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Den stressrelaterade ohälsan har ökat drastiskt  på senare år.  För att 
vända  denna  trend  är  det  viktigt  att  reducera  riskfaktorerna  i 
arbetslivet, men även stärka aspekter av arbetsmiljön som kan bidra 
till bättre hälsa och välbefinnande. Studiens övergripande syfte var att 
bidra till  en ökad förståelse för hur ledarskap och arbetsklimat  kan 
främja bättre hälsa. Det specifika syftet var att undersöka den relativa 
betydelsen av olika bakgrunds-, arbetsklimats- och ledarskapsfaktorer 
för fyra olika dimensioner av medarbetares välbefinnande. Enkätsvar 
från  anställda  på  ett  revisionsbolag  låg  till  grund  för  studien.  De 
viktigaste  friskfaktorerna  som  framkom  var  förtroende  för 
arbetsgivaren, kommunikation med chef, målklarhet, samt autonomi. 
Arbetstillfredsställelse  var  den välbefinnandeaspekt,  av de i  studien 
undersökta,  där  ledarskap  och  arbetsklimat  visade  sig  ha  störst 
betydelse.  Ledare  har  stort  ansvar  för  och  inflytande  över 
arbetsklimatet, varför ledarrollen bör vara i fokus vid insatser för att 
minska stressrelaterad ohälsa.

Debatten kring stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och dess konsekvenser i form av hög 
sjukfrånvaro, höga kostnader för företag och samhälle samt personligt lidande för den 
drabbade individen, har varit intensiv under senare år. Långtidssjukfrånvaron i Sverige 
har ökat drastiskt,  framförallt  avseende stressrelaterade diagnoser (Härenstam, 2005). 
Under perioden 1997 till 2003 tredubblades antalet långtidssjukskrivna, som hade varit 
borta från arbetet i mer än ett år, vilket innebar att antalet långtidssjukskrivna år 2003 
uppgick till 132 000 individer. Mot denna bakgrund finns det skäl att fråga sig vilka 
förändringar och faktorer i arbetslivet som kan ha bidragit till denna negativa trend.

Globaliseringsprocessen är en av de mest  påtagliga och genomgripande förändringar 
som  har  skett  inom  arbetslivet  de  senaste  decennierna  (Tetrick  &  Quick,  2003). 
Globaliseringen har lett till ökad internationell konkurrens och detta, i kombination med 
ny informationsteknologi och ny vetenskap, har i sin tur ställt allt högre krav på snabba 
beslut och flexibilitet  i  företagen för att  de ska kunna överleva (Martin & Freeman, 
1998; Tetrick & Quick, 2003). Denna utveckling har haft ökad stress för både företag 
och individer som följd, liksom minskad anställningstrygghet (Tetrick & Quick, 2003). 
Företagens åtgärder för att öka flexibiliteten på organisatorisk nivå har samtidigt lett till 
att  den anställdes  flexibilitet  har  minskat,  menar Härenstam (2005).  Gränsen mellan 
arbete  och fritid  har  suddats ut  alltmer,  vilket  har lett  till  längre arbetsdagar,  sämre 
balans i livet och svårigheter att planera sin egen tid. 

* Ett stort tack till min handledare, professor Magnus Sverke,  för konstruktiv feedback och suverän 
handledning  under arbetet med denna uppsats. Dessutom vill jag tacka Magnus Sverke, Katharina 
Näswall och Johnny Hellgren vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet, för att jag fick 
tillgång till de data som ligger till grund för studien.
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Det läggs idag stort fokus på vad som orsakar den ökande ohälsan i arbetslivet. Men det 
är också viktigt att vända på myntet och identifiera vilka positiva faktorer i arbetslivet 
som  kan  bidra  till  hälsa,  något  som  även  förespråkas  inom  ”positive  psychology” 
(Schaufeli  & Bakker,  2004).  I linje  med detta hävdar  Kelloway och Day (2005)  att 
arbete visserligen kan vara en källa till psykisk och fysisk ohälsa, men att arbete också 
kan vara en hälsoresurs som antingen kan skydda individen mot ohälsa, eller hjälpa 
individen att återfå psykisk hälsa. Hälsosamma arbetsplatser innebär inte bara frånvaro 
av  stressorer  i  arbetsmiljön,  utan  även  förekomst  av  organisatoriska  resurser,  som 
hjälper medarbetarna att hantera stressorerna (Kelloway & Day, 2005). 

Ett flertal nyckelfaktorer har i studier visat sig ha ett positivt samband med mental hälsa 
(Warr,  2005).  Några  av  dessa  faktorer  är  möjlighet  till  egen  kontroll  över 
arbetssituationen,  möjlighet  att  använda sin  kunskap,  tydlighet,  stödjande  ledarskap, 
samt variation i arbetsuppgifterna. Bland de faktorer som har visat på negativa samband 
med  hälsa  kan  nämnas  över-  och  underbelastning,  tidspress,  roll-  och  måloklarhet 
(Beehr & Glazer, 2005; Cooper & Marshall, 1976; Leka, Griffiths & Cox, 2005).

Få  empiriska  studier  har  genomförts  kring  ledarskapsbeteende  och  dess  direkta 
konsekvenser  för  underställdas  stress  och  hälsa  (Arvonen,  1995;  van  Dierendonck, 
Haynes, Borrill & Stride, 2004). Förtroende för ledarskapet är dock en faktor som har 
visat  på en direkt effekt på medarbetares upplevelse av stress,  på så  sätt  att  ju  mer 
förtroende medarbeterna har för ledarskapet, desto mindre stress upplever de (Harvey, 
Kelloway & Duncan-Leiper, 2003). Många studier har också visat på vikten av socialt 
stöd  från  chefen  som en modererande  faktor  vid  upplevelse  av  stress  (Aronsson & 
Lindh,  2004;  Viswesvaran,  Sanchez  &  Fisher,  1999).  Den  modererande  funktionen 
innebär  att  stöd  från  ledaren  kan  mildra  en  arbetsmiljöstressors  negativa  effekt. 
Ledarskapet antas också ha en viktig indirekt effekt på medarbetares hälsa, genom att 
ledarna  har  ett  stort  inflytande  över  sådana  faktorer  som har  visat  sig  ha  en  stark 
inverkan på anställdas hälsa, som t.ex. krav, kontroll och socialt stöd (Nyberg, Bernin & 
Theorell, 2005; Kelloway, Sivanathan, Francis & Barling, 2005).

Stress har såväl fysiska, psykiska som beteendemässiga hälsokonsekvenser för individen 
(Kelloway & Day, 2005; Jex & Crossley, 2005).  Därutöver har den arbetsrelaterade 
stressen  även  organisatoriska  konsekvenser,  såsom  hög  sjukfrånvaro,  försämrad 
produktivitet,  större  olycksrisker  och  högre  personalomsättning  samt  inte  minst 
samhälleliga konsekvenser i form av t.ex. höga sjukförsäkringskostnader. Att skapa mer 
hälsosamma arbetsplatser är därmed inte bara viktigt ur ett individperspektiv. Studier 
har  visat  på  samband  mellan  medarbetares  arbetstillfredsställelse  och 
företagsekonomiska mått som lönsamhet och kundlojalitet (Harter, Schmidt & Hayes, 
2002).  Ytterligare  en  studie,  där  data  samlades  in  från  16  000 anställda  i  15  olika 
företag, utpekade psykiskt välbefinnande som den starkaste prediktorn för produktivitet 
(Donald, Taylor, Johnson, Cooper, Cartwright & Robertson, 2005). 

Om ett friskare arbetsliv ska kunna uppnås är det av största vikt att både fokusera på 
riskfaktorer,  för  att  kunna reducera  dessa,  och  på friskfaktorer,  för  att  kunna stärka 
sådant som har en positiv inverkan på individers hälsa. 
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Arbetslivets förändring – från hierarkiska strukturer till flexibilitet och gränslöshet
Industrialismen och införandet av lönearbete innebar ett stort behov för företagen att 
samordna och reglera  aktiviteter,  arbetstider  samt  relationer mellan olika hierarkiska 
nivåer (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Detta innebar ofta 
att en strikt hierarkisk arbetsdelning infördes. De senaste 20 till 30 åren har företagen, 
inte minst på grund av den ökade globaliseringen och konkurrensen, ställts inför krav på 
betydligt snabbare beslutsfattande och större flexibilitet än tidigare (Allvin et al., 2006). 
Dessa nya krav har inte alltid varit förenliga med tidigare organisatoriska regleringar 
och långa beslutsvägar. Under 1990-talet tillkom också en mängd nya arbeten som klart 
avvek från traditionella mönster och regelverk, bl.a. inom branscher som IT och media. 
Karakteristiskt för dessa nya jobb var, enligt Allvin et al., att de var extremt flexibla i 
termer  av  var,  när  och  hur  arbetet  kunde  utföras  samt  att  klart  definierade 
arbetsuppgifter och mål ofta saknades. 

När  organisationernas  regelverk  luckras  upp  och  styrningen  blir  alltmer  diffus, 
överlämnas ansvaret till den enskilde individen att både definiera, initiera och planera 
det egna arbetet, såväl innehålls-, tids- som rumsmässigt (Allvin et al., 2006). Därutöver 
behöver hon själv etablera och vidmakthålla ett socialt nätverk. Detta har också som 
följd  att  individen ofta  upplever  osäkerhet  kring vad och hur  mycket  som krävs av 
henne.  Just  denna  frånvaro  av  organisatoriska  gränser  för  arbetet  ökar  kraven  på 
individens  egen  beslutskraft,  menar  Allvin  et  al.  Den  stress  som  upplevs  bland 
medarbetare i sådana arbeten är ofta resultatet av höga intellektuella påfrestningar och 
en enorm tidspress.  Svenska organisationer har ofta kritiserats för sin otydlighet, sina 
oklara  regler  och  sitt  vaga  ledarskap  (Tollgerdt-Andersson,  2005).  Samtidigt  har 
forskningen visat på ett samband mellan otydligt ledarskap och otydliga organisationer å 
ena sidan och stress och stressrelaterade sjukskrivningar å andra sidan.

Stress 
Inom stressforskningen används begreppet stress med ett antal olika innebörder (Jex, 
1998). Antingen avses med begreppet stress en stimulus (en stressor) i miljön, som kan 
utgöras av sådant som höga krav,  oklarhet kring arbetsuppgifter,  mål  eller den egna 
rollen. Alternativt  avses med begreppet den respons som olika stressorer utlöser hos 
individen. Dessa responser kan bestå av olika negativa reaktioner av antingen psykisk 
karaktär  (t.ex.  missnöje,  ångest  eller  nedstämdhet),  fysisk  (t.ex.  huvudvärk  eller 
magproblem)  eller  beteendemässig  karaktär  (t.ex.  försämrade  prestationer  eller 
frånvaro). Slutligen kan stressbegreppet användas om hela den process där t.ex. olika 
krav i arbetslivet påverkar individen negativt. Den sistnämnda definitionen innebär att 
såväl stressorer som responser omfattas av begreppet. 

Andra hävdar att stress egentligen är ett neutralt begrepp, som alltså inte är negativt i sig 
självt  (Selye,  1950,  refererad  i  Theorell,  2003).  Stress  är  en  naturlig  och  hälsosam 
reaktion i rätt sammanhang, när kroppen är i behov av ökad energi. Inom fysiologisk 
stressforskning definieras stress som en icke-specifik aktiveringsreaktion på situationer 
som kräver mobilisering av energi. Syftet är att underlätta för kroppen att klara fysisk 
ansträngning och dessa kroppsreaktioner har som uppgift att hindra störande signaler 
från kroppen. Stressreaktionen kan dock bli klart negativ under vissa omständigheter. 
Avgörande för vårt sätt att reagera är sällan påfrestningar, belastningar eller hot i sig, 
utan  snarare  relationen  mellan  belastningar  och  de  resurser  vi  har  att  hantera 
belastningarna med (Perski, 2002). Om obalans mellan krav och resurser kvarstår under 
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lång tid, kan följden bli allvarliga sjukdomstillstånd, däribland utbrändhet. 

JD-R modellen (Job Demands-Resources Model of Burnout), framtagen av Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001), föreslår att utvecklingen av utbrändhet följer 
två processer. I den ena processen leder överdrivna eller extrema arbetskrav, t.ex. i form 
av  fysisk  arbetsbelastning,  tidspress,  mänskliga  kontakter,  fysisk  arbetsmiljö  och 
skiftarbete,  till  en  ständig  överbelastning.  Denna  överbelastning  kan  resultera  i 
utmattning; antingen emotionell, fysisk eller kognitiv. Den andra processen innebär att 
bristande resurser, t.ex. brist på feedback, belöningar, kontroll över arbetet, deltagande 
eller  bristande stöd från ledare,  gör det svårt  för individen att  möta kraven i  arbete. 
Bristande  resurser  kan  på  lång  sikt  ha  som  konsekvens  att  individen  tappar  sitt 
engagemang för jobbet. JD-R modellen pekar på att vissa arbetsvillkor är avgörande för 
uppkomsten  av  olika  utbrändhetssymptom  och  att  utbrändhet  är det  tillstånd  där 
individen upplever både utmattning och minskat engagemang (Demerouti et al., 2001).  

Hälsa och välbefinnande
Hälsa är ett omfattande begrepp och i olika studier används olika mått för att uppskatta 
hälsa. Dessa mått kan vara antingen objektiva eller subjektiva. Självskattad hälsa är ett 
subjektivt mått, men har visat sig vara en värdefull indikator på hälsa (Nyberg et al., 
2005). En av de indikatorer som ofta används i studier kring arbetsrelaterad hälsa och 
ohälsa är subjektivt välbefinnande. Välbefinnandemåttet kan användas antingen för att 
beskriva  ett  generellt  välbefinnande,  som ej  är  kopplat  till  en  specifik  kontext  eller 
situation, eller för att beskriva ett situationsspecifikt välbefinnande, t.ex. i arbetet (Warr, 
2005). Arbetstillfredsställelse är ett sådant mått på arbetsspecifikt välbefinnande. I en 
översikt av forskningen kring ledarskapets inflytande på medarbetare hälsa, som Nyberg 
et al. (2005) har gjort, visade sig merparten av studierna fokusera på just medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse. 

Det finns forskningsresultat som indikerar att hur vi mår i arbetet påverkar hur vi mår 
mer generellt (Kelloway & Barling, 1991). I en studie kunde Kelloway och Barling dels 
visa på att individens upplevelse av arbetets karakteristika och innehåll hade samband 
med  arbetsrelaterat  välbefinnande  (mätt  som  arbetstillfredsställelse,  emotionell 
utmattning och depersonalisering). Dessutom verkade denna situationsspecifika effekt, 
d.v.s. det arbetsrelaterade välbefinnandet, indirekt predicera mer generellt välbefinnande 
(mätt med General Health Questionnaire). 

Sömnstörningar och försämrad sömnkvalitet nämns ofta i samband med stressrelaterad 
ohälsa och utbrändhet (Semmer, 2003; Shirom & Melamed, 2005). I en svensk studie 
kring  sömnstörningar  och  arbetsrelaterad  stress,  visade  dålig  sömnkvalitet  positiva 
samband  med  höga  krav  i  arbetet,  brist  på  socialt  stöd  på  arbetet  och  med  fysisk 
arbetsbelastning (Åkerstedt, Knutsson, Westerholm, Theorell, Alfredsson & Kecklund, 
2002). Därutöver visade studien på positiva samband mellan ålder och sömnproblem (ju 
högre  ålder,  desto  större  sömnproblem),  liksom  att  kvinnor  rapporterade  sämre 
sömnkvalitet än män.

Obalans  mellan  arbete  och fritid,  så  kallade överspridningseffekter,  är  ytterligare ett 
fenomen som kan inverka negativt på medarbetares hälsa och välbefinnande (Bellavia & 
Frone,  2005).  Överspridningen kan antingen ske från arbetslivet  till  privatlivet,  t.ex. 
genom att  arbetet  tar  så  mycket tid  i  anspråk att  familjelivet  blir  lidande,  eller  från 
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privatlivet till arbetslivet, t.ex. genom att familjekonflikter eller barns fritidsaktiviteter 
går  ut  över  arbetet.  En  metaanalys  kring  konflikt  mellan  arbets-  och  familjeliv 
indikerade att de två olika överspridningsriktningarna påverkas av olika faktorer (Byron, 
2005). Vad gäller aspekter i arbetslivet som tycks inverka negativt på privatlivet pekar 
Byron  främst  på  faktorer  som  hög  arbetsbelastