ingen påverkan på
stress (bilaga 2).
Vad gäller den meningsfullhet som upplevs i arbetet finns det samband mellan arbetsglädje,
men inga samband har funnits med stress (bilaga 2). Individer som upplever arbetsglädje
upplever också i högre grad meningsfullhet, detta kan ha att göra med att de känner
engagemang inför arbetet vilket påverkar arbetsglädjen (McBain 2007).
För utvecklingsmöjligheter visade det sig att individer som upplever arbetsglädje också anser
att det finns goda utvecklingsmöjligheter jämfört med de individer som inte upplever någon
arbetsglädje. För stress fanns inga samband med utvecklingsmöjligheter. Att arbetsglädje och
utvecklingsmöjligheter har samband kan bero på att dessa medarbetare ser ett sammanhang
(Buddeberg-Fischer et al. 2010; McBain 2007) och även får erkännande (McBain 2007) vilket
gör att de är mer motiverade och engagerade än de individer som inte upplever någon
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arbetsglädje. Det kan även vara så att de individer som inte känner någon arbetsglädje inte har
visat sig engagerade nog att få förtroende att utvecklas inom företaget.
När det kommer till den kontroll över arbetsdagen medarbetarna känner studeras i samband
med stress så visar det sig att majoriteten av medarbetare som i mycket hög grad är stressade
anser att de inte har någon möjlighet att kontrollera sin arbetsdag. De individer som å andra
sidan aldrig är stressade upplever en majoritet av individerna att de i hög grad eller i mycket
hög grad kan kontrollera sin arbetsdag. Detta kan förklaras genom studien gjord av
Notenbomer et al. (2016) där det visade sig att kontroll av arbetsdagen kan minska stress hos
arbetstagarna. Dock visade det sig också att de individer som i hög grad är stressade också är
de individer som i högst grad har mycket stor möjlighet att kontrollera sin arbetsdag. Detta
kan bero på att de sitter i en ansvarstagande position av något slag, eftersom ingen fråga ställts
om vilken bransch de arbetar i eller vilken position inom företaget de har är detta enbart en
hypotes som kan användas till senare forskning. Det visade sig också att arbetsglädje och
upplevd kontroll har samband, där medarbetare som upplever en hög grad av arbetsglädje i
högre grad upplever att de kan kontrollera sin arbetsdag jämfört med de respondenter som inte
upplever någon arbetsglädje.
Det har också visat sig att stress och arbetsglädje påverkar varandra, när sambandet mellan
arbetsglädje och stress studerades så visar det sig att de individer som inte känner någon
arbetsglädje alls i mycket hög grad är stressade, detta överensstämmer med studien gjord av
Notenbomer et al. (2016) där stress är en stark påverkande faktor för arbetshälsa. Notenbomer
menar också att stress finns i situationer där liten kontroll finns, vilket även det har visat sig
ha samband i denna studie.

5.1 Finns det någon faktor som är speciellt påverkande för arbetshälsa?
Vad som går att utläsa från ovanstående information är att medarbetare som inte upplever
någon stress i högre grad anser att de kan tala med sin chef jämfört med de som är stressade
ibland eller väldigt ofta, detta har att göra med att kommunikationen och förtroendet mellan
parterna är bristfälligt (Timmins 2011; McBain 2007). Det har också visat sig att det finns ett
samband mellan stress och den kontroll som medarbetarna anser att de har över sin arbetsdag.
I denna undersökning har inte faktorer för stress fångats mer än i dessa delar.
När arbetsglädje studerades så framkom samband mellan kommunikation, relationen till
chefen, delaktighet i beslut, att kunna tala med chefen och att chefen lyssnar, kontroll av
arbetsdagen, stöd från chef och kolleger, samhörighet, utvecklingsmöjligheter och stress.
Tabell 1 innehöll många begrepp som antogs ha betydelse för arbetshälsa. I tabell 2 återfinns
en omgjord version med de faktorer som har visat sig ha störst samband i denna studie.
Fetmarkerade faktorer innebär att de har samband med arbetsglädje och understrukna betyder
att de påverkar stress. Under förtroende och öppenhet är det kommunikationen som i största
hand påverkar genom att effektiv kommunikation klargör de förväntningar medarbetarna har
på sig (Bilaga 2; Timmins 2011). Det klargör även mål och underlättar att medarbetarna
förstår varandra samt att missförstånd och fel kan undvikas. För gemenskap och samarbete är
det samhörigheten som är den största påverkande faktorn, det är dock viktigt att det inte bildas
grupperingar och en vikänsla och en demkänsla uppstår. Samhörighet är mycket viktigt då det
även skapar sammanhang och kan göra att konflikter undviks. Begreppsparet engagemang
och meningsfullhet har både relationer och uppskattning som mycket viktiga faktorer som
påverkar arbetsglädjen. Relationer till chef och kolleger har vissa respondenter angett som
mycket viktigt och att de hade tappat motivationen och självkänslan om relationerna var
bristfälliga. I enkäten har även framkommit att en majoritet anser det mycket viktigt att känna
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sig uppskattad. Under ansvarstagande och initiativförmåga antas utveckling vara en stark
drivande faktor för arbetsglädje, och de individer som upplever hög arbetsglädje anser också
att utvecklingsmöjligheterna inom företaget är goda. Vidare anses kontroll av arbetsdagen
vara det som har störst samband med den stress som upplevs på arbetsplatsen.

