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HÅLLBAR PRESTATION: BETYDELSEN AV PSYKOSOCIALA 
ARBETSMILJÖFAKTORER OCH PERSONLIGA RESURSER*  

 
Nathalie Lundahl och Marcus Melin Karlsson 

 
Arbetsprestation som inte går ut över anställdas hälsa är viktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Tidigare forskning har visat att anpassning av 
den psykosociala arbetsmiljön kan främja mental hälsa och 
arbetsprestation. En del studier har även visat att individens personliga 
resurser har betydelse för arbetsprestation och mental hälsa. Syftet med 
föreliggande studie var att utöka förståelsen för hur olika psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer tillsammans med personliga resurser relaterar till 
arbetsprestation och mental hälsa. Data baseras från en enkätstudie av 
tjänstemän (N=237) som sedan analyserades med en hierarkisk multipel 
regressionsanalys. Resultaten visade att en hög autonomi och 
personliga resurser var positivt relaterade med arbetsprestation och 
mental hälsa. Höga kvalitativa arbetskrav visade sig vara negativt 
relaterad med mental hälsa och arbetsprestation. Dessa resultat kan 
bidra till ökad förståelse för hur organisationer kan arbeta för att uppnå 
hållbar prestation. 

 
God prestation är betydelsefullt för att organisationen ska kunna fungera verksamt men 
för att en organisation ska kunna fungera effektivt och hålla en god kvalitet så är det också 
viktigt att se till att de anställda har rätt resurser för att bibehålla en god hälsa (Aronsson 
et al., 2012). Anställda som har ett högt välbefinnande presterar bättre på jobbet (Wright 
& Cropanzano, 2000). Detta är synonymt med ett hållbart arbetsklimat som innebär att de 
anställda kan fortsätta jobba med en bibehållen intensitet på en nivå där hälsan fortfarande 
upprätthålls (Van der Klink et al., 2016). Så är det inte alltid. I Sverige har antal 
sjukskrivningar ökat de senaste sju åren (Skandia, 2018).  Enligt statistik från 
Arbetsmiljöverket (2018:3) hade tre av tio sysselsatta i Sverige upplevt arbetsorsakade 
hälsobesvär under de föregående 12 månaderna. Det är ett trendbrott från tidigare där 
sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa minskade mellan 2005 och 2009 
(Socialförsäkringsrapport, 2014). Även andelen av sjukskrivningar som beror på psykiska 
besvär har ökat från 28 procent under första kvartalet 2010 till 45 procent under första 
kvartalet 2018 (Skandia, 2018). Det här innebär en hög kostnad för individ, samhälle och 
organisation. Skandia (2018) uppskattar kostnaden till 28,1 miljarder kronor under 2017 
som ett resultat av sjukskrivningar på grund av mental ohälsa, det är en summa som är 
reserverat tilltagen då den enbart ser till bortfall av produktion. Den sanna kostnaden är 
sannolikt högre, sett till om minskad konsumtion skulle inkluderas tillsammans med de 
långtgående effekter det får för individen. Under de föregående 12 månaderna från dess 
att rapporten från arbetsmiljöverket (2018:3) släpptes uppgav 65 procent att besvären de 
upplevde berodde på en för hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöer med höga 
sjukskrivningstal utmärks av en diskrepans mellan krav och resurser och genom att 
undersöka hur balansen mellan dessa förhåller sig så kan ett hållbart psykosocialt 
arbetsklimat upprätthållas (Arbetsmiljöverket, 2018:2).  Den psykosociala arbetsmiljön 
reflekterar de sociala och psykologiska faktorer som individen upplever påverkar 
arbetsmiljön (Aronsson et al., 2012). Traditionellt har organisatoriska resurser varit i 
fokus vid arbete med organisationers utveckling. På senare tid har betydelsen av att se till
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individens psykologiska kapital blivit uppmärksammat som en meningsfull dimension att 
utveckla (Luthans, Luthans & Luthans, 2004). Vikten av att se till både prestation och 
hälsa bland medarbetarna är och förblir mycket viktigt för att skapa en hållbar arbetsmiljö.  
 
Hållbar prestation 
Hållbarhet som begrepp syns idag i många olika sammanhang. Ett hållbart arbetsliv är 
viktigt för både individen och samhället (Arbetsmiljöverket, 2014). Välmående och 
mental hälsa behöver upprätthållas för en bibehållen prestation som är hållbar över 
tid  (Van der Klink et al., 2016). Betydelsen av prestation kan öka till den grad att det går 
ut över medarbetarnas välbefinnande och hälsa (Cox & Howarth, 1990). Mot det som 
bakgrund definieras hållbar prestation i det här arbetet som en arbetsprestation som inte 
sker på bekostnad av mental hälsa. 
 
Både arbetsprestation och mental hälsa är två breda begrepp som kan se olika ut beroende 
på sammanhang och situation. Ett vanligt sätt att definiera arbetsprestation är genom att 
dela in den i tre komponenter: uppgiftsprestation, kontextuell prestation och 
kontraproduktiva beteenden.  Uppgiftsprestation handlar om den prestation som är direkt 
förknippad till arbetet och arbetsuppgifterna. Kontextuell prestation är den typ av 
prestation som inte är direkt förknippad med de givna arbetsuppgifterna men som ändå 
bidrar till positiva utfall för organisationen, som att exempelvis hjälpa kollegor eller 
komma med nya idéer.  Den sista komponenten, kontraproduktiva beteenden, reflekterar 
olika typer av beteenden som är skadliga för organisationen (Rotundo & Sackett, 2002). 
Ett annat sätt att definiera arbetsprestation är genom kompetens och förmåga att utföra en 
arbetsrelaterad uppgift (Hall & Hall, 1976). Mental hälsa kan delas in i fyra dimensioner, 
där två av dessa är positiva och två är negativa. Välmående och förmågan att hantera 
svårigheter är en del av den positiva dimensionen medan den negativa dimensionen 
inkluderar psykologiska svårigheter och besvär (Headey, Kelley & Wearing, 1993). I det 
här arbetet definieras mental hälsa  som avsaknad av den negativa dimensionen, alltså 
avsaknad av mentala besvär.  
 
Krav–resursmodellen 
Det finns många modeller som har som syfte att förklara hur psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer resulterar i olika organisatoriska utfall. En modell är 
arbetskaraktäristiska (eng. Job Characteristics Model) som utvecklades av Hackman och 
Oldham (1976). Modellen ämnar förklara hur arbetet bör organiseras för att främja 
motivation i arbetet, men även arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. För att uppnå 
detta är det bland annat viktigt att de anställda upplever autonomi och får feedback på 
arbetet. En annan välkänd modell är Karaseks (1979) krav–kontrollmodell, som 
övergripande handlar om att höga arbetskrav i kombination med låg kontroll i form av 
beslutsfattande kan leda till mental ansträngning. Senare kom modellen att även innefatta 
socialt stöd som en tredje dimension, där även socialt stöd antas kunna fungera buffrande 
mot höga arbetskrav (Karasek & Theorell, 1990, refererat i Aronsson et al., 2012).  
 
De senaste decennierna har en modell som bygger på krav–kontrollmodellen blivit särskilt 
uppmärksammad, nämligen krav-resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2017; 
Demerouti, Nachreiner, Bakker & Schaufeli, 2001). Likt krav–kontrollmodellen förklarar 
modellen att för höga arbetskrav kan leda till utmattning. Det den senare modellen tillför 
är arbetsresurser. Bristande arbetsresurser kan leda till oengagemang hos de anställda som 
tillsammans med utmattning kan resultera i utmattningssyndrom (Demerouti et al., 2001). 
Arbetsresurser har visat sig ha en buffrande effekt för utmattning vid höga arbetskrav 
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(Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). En del arbetskrav kan vara svåra att anpassa, då 
kan istället tillförandet av arbetsresurser vara en lösning för att se till att arbetssituationen 
är hållbar. Modellen kan användas i många olika branscher och har senare utvecklats för 
att förklara fler organisatoriska utfall som till exempel arbetsprestation (Bakker & 
Demerouti, 2007). I en förlängning av modellen har personliga resurser, som kan fungera 
på ett liknande sätt som arbetsresurser, visat sig hänga samman med positiva 
organisatoriska utfall men en begränsad effekt på mental hälsa (Xanthopoulou, Bakker, 
Demerouti & Schaufeli, 2007). Den begränsade effekten på mental hälsa spekuleras av 
författarna som orsakad av en begränsning i urvalet (eng. restriction of range). I senare 
studier har dock en buffrande effekt mot mental ohälsa uppmätts  (Bakker & Demerouti, 
2017). I en annan studie undersöktes hur personliga resurser relateras till välmående och 
prestation med krav–resursmodellen som teoretiskt ramverk (Mastenbroek, Jaarsma, 
Scherpbier, Beukelen & Demerouti, 2014). De personliga resurser som undersöktes var 
självförmåga, proaktivt beteende och reflekterande beteende där resultaten indikerar på 
att personliga resurser kan predicera arbetsprestation.  
 

Krav i arbetet. 
Arbetskrav definieras enligt Demerouti et al. (2001) som de delar av arbetet som kräver 
fysisk eller mental ansträngning vilket blir på bekostnad av den mentala eller fysiska 
energin. Arbetskrav påverkar arbetsprestation negativt genom den påfrestning som det 
kan innebära (Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014). Det finns dock undantag där 
arbetskrav kan ha en förstärkande effekt av personliga- och arbetsresursers positiva effekt 
på arbetsprestation, så länge arbetskraven inte upplevs överskrida arbetsresurserna och de 
personliga resurserna (Bakker & Demerouti, 2017). Arbetskrav kan i sin tur delas upp i 
kvantitativa och kvalitativa krav. Kvantitativa arbetskrav kännetecknas av en stor 
arbetsmängd som ska ske under till exempel en begränsad tid (Sverke, Falkenberg, 
Kecklund, Hanson & Lindfors, 2016). Kvantitativa krav har visat sig vara förenat med en 
högre ohälsa (Vegchel, Jonge, Söderfeldt, Dormann & Schaufeli, 2004). Kvalitativa krav, 
som det definieras i den här studien, kallas ibland också för kognitiva och psykologiska 
krav. Exempel på psykologiska och kognitiva krav är en hög komplexitet i 
arbetsuppgiften, som innebär att hög uppmärksamhet och simultanförmåga upprätthålls 
(Sverke, Falkenberg, Kecklund, Hanson & Lindfors, 2016). Både psykologiska och 
kognitiva krav (kvalitativa) har visat sig ha ett negativt samband med mental hälsa 
(Bridger & Brasher, 2011; Su, Gao, Luo & Luo, 2018). Dagens informationssamhälle har 
gjort att arbetskraven skiftar till att bli allt mer mentalt belastande, från att tidigare vara 
mer fysiskt belastande (Hellgren, Sverke & Näswall, 2008). Kraven i arbetet ställer idag 
högre krav på ansvar och självständighet hos de anställda. Enligt Hellgren et al. (2008) är 
vanliga krav upplevelser av att det är svårt att avgöra om arbetet anses vara klart, 
svårigheter att avgöra hur väl arbetet utförs och krav på ständig kompetensutveckling. 
Deras studie visade även samband mellan osäkerhet i hur väl arbetet utförs och upplevd 
arbetsprestation. De personer som skattade högre osäkerhet på hur väl de utfört sina 
arbetsuppgifter skattade även att de presterade sämre än personer som inte kände 
osäkerhet. Detta belyser vikten av stöd och feedback i arbetet för att minska osäkerheten 
(Hellgren et al., 2008).  
 

Resurser i arbetet. 
Arbetsresurser definieras som de psykologiska, fysiska, sociala och organisatoriska 
aspekter av arbetet som fungerar som ett verktyg för att nå mål, reducera krav som 
associeras med psykiska och fysiska kostnader samt stimulerar personlig utveckling 
(Demerouti et al., 2001). Exempel på resurser kan vara feedback, arbetstrygghet, 
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autonomi och stöd från organisationen (Bakker & Demerouti, 2017).  Forskning har visat 
att medarbetare som tillhandahålls tillräckligt med resurser, relativt de krav de ställs inför, 
kan leda till olika positiva organisatoriska utfall som till exempel högre prestation (Bakker 
et al., 2014). En metastudie av Nielsen et al. (2017) visade att resurser som erbjuds 
arbetsgrupper, ledare, organisation och individ är relaterade positivt till både välmående 
och prestation. För att individerna ska ha förutsättningar att klara av de utmaningar som 
de ställs inför i arbetet så behöver de erhålla stöd och resurser från organisationen (Bakker 
et al., 2005).  
 
En arbetsresurs som ofta förekommer i dessa sammanhang är feedback (Bakker & 
Demerouti, 2017; Hackman & Oldham, 1976). Feedback definieras som en dynamisk, 
kommunikativ process där mottagaren erhåller information om sin effektivitet i en 
prestation (Hackman & Oldham, 1976). Syftet med att ge feedback är för att reflektera 
bland annat ett aktuellt beteende eller en målbild. Genom feedback från chefer ökar 
förståelsen för vad som förväntas av den anställde (Baker, Perreault, Reid & Blanchard, 
2013). Konstruktiv feedback kan hjälpa anställda att utföra sina arbetsuppgifter mer 
effektivt vilket kan leda till ökad arbetsprestation. Upplyftande feedback motiverar de 
anställda och styrker att arbetsprestationen är i enlighet med förväntningarna samtidigt 
som det visar på vilken riktning arbetet ska ta (Hackman & Oldham, 1980).  För att 
feedback ska vara meningsfullt och tas emot konstruktivt så är det avgörande att 
organisationen präglas av en miljö där feedback accepteras, värdesätts och uppmuntras 
(Baker et. al., 2013). Resultaten på arbetsprestation vid användning av feedback går isär. 
En meta studie av Kluger och DeNisi (1996) har visat att feedback generellt har en positiv 
effekt på prestation men en tredjedel av de 607 inkluderade studierna uppvisar negativa 
utfall vid användning av feedback. Förklaringen till det beskriver författarna som att 
feedback förmedlas på fel vis, där utfallet blir mer negativt ju längre från arbetsuppgiften 
informationen sträcker sig och ju närmare personen som utför den (Kluger & DeNisi, 
1996).  
 
En annan vanlig resurs som ofta återkommer i samband med psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer är Karaseks (1979) koncept av kontroll som innebär att medarbetaren 
har möjlighet att utnyttja sina färdigheter och har beslutsutrymme i sina arbetsuppgifter. 
Ett annat sätt att benämna detta fenomen är som autonomi (Sverke et al., 2016). Autonomi 
kännetecknas av viljestyrda handlingar och ett fullständigt ägandeskap av den handlingen. 
Beteenden är autonoma när intressen, preferenser och viljor guidar individens 
beslutfattningsprocess att initiera eller inte initiera en viss handling och upplevs som en 
handling över vilken utföraren är ansvarig (Deci & Ryan, 1987). Anställda som upplever 
hög autonomi uppvisar generellt ett högre mentalt välbefinnande (Park & Searcy, 2012). 
Effekten är däremot tvetydig. Nivån av autonomi behöver anpassas både för individen och 
för uppgiften. Matchar nivån av autonomi uppgiften och individen så ökar välbefinnandet, 
medan om det upplevs som för lite eller för mycket kan innebära stress för individen 
(Stiglbauer & Kovacs, 2018). När autonomi uppmuntras och erbjuds av chefer har det 
visat sig att upplevd autonomi på arbetsplatsen höjer prestationen i den initiala 
uppgångsfasen men också buffrar inför den avmattande effekten och reducerar nedgången 
av prestationen som annars kan ske på lång sikt (Kanat-Maymon & Reizer, 2017). 
 
Personliga resurser 
Tidigare studier har visat att det är betydelsefullt att expandera krav–resursmodellen så 
att den även omfattar personliga resurser (Xanthopoulou et al., 2007). Personliga resurser 
är de aspekter av jaget som associeras till individens uthållighet och uppfattning om sin 
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förmåga att kontrollera och påverka sin miljö (Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson, 2003). 
En modell som ämnar förklara en del av personlighet är grundläggande självbedömning 
(eng. Core Self-Evaluation). Den utgörs av fyra övergripande drag som representerar den 
grundläggande utvärderingen individen gör av sig själv, sin värdighet, kompetens och 
förmåga. De fyra dragen som utgör modellen är självförtroende, kontrollfokus (eng. locus 
of control), neuroticism och självförmåga (eng. self-efficacy) (Judge & Bono, 2001). 
Individer som rankar sig själva högt inom självbedömningsmodellen fokuserar i större 
utsträckning på de positiva delarna av arbetet och upplever en känsla av kontroll i de 
uppgifter som de tar sig an jämfört med de som rankar sig lågt (Hsieh, Wang & Huang 
2019). Det antas leda till ett högre välbefinnande, högre trivsel och bättre arbetsprestation. 
Individer som besitter en hög självbedömning behöver befinna sig i en främjande 
psykosocial arbetsmiljö för att det ska gynna dem. Om individen inte erhåller de resurser 
från organisationen som krävs för att klara av de utmaningar som den ställs inför kommer 
de sannolikt prestera och må som de individer som upplever en lägre självförmåga, extern 
kontrollfokus, lägre självförtroende och mindre emotionell stabilitet  (Hsieh et al., 2019). 
 
En del i den grundläggande självbedömningsmodellen är övertygelsen om att individens 
egna handlingar också har möjlighet att forma ett framtida utfall (Ng, Sorensen & Eby, 
2006). Kontrollfokus är den grad till vilken individen uppfattar att ett utfall går att betinga 
till dennes handling (Rotter, 1966). Om en medarbetare upplever att en befordran är 
baserad på tur eller går att härleda till dennes beteende kännetecknar om individen 
upplever intern eller extern kontrollfokus. Oftast är upplevelsen mer eller mindre kontroll 
över utfallet och inte antingen eller (Rotter, 1966). Individer som upplever intern 
kontrollfokus hanterar misslyckanden effektivare och ökar sin prestation mer än de som 
upplever extern kontrollfokus (Shavit & Rabinowitz, 1978). Det finns en koppling mellan 
upplevd kontroll och bättre mental hälsa och genom att öka upplevelsen av intern kontroll 
så kan också välbefinnandet öka (Kurtović, Vuković  & Gajić, 2018). En intern 
kontrollfokus har även visat sig ha positiva effekter på prestation (Ng et al., 2006).  
 
En annan del i den grundläggande självbedömningsmodellen är självförmåga som enligt 
Bandura (1982) är den grad av tillit individen känner till sin förmåga att avgöra hur väl 
denne kommer att klara av att utföra en handling som krävs i en kommande situation. Det 
ligger till grund för om individen väljer att initiera handlingen eller inte, oavsett om den 
bedömningen är förankrad i en objektiv verklighet eller är en subjektiv upplevelse. Graden 
av självförmåga kan påverka hur mycket individen kommer att anstränga sig i den aktuella 
aktiviteten och hur hinder samt utmaningar kopplade till uppgiften kommer att tolkas. 
Individer som besitter en hög grad av självförmåga tenderar att rikta större 
uppmärksamhet och tålamod mot uppgiften och de sporras att uppnå ännu mer när de 
utmanas (Bandura, 1982). Arbetsprestation främjas av en högre grad av självförmåga 
(Stajkovic & Luthans, 1998), ett positivt samband som även bekräftas av nyare forskning 
(De Clercq, Haq & Azeem, 2018). En högre grad av självförmåga har en positiv 
korrelation och predicerar tillfredsställelse med livet och positiv affekt,  facetter som utgör 
och skildrar välmående och mental hälsa (Williams, Wissing, Rothmann & Temane, 
2010).  
 
Syfte 
Mot denna bakgrund syftade föreliggande studie till att få en fördjupad förståelse om hur 
olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt personliga resurser relaterar till prestation i 
arbetet och mental hälsa: hållbar prestation. Utgångspunkten var i krav–resursmodellen, 
med en förlängning av personliga resurser för att tillföra fler perspektiv till modellen. 
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Frågan som studien ämnar besvara är: Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer (kvalitativa 
och kvantitativa krav, autonomi, feedback) samt personliga resurser (kontrollfokus, 
självförmåga)  predicerar arbetsprestation och mental hälsa? 

 
Metod 

 
Urval och procedur 
Den här studien baserades på utvalda delar av den enkätdata som samlades in i samband 
med forskningsprojektet “The salaried employee in the modern work life: threats and 
challenges” (se Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). 
Forskningsprojektets syfte var att bidra till utökad förståelse om hur det moderna 
arbetslivet påverkar den enskilda medarbetaren och dennes subjektiva upplevelse av 
arbetsmiljön.  Enkäter skickades i december 2004 till 297 tjänstemän på ett 
revisionsföretag. Enkäten skickades ut per post. Deltagarna fick tillsammans med 
frågeformuläret två medföljande informationsblad, ett från organisationen de arbetade på 
och ett från forskningsgruppen. Brevet från forskningsgruppen innehöll en beskrivning av 
syftet med studien, instruktioner om hur enkäten besvaras samt information om 
konfidentialitet och datahantering. Efter två veckor skickades en påminnelse ut till 
deltagare som inte hade svarat. Efter en månad fick deltagarna ännu en påminnelse. 
Deltagarna returnerade enkäten i ett svarspostkuvert. Deltagare som valde att delta fick en 
biobiljett. Totalt så besvarade 252 deltagare enkäten, varav 237 fullständigt, vilket gav en 
svarsfrekvens på cirka 85 procent. Av de respondenter som svarat fullständigt var andelen 
kvinnor 59 procent. Åldersspannet på respondenterna sträckte sig från 24 till 64 år (M = 
42.52, SD = 10.94).  Anställningstiden sträckte sig mellan 0 till 38 år (M = 7.03, SD = 
6.32).  
 
Mätinstrument 
Om inget annat anges besvarades samtliga frågor på en skala från 1 (stämmer inte alls) till 
5 (stämmer helt). De frågor som var reverserade har reverserats tillbaka under 
dataanalysen. En principal faktoranalys genomfördes för respektive variabel för att 
konstatera att det fanns en bakomliggande faktor bakom de items som användes för 
respektive konstrukt. Därefter beräknades reliabiliteten för att sedan generera den 
slutgiltiga variabeln.  
 

Hållbar prestation. 
Mental hälsa mättes med skalan “General health questionnaire” som utformats av 
Goldberg (1979) och består av 12 frågor som börjar med “Har du under de senaste två 
veckorna?”. Frågorna besvarades på en skala från 1 (aldrig) till 4 (alltid). Skalan har 
utformats så att höga poäng indikerar på mental ohälsa. I den här analysen vändes skalan 
så att höga poäng istället indikerar på god mental hälsa. Ett exempel på en utav frågorna 
var “har du under de senaste två veckorna känt dig olycklig och nedstämd?”. Skalans 
Cronbachs alfa var 0.84. Självskattad arbetsprestation mättes med fem frågor som 
utformats av Hall och Hall (1976). Ett exempel på en fråga var “I mitt arbete försöker jag 
alltid leva upp till god kvalitet”. Höga poäng indikerar på att respondenten uppfattar sin 
egen arbetsprestation som hög. Skalans Cronbachs alfa var 0.67. 
 

Krav i arbetet. 
Kvantitativ belastning mättes med tre frågor som utformats av Beehr, Walsh och Taber 
(1976). Ett exempel på en fråga var “Jag har ofta för mycket att göra på arbetet”. Höga 
poäng indikerar på hög kvantitativ arbetsbelastning. Skalans Cronbachs alfa var 0,70. 
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Kvalitativ belastning mättes med fyra frågor som utformats av Sverke, Hellgren och 
Öhrming (1999). Ett exempel på en fråga var “Jag har arbetsuppgifter som jag tycker är 
för svåra att klara av”. Höga poäng indikerar på svåra och krävande arbetsuppgifter. 
Skalans Cronbachs alfa var 0.77. 
 

Resurser i arbetet. 
Återkoppling på arbetsprestation mättes med fyra frågor som utformats av Hackman och 
Oldham (1975). Ett exempel på en utav frågorna var “Min chef låter mig som regel veta 
om jag utför mitt arbete på ett tillfredsställande eller otillfredsställande sätt”. Höga poäng 
indikerar att respondenten upplever att hen får bra återkoppling från sin chef. Skalans 
Cronbachs alfa var 0.85. Autonomi mättes med fyra frågor som utformats av Sverke och 
Sjöberg (1994), som ursprungligen baserats på Hackman och Oldham (1975) och Walsh, 
Taber och Beehr (1980). Ett exempel på en utav frågorna var “Det finns utrymme för mig 
att ta egna initiativ i mitt arbete”. Höga poäng indikerar en högre känsla av autonomi. 
Skalans Cronbachs alfa var 0.77. 
 

Personliga resurser. 
Kontrollfokus mättes med åtta frågor som utformats av Levenson (1981). En fråga togs 
bort (LO01) till följd av att den eventuellt översatts felaktigt till enkäten. Ett exempel på 
en utav frågorna var “Jag kan i stort bestämma vad som ska hända i mitt liv”. Höga poäng 
indikerar på högre känsla av intern kontroll. Skalans Cronbachs alfa var 0.69. 
Självförmåga mättes med åtta frågor som utformats av Judge, Locke, Durham och Kluger 
(1998). Ett exempel på en utav frågorna var “Jag kan hantera de situationer som uppstår 
livet”. Höga poäng indikerar på högre känsla av självförmåga. Skalans Cronbachs alfa var 
0.85. 
 

Demografiska frågor. 
Studien inkluderade tre demografiska kontrollvariabler. Kontrollvariablerna var ålder, 
kön och  anställningstid. Ålder mättes utifrån födelseår och anställningstid mättes i antal 
år. Kön mättes dikotomt (kvinna = 1, man = 0). 
 
Analys 
För att studera den relativa betydelsen av krav i arbetet, arbetsresurser och personliga 
resurser för arbetsprestation och mental hälsa användes hierarkiska multipla 
regressionsanalyser, där variablerna inkluderas i fyra på förhand bestämda steg. I det 
första steget adderades de demografiska kontrollvariablerna (ålder, kön, anställningstid), 
medan Steg 2 innehöll arbetskrav (kvalitativa och kognitiva krav). I det tredje steget 
inkluderades arbetsresurser (feedback och autonomi) för att i Steg 4 komplettera modellen 
med de personliga resurserna (kontrollfokus och självförmåga). Ordningen mellan de tre 
sista stegen motiveras av hur krav-resursmodellen utvecklas över tid (Xanthopoulou et al., 
2007). För att avgöra trovärdigheten i de effekter som uppmätts så utfördes relevanta 
analyser för att bekräfta att kriterierna för en regressionsanalys efterlevs.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tabell 1. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsmått (Cronbach’s Alfa) för alla i studien ingående variabler. 
Variabler M SD α  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Demografiska variabler               

1. Ålder (år)  42.82 10.89 - 1.0           

2. Kön (kvinna) .59 .49 - -.19** 1.0          

3. Anställningstid (år) 7.02 6.32 - .36** -.11 1.0         

Krav               

4. Kvantitativa krav 3.25 .88 .70 -.24** .02 -.08 1.0        

5. Kvalitativa krav 2.02 .77 .77 -.23** -.04 -.06 .48** 1.0       

Arbetsresurser               

6. Feedback 3.07 .96 .85 .10 -.00 .00 .01 -.14* 1.0      

7. Autonomi 3.69 .74 .77 .37** -.27** .07 -.15* -.24** .26** 1.0     

Personliga resurser               

8. Kontrollfokus 4.23 .53 .69 -.05 -.17* -.04 .07 -.10 .03 .37** 1.0    

9. Självförmåga 3.83 .48 .85 -.11 -.01 .01 .01 -.18** .01 .20** .64** 1.0   

Prestation & hälsa               

10. Arbetsprestation 4.25 .46 .67 .14* -.04 .07 .06 -.23** .18** .41** .42** .45** 1.0  

11. Mental hälsa 3.24 .39 .84 .01 -.05 .09 -.12 -.30** .07 .20** .43** .57** .27** 1.0 

* p<.05, ** p<.01 N=237. 
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Resultat 
 
Tabell 1 redovisar beskrivande statistik (medelvärden, standardavvikelser, 
reliabilitetsestimat) samt korrelationer mellan de variabler som ingår i studien. Av de 
demografiska variablerna var ålder den enda med en signifikant positiv korrelation till 
prestation, medan kön och  anställningstid inte var signifikant korrelerade med prestation. 
Ingen av de demografiska variablerna var signifikant korrelerade med mental hälsa. När 
det gäller arbetskrav i arbetet var kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning båda negativt 
korrelerade med mental hälsa, men bara kvalitativa krav var signifikant korrelerade. Även 
mot prestation var kvalitativa krav signifikant negativt korrelerad, kvantitativa krav var 
icke-signifikant korrelerad till prestation. Med prestation var samtliga arbetsresurser och 
personliga resurser positivt och signifikant korrelerade. Med feedback som undantag (icke 
signifikant) var samtliga organisatoriska och personliga resurser signifikant positivt 
korrelerade med mental hälsa. En hög korrelation uppmättes mellan kontrollfokus och 
självförmåga men inga VIF-värden var över 2. Kvalitativa och kvantitativa krav 
korrelerade signifikant men VIF-värdet var under 2.   
 
Tabell 2 redovisar resultaten av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna för att 
predicera arbetsprestation och mental hälsa. Den första hierarkiska multipla 
regressionsanalysen analyserades mot arbetsprestation som beroende variabel. Det första 
steget, som innehöll de demografiska kontrollvariablerna förklarade ingen signifikant 
andel av variationen i prestation (= .02, p > .05). I det andra steget, där arbetskrav lades 
till, ökade andelen förklarad varians med 9 procentenheter. I det tredje steget 
lades  arbetsresurser till vilket ökade förklaringsgraden med 13 procentenheter. I det sista 
och fjärde steget lades personliga resurser till och ökade förklaringsgraden med 13 
procentenheter. Totalt förklarade variablerna i modellen 37 procent av variationen i 
arbetsprestation (R2 adj = 0.34). I det sista steget hade kvantitativa krav, kvalitativa krav, 
autonomi och självförmåga en signifikant effekt på prestation. Kvantitativa krav, 
autonomi och självförmåga hängde samman positivt med arbetsprestation. Kvalitativa 
krav hade en negativ relation med prestation. Högst relativa effekt på prestation hade 
självförmåga följt av autonomi.  
 
Den andra hierarkiska multipla regressionsanalysen analyserades mot mental hälsa som 
beroende variabel. Det första steget, som innehöll de demografiska kontrollvariablerna 
förklarade ingen signifikant andel av variationen i hälsa (= .01, p > .05). I det andra 
steget,  där arbetskrav lades till,  ökade  andelen förklarad varians med 10 procentenheter. 
I det tredje steget lades arbetsresurser till vilket i sin tur ökade förklaringsgraden med 2 
procentenheter. I det sista och fjärde steget lades personliga resurser till och ökade med 
ytterligare 25 procentenheter. Totalt förklarade variablerna i modellen 38 procent av 
variationen i mental hälsa (R2 adj = 0.35). I det sista steget hade kvalitativa krav en 
signifikant negativ relation med mental hälsa vilket innebar att höga kvalitativa krav 
hängde samman med lägre mental hälsa. Självförmåga hade en signifikant positiv relation 
med mental hälsa, på så sätt att en högre grad av självförmåga hängde samman med en 
bättre mental hälsa. Högst relativa effekt på mental hälsa hade självförmåga följt av 
kvalitativa krav.  
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Tabell 2. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser för att predicera arbetsprestation 
och mental hälsa (standardiserade regressionskoefficienter från det sista steget i analysen).  

 Arbetsprestation Mental hälsa 

Steg 1: Demografiska variabler   

Ålder (år) .08 -.02 

Kön (kvinna) .07 -.01 

Anställningstid (år) .04 .08 

!"# .02 .01 

Steg 2: Arbetskrav   

Kvantitativa krav .18* -.06 

Kvalitativa krav -.16* -.17** 

!"# .09** .10** 

Steg 3: Arbetsresurser   

Feedback .07 .03 

Autonomi .27** .00 

!"# .13** .02* 

Steg 4: Personliga resurser   

Kontrollfokus .12 .14 

Självförmåga .30** .44** 

!"# .13** .25** 

Total "# .37** .38** 

Total "#adj. .34** .35** 

* p<.05, ** p<.01 
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Diskussion 
 
I ett samhälle där sjukskrivningstalen har ökat de senaste åren till en kostnad som är hög 
för samhälle, organisation och individ är och förblir det viktigt att belysa nyttan av det 
som i det här arbetet benämns som hållbar prestation. Utmaningen för företagen ligger i 
att optimera den psykosociala arbetsmiljön så att arbetsprestation och mental hälsa 
bibehålls tillsammans och inte på bekostnad av varandra. Syftet med den här studien var 
att få en fördjupad förståelse för hur olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer (arbetskrav 
och arbetsresurser) tillsammans med personliga resurser predicerar arbetsprestation och 
mental hälsa. 
 
Arbetskrav, arbetsresurser och personliga resursers betydelse för hållbar prestation 
Hur förhöll sig då sambanden mellan arbetskrav och hållbar prestation? Tidigare 
forskning har visat att arbetskrav har en negativ betydelse för mental hälsa och 
arbetsprestation (Bakker et al. 2014; Bakker & Demerouti, 2017; Bridger & Brasher, 
2011; Su et al., 2018). Den bivariata korrelationsanalysen visade att kvantitativa krav inte 
hade några signifikanta samband med varken arbetsprestation eller mental hälsa. 
Kvantitativa krav hade dock en positiv signifikant relation till arbetsprestation i den 
multipla regressionsanalysen men inte till mental hälsa. Den signifikanta 
regressionsvikten mellan kvantitativa krav och arbetsprestation bör dock tolkas med viss 
försiktighet då korrelationen mellan dessa var icke-signifikant.  Kvalitativa krav hade en 
negativ signifikant korrelation med både mental hälsa och arbetsprestation, det framkom 
att höga kvalitativa krav sammanföll med sämre mental hälsa och sämre prestation i den 
multipla regressionsanalysen. Resultatet för de kvalitativa kraven är linje med tidigare 
forskning (Bridger & Brasher, 2011; Su et al., 2018). Effekterna av kvalitativa och 
kvantitativa krav på mental hälsa och arbetsprestation kan påverkas av den korrelation 
som existerar mellan kvantitativa och kvalitativa, men VIF-testet indikerar inte på att 
någon problematik med multikollinearitet existerar. Resultatet mellan krav och hållbar 
prestation var diffust. Förändringarna mellan analyserna av kvantitativa krav indikerar att 
resultaten för den dimensionen inte är pålitliga. Däremot visade kvalitativa krav 
signifikanta och trovärdiga effekter. Det skulle eventuellt kunna vara så att en viss typ av 
krav har en relation till hållbar prestation och inte alla som nämnts i detta arbete. En 
praktisk implikation av detta, i enlighet med tidigare forskning, skulle kunna vara att 
anpassa kraven till en nivå som överensstämmer med situationen och individen (Bakker 
et al., 2014).  
 
Krav har visat sig ha en negativ effekt på mental hälsa och arbetsprestation i de fall då 
individen upplever sig sakna arbetsresurser i tillräcklig omfattning för att bemöta de krav 
som ställs på denne (Bakker et al., 2014). Enligt tidigare forskning har det visat sig att 
arbetsresurser har en positiv relation till arbetsprestation och mental hälsa (Nielsen et al., 
2017). Den bivariata korrelationsanalysen av arbetsresurser (autonomi och feedback) och 
arbetsprestation var båda positivt signifikant korrelerade. Autonomi hade även i den 
multipla regressionsanalysen en signifikant positiv betydelse för arbetsprestation vilket 
tyder på att mer autonomi sammanfaller med högre prestation. Resultatet är i linje med 
tidigare forskning om att en högre grad av autonomi sannolikt predicerar en högre 
prestation (Kanat-Maymon & Reizer, 2017). Feedbacks relation med arbetsprestation i 
den multipla regressionsanalysen var inte signifikant. Detta är inte i linje med tidigare 
forskning (Kluger & DeNisi, 1996) men kan i enlighet med författarna eventuellt förklaras 
av att feedbacken har förmedlats på fel sätt. Med mental hälsa visade korrelationsanalysen 
att autonomi hade ett signifikant och positivt samband. Effekten i den multipla 
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regressionsanalysen mellan autonomi och mental hälsa var dock inte signifikant. Det är 
ett resultat som inte är i linje med tidigare studier (Park & Searcy, 2012). Effekterna av 
en missmatch mellan uppgift och autonomi eller mellan autonomi och individ som 
Stiglbauer & Kovacs (2018) nämner skulle kunna vara en möjlig förklaring till detta 
resultat. Feedback var varken signifikant korrelerad med mental hälsa och den hade heller 
inget signifikant predicerande samband med hälsa. Detta är inte i linje med tidigare 
forskning som indikerar att organisatoriska resurser har en positiv effekt på mental hälsa 
och välbefinnande (Nielsen et al., 2017)   
 
Kontrollfokus och självförmåga var båda två positivt signifikant korrelerade med 
arbetsprestation i den bivariata korrelationsanalysen. Ingen signifikant relation mellan 
kontrollfokus och arbetsprestation uppmättes i den multipla regressionsanalysen vilket 
inte är i linje med tidigare forskning. En hög kontrollfokus, som innebär en mer intern 
kontrollfokus, skulle i enlighet med tidigare forskning innebära en högre prestation (Ng 
et al., 2006; Shavit & Rabinowitz, 1978). Det finns många likheter mellan kontrollfokus 
och självförmåga. Båda belyser synen på jaget, dess förmåga och förutsättning att utföra 
en uppgift (Armitage & Conner, 1999). Korrelationen mellan kontrollfokus och 
självförmåga är signifikant och relativt högre än andra korrelationer i denna analys vilket 
kan indikera att det uppstått ett multikollinearitetsproblem som kan förklara resultatet av 
effekten mellan kontrollfokus och prestation, dock bekräftade inte VIF-testet detta. 
Relationen mellan självförmåga och prestation var  signifikant enligt den multipla 
regressionsanalysen. Detta är i linje med  tidigare forskning som har visat på positiva 
samband och relationer mellan självförmåga och arbetsprestation (De Clercq et al., 2018; 
Stajkovic & Luthans, 1998). Även mot hälsa visade den bivariata korrelationsanalysen 
positiva signifikanta samband med kontrollfokus och självförmåga. I enlighet med 
resultatet med arbetsprestation var kontrollfokus relation till mental hälsa icke-signifikant 
i den multipla regressionsanalysen, vilket inte är i linje med tidigare forskning (Kurtović 
et al., 2018). Orsaken till det skulle kunna vara samma som i resultatet mellan 
kontrollfokus och arbetsprestation. Självförmåga hade en signifikant positiv relation med 
mental hälsa i den multipla regressionsanalysen. Självförmågas relation med mental hälsa 
är i linje med tidigare forskning som också skildrar detta positiva samband (Williams et 
al., 2010). Självförmåga har visat sig vara flytande över situationer och mottaglig för 
påverkan, bland annat genom uppmuntran från andra och att se andra individers prestation 
i liknande uppgifter (Schunk & Pajares, 2002). En praktisk implikation av detta skulle 
kunna vara att arbeta med självförmåga hos medarbetarna för att eventuellt påverka 
hållbar prestation vilket är i enlighet med tidigare studier (Ozer & Bandura, 1990).  
 
Av de demografiska kontrollvariablerna var det enbart ålder som hade en signifikant 
positiv effekt med arbetsprestation i den bivariata korrelationsanalysen. Detta visar ett 
samband mellan hög ålder och arbetsprestation. Ingen av de demografiska 
kontrollvariablerna hade en signifikant relation med hållbar prestation i den multipla 
regressionsanalysen. De demografiska variablerna bidrog inte med en signifikant ökning 
i förklaringsgraden för respektive modell. Inga effekter av kön, ålder eller anställningstid 
visade sig signifikanta i den multipla regressionsanalysen vilket avfärdar idén om att det 
finns skillnader i prestation eller hälsa baserat på de demografiska variablerna.  
 
Krav–resursmodellen har fortsatt visat sig vara betydelsefull för att predicera mental hälsa 
och arbetsprestation. Förklaringsgraden av arbetsprestation och mental hälsa ökar 
signifikant när både krav och resurser implementeras i modellen. Det är i linje med 
tidigare forskning att arbetsresurser och arbetskravk bidrar till att förklara arbetsprestation 
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och mental hälsa (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Särskilt 
betydelsefullt är den signifikanta ökningen av förklaringsgraden när de personliga 
resurserna inkluderas. Genom självförmåga bidrog de personliga resurserna till att 
predicera hållbar prestation. I modellen för  mental hälsa bidrar de personliga resurserna 
med störst signifikant skillnad i förklaringsgraden, vilket är i linje med tidigare forskning 
(Hsieh, Wang & Huang, 2019). Här möter studien Bakkers och Demeroutis (2017) 
uppmaning att implementera personliga resurser och styrker att det tillför ett värde till 
krav–resursmodellen.  
 
Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 
Även om det är rimligt att anta att arbetskrav minskar hälsa och inte hälsa som ökar 
arbetskrav så går det inte att konstatera att så är fallet. Att inte kunna uttala sig om kausala 
samband är en begränsning i korrelationsstudier som använder tvärsnittsdata (Borg & 
Westerlund, 2012). För att bättre kunna uttala sig om detta är vår rekommendation att 
istället använda sig av longitudinella data.  En annan metodologisk begränsning är att 
deltagarna i studien arbetar inom samma yrke och organisation vilket innebär att 
effekterna begränsas till de som är synliga och specifika inom den gruppen (Borg & 
Westerlund, 2012). Det går att spekulera i om revisorer möter en annan typ av krav som 
inte representerar effekterna av krav generellt över alla yrkeskategorier. Vid ett bredare 
urval skulle effekterna eventuellt vara mer i linje med tidigare forskning än de aktuella 
utfallet i denna studie. Ett förslag till förbättring skulle således kunna vara att studera fler 
branscher.  
 
Data samlades in år 2004 vilket kan vara värt att belysa. Mycket har hänt i samhället under 
det senaste decenniet med bland annat digitalisering (Arbetsmiljöverket, 2018:2) vilket 
kan innebära att resultaten skulle kunna se annorlunda ut om data samlades in idag.  Om 
data samlades in idag skulle kanske arbetskraven se annorlunda ut i och med de mer 
otydliga gränsdragningarna som idag är mellan fritid och arbetsliv. Åldern på data kan 
också innebära svårigheter med generaliserbarheten till dagens samhälle. Arbetsprestation 
och mental hälsa uppskattas i det här arbetet av individerna själva vilket kan innebära att 
det finns en bias i mätningarna. Särskilt utsatt är självskattning av hälsa och i synnerhet i 
mätning av attityd och perception (Razavi, 2001). En fördel med självskattning är dock 
att det är individens perspektiv som denna studie önskar belysa och det är den subjektiva 
upplevelsen som är av intresse, i synnerhet de upplevda kraven. Av de 
arbetskrav,  arbetsresurser och personliga resurser som nämns i tidigare forskning och 
aktuella rapporter så ingår i den här studien bara ett begränsat antal. Tidigare studier 
presenterar bredare perspektiv av både mental hälsa och arbetsprestation än de som den 
här studien har utgått ifrån (Rotundo & Sackett, 2002). En annan typ av krav som skulle 
kunna undersökas är otydliga gränsdragningar i arbetet, som har blivit ett växande 
problem (Arbetsmiljöverket, 2018:2). Andra typer av resurser som skulle kunna 
undersökas är arbetstrygghet och socialt stöd (Bakker & Demerouti, 2017). För att bredda 
personliga resurser skulle personlighetsdrag som emotionell stabilitet och självförtroende 
(Judge & Bono, 2001) samt optimism, hopp och uthållighet kunna visa sig vara relevanta 
för att förklara mental hälsa och arbetsprestation (Luthans et al., 2004). Ett antagande till 
följd av detta är att effekterna av att arbetskraven, arbetsresurser och personliga resurser 
underskattas i sin betydelse för att förklara hållbar prestation. Slutligen kunde 
korrelationsmatrisen skildra att mental hälsa korrelerade signifikant positivt med 
arbetsprestation. Det här arbetet undersöker inte en sådan relation närmare eller inkluderar 
det i frågeställningen. Det skulle eventuellt vara berikande för ämnet om en framtida 
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studie fördjupade sig i detta samband för att ytterligare belysa funktionen av hållbar 
prestation. 
 
Slutsats 
Trots en del metodologiska problem så har det här arbetet bidragit till en fördjupad 
förståelse för hur olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer tillsammans med personliga 
resurser har betydelse för hållbar prestation, så som den är definierad i detta arbete. Störst 
bidrag till förståelsen av vad som predicerar arbetsprestation och mental hälsa gav de 
personliga resurserna vilket också bekräftar att det tillför något till krav–resurs 
modellen.  Även de organisatoriska kraven och resurserna bidrar till en ökad förståelse 
för hur mental hälsa och arbetsprestation bibehållas och uppnås. Det visade sig även att 
kvalitativa krav har en negativ relation till arbetsprestation och mental hälsa. Av de 
arbetsresurser och personliga resurser som togs upp var självförmåga den personliga 
resurs som hade starkast relativa signifikanta relation med både mental hälsa och 
arbetsprestation följt av nivån av autonomi och kvalitativa krav. Tolkningen av detta är 
att störst relativ betydelse för arbetsprestation och mental hälsa fås genom att förbättra 
möjligheten för individen att utveckla självförmåga och möjliggöra för en upplevelse av 
autonomi men utan för hög kvalitativ arbetsbelastning inom organisationen för att hållbar 
prestation kan uppnås och bibehållas.  
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