Förtroende och
öppenhet

Gemenskap och
samarbete

Engagemang och
meningsfullhet

Ansvarstagande och
initiativförmåga

Stöd
Kommunikation

Samhörighet
Förtroende

Relationer
Uppskattning

Utveckling
Kontroll

Tabell 2 Koppling mellan begreppspar och faktorer som påverkar arbetshälsa. Fetmarkerade faktorer innebär att
de har samband med arbetsglädje och understrukna betyder att de har samband med stress.
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6 Slutsats
Frågan som skulle besvaras i uppsatsen var om det fanns samband mellan arbetshälsa och
medarbetarskap. Arbetshälsa är ett komplext begrepp och har i studien definierats som
arbetsglädje och stress. Från undersökningen har många samband funnits mellan studerade
faktorer och arbetshälsa. Det har visat sig att kommunikation, delaktighet i beslut, att kunna
tala med chefen, att få stöd från chefen, att känna sig uppskattad, sammanhållning på
arbetsplatsen, utveckling och stress alla påverkar arbetsglädjen. För arbetshälsans andra
aspekt, vilket är, stress är det i första hand kontroll som påverkar, samt känslan av att kunna
tala med sin chef, vilket visas som förtroende.
Rapportens syfte var att belysa kopplingen mellan arbetshälsa och medarbetarskap. Eftersom
det finns många faktorer för arbetshälsa som har samband med medarbetarskap så anses
rapportens syfte vara uppfyllt. Eftersom väldigt många samband har framkommit och då
speciellt mellan arbetsglädje och medarbetarskap är det inte konstigt att det heter
medarbetarskapshjulet. Många delar inom medarbetarskap verkar vara påverkande faktorer
för arbetshälsa. Olika faktorer för arbetshälsa påverkar också varandra. Det är alltså en
ständigt pågående process mellan alla faktorer. Om en faktor är bristfällig påverkar detta i sin
tur andra faktorer och det blir en ond cirkel som är svår att bryta. Företag måste kontinuerligt
arbeta med alla delar inom medarbetarskap för att en tillfredsställande arbetshälsa skall kunna
uppnås. Slutsatsen för arbetet blir därför att medarbetarskap är ett effektivt redskap för att
motverka arbetsohälsa.
Respondenterna som besvarade enkäten bestod till störta del av kvinnor och i åldersgruppen
21-30 år. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom könsfördelningen inte var jämn. Det kan
även ha påverkat resultatet eftersom en specifik ålder till största del fångades. Denna studie
har fokuserat på medarbetarskap som helhet, annan forskning kan riktas mot ett begreppspar
åt gången för att på så sätt kunna nå en djupare förståelse. Ytterligare en aspekt är att
genomföra en intervju med medarbetare inom olika företag eller branscher för att jämföra
vilka faktorer som belyses. Det hade även varit mycket intressant att studera huruvida
skillnader finns mellan könen eller mellan generationer.
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Bilaga 1
Enkätens utformning
Ålder
Genus
Anställning
Jag är en person som lätt blir uttråkad
Jag tycker om att arbeta i grupp
Jag tycker om att planera i mitt liv
Kommunikationen på min arbetsplats fungerar bra
Det är viktigt för mig att kommunikationen fungerar
Kommentar om kommunikation
Jag har bra relationer till mina kolleger
Jag har en bra relation till min chef
Det är viktigt för mig att relationerna på arbetsplatsen är bra
Kommentar om relationer
Jag görs delaktig i beslut om organisationen
Jag kan tala med min chef och vet att denne lyssnar
Jag kan kontrollera min arbetsdag
Det är viktigt för mig att vara delaktig i beslut och kunna diskutera problem
Jag får stöd från mina kolleger
Jag får stöd från min chef
Jag känner att jag blir uppskattad på arbetsplatsen
Jag anser att det finns en ”vikänsla” på arbetsplatsen
Det är viktigt för mig att känna mig uppskattad
Jag har möjlighet att utvecklas inom företaget
Mitt arbete är meningsfullt
Min chef tror på min förmåga att fatta beslut
Det är viktigt för mig att ha ansvar
Jag känner arbetsglädje
Jag är ofta stressad på grund av arbetet
Mitt arbete är roligt och meningsfullt
Jag ser en framtid på min arbetsplats
Övriga kommentarer om arbetsplatsen
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Bilaga 2

Genus

29%
Kvinnor
Män

71%

Den procentuella könsfördelningen i undersökningen. Kvinnor utgör 59 stycken och män utgör 24 stycken.

Kommunikation är viktigt för
mig
60

22
0

1

0

1

2

3

4

5

Antal respondenter som angett i vilken grad de anser kommunikationen vara viktig för dem. 1 motsvarar inte alls
viktigt och 5 motsvarar mycket viktigt.

Det är viktigt att relationerna
fungerar
57

20
0

0

6

1

2

3

4

5

Respondenternas åsikt om de anser relationerna vara viktiga på arbetsplatsen.
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Viktigt att vara delaktig och
kunna diskutera problem
34
30

15
0

4

1

2

3

4

5

Om deltagarna anser det vara viktigt för dem att vara delaktig i beslut och kunna diskutera problem.

Viktigt att känna sig
uppskattad
45
28
1

3

6

1

2

3

4

5

Deltagarnas åsikt om det är viktigt för dem att känna att de blir uppskattade på arbetsplatsen.

Viktigt att ha ansvar
31
28

18

2

4

1

2

3

4

5

Huruvida respondenterna anser att det är viktigt för dem att ha ansvar.
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Kommunikaton på arbetplatsen
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1

2
Stress 1-2

3
Stress 3

4
Stress 4

5

Stress 5

I vilken grad respondenterna anser att kommunikationen på arbetsplatsen. Diagrammet visar att det finns vissa
skillnader där de som är mycket stressade i högre grad anser kommunikationen vara mycket bristfällig.

Relationer till kolleger i samband
med stress
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1

2
Stress 1-2

3
Stress 3

4
Stress 4

5

Stress 5

Hur respondenterna upplever att relationerna till kollegerna på arbetsplatsen i samband med stress. Inga
skillnader syns mellan de respondenter som är stressade och de som inte är stressade. De flesta verkar vara nöjda
med relationerna till sina kolleger.

Upplevelse av att kunna tala med
sin chef och att denne lyssnar i
samband med stress
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1

2
Stress 1-2

3
stress 3

4
Stress 4

5

stress 5

Känslan av att kunna tala med sin chef i samband med stress. Respondenter som inte är stressade upplever i
högre grad att de kan tala med sin chef och att chefen lyssnar.
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Relation till chef i samband med
stress
60,0%
50,0%
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3
stress 3

4
Stress 4

5

stress 5

Om respondenterna upplever relationen till chefen som bristfällig eller tillfredsställande i samband med stress.
Här syns att relationen till chefen inte har samband med stress.

Delaktighet i beslut i samband med
stress
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3
stress 3

4
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5

stress 5

Om deltagarna upplever att de görs delaktiga i beslut i samband med stress. Här syns att delaktighet i beslut inte
har samband med stress.

Kontroll av arbetsdag i samband med
stress
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3
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Den kontroll medarbetarna upplever att de har över sin arbetsdag i samband med stress. Individer som är
stressade upplever i högre grad att de inte kan kontrollera sin arbetsdag medan deltagare som inte är stressade
anser att de kan kontrollera sin arbetsdag.
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Känsla av att få stöd av kolleger i
samband med stress
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Det stöd respondenterna upplever att de får från sina kolleger i samband med stress. Stödet från kolleger har inte
samband med stress.

Upplevt stöd från chef i samband
med stress
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Det stöd respondenterna upplever att de får från sin chef i samband med stress. Här syns ett visst samband
mellan et stöd som chefen ger och stress. Respondenter som i hög grad är stressade anser att de inte als har stöd
från chefen, vilket ingen annan angett. Dock så är segmentet för ingen stress och stress lika varandra gällande
stöd så det måste antas att andra faktorer spelar roll.

Känsla av att vara uppskattad i
samband med stress
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Om respondenterna känner sig uppskattade i relation till stress. Här syns att uppskattning inte har samband med
stress.
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Vikänsla i samband med stress
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Den sammanhållning som finns på arbetsplatsen i samband med stress. Mycket stressade arbetstagare upplever i
högre grad att sammanhållningen är bristfällig.

Utvecklingsmöjligheter i samband
med stress
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I vilken grad respondenterna upplever att det finns utvecklingsmöjligheter hos arbetsgivaren i samband med
stress. Här syns inget utmärkande.

Meningsfullhet i arbetet i samband
med stress
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Den meningsfullhet respondenterna upplever i arbetet i samband med stress. Meningsfullhet i arbetet antas inte
påverka den stress arbetstagare upplever.
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Upplevd arbetsglädje i samband med
stress
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I vilken grad stressade individer upplever att de känner arbetsglädje. Respondenter som inte är stressade
upplever i högre grad arbetsglädje.

Kommunikation i samband med arbetsglädje
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Hur respondenterna som känner arbetsglädje upplever att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar. De
deltagare som inte känner arbetsglädje anser i högre grad att kommunikationen är mycket bristfällig jämfört med
de respondenter som känner arbetsglädje.

Relationer till kolleger i samband
med arbetsglädje
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5
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Hur respondenterna som upplever arbetsglädje eller inte uppfattar relationerna till sina kolleger. Det enda som
utmärker sig är att respondenter som i hög grad känner arbetsglädje också i hög grad anser att relationerna till
kollegerna är mycket goda.
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Relation till chef i samband med
arbetsglädje
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Deltagarnas upplevda arbetsglädje i samband med relationen till chefen. De individer som i hög grad känner
arbetsglädje eller känner arbetsglädje anser i högre grad att relationen till chefen är god eller mycket god.

Delaktig beslut i samband med
arebtsglädje
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Deltagarnas upplevda arbetsglädje i samband med om de görs delaktiga i beslut. Deltagare som inte upplever
någon arbetsglädje upplever i hög grad att de inte görs delaktiga i beslut jämfört med de respondenter som
känner arbetsglädje.

Känsla av att kunna tala med chefen
i samband med arbetsglädje
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Arbetsglädje i samband med känslan av att kunna tala med sin chef och veta att det som sägs också hörs.
Individer som känner arbetsglädje anser i högre grad att de kan tala med sin chef än de som inte känner någon
arbetsglädje alls.
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Kontroll av arbetsdagen i samband
med arbetsglädje
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Sambandet mellan arbetsglädje och huruvida respondenterna anser att de kan kontrollera sin arbetsdag. Här syns
att individer som känner arbetsglädje också i hög grad anser att de kan kontrollera sin arbetsdag. Deltagare som
inte upplever arbetsglädje anser dock att de inte kan kontrollera sin arbetsdag.

Stöd från kolleger i samband med
arbetsglädje
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Respondenternas arbetsglädje i samband med det stödet de anser att kollegerna ger. Här syns att respondenter
som i hög grad känner arbetsglädje i högre grad känner att de har stöd från sina kolleger än övriga deltagare.

Stöd från chef i samband med
arbetsglädje
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Arbetsglädje i samband med det stöd som arbetstagarna upplever att chefen ger. Deltagare som känner en hög
grad av arbetsglädje upplever också att stödet från chefen är mycket bra. Deltagare som inte känner arbetsglädje
anser däremot att de inte har stöd från sin chef.
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Känsla av att vara uppskattad i
samband med arbetsglädje
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1
Arbetsglädje 1-2

2

3

Arbetsglädje 3

4
Arbetsglädje 4

5
Arbetsglädje 5

Sambandet mellan respondenternas arbetsglädje och känslan av att vara uppskattad. Individer som känner
arbetsglädje känner sig mer uppskattade än de som inte känner arbetsglädje.

Vikänsla i samband med arbetsglädje
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Sambandet mellan respondenternas arbetsglädje och vikänsla. Vikänslan är starkare för de som känner
arbetsglädje än för individerna som inte känner någon arbetsglädje.

Meningsfullhet i arbetet i samband
med arbetsglädje
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Sambandet mellan respondenternas arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet.
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Stress i samband med arbetsgläje
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Sambandet mellan respondenternas arbetsglädje och stress. Individer som inte upplever någon arbetsglädje är i
högre grad stressade än individer om känner arbetsglädje.

Utvecklingsmöjligheter i samband
med arbetsglädje
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Sambandet mellan respondenternas arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter. Individer som inte känner
arbetsglädje anser i mycket hög grad att det inte finns några utvecklingsmöjligheter jämfört med de som känner
arbetsglädje.
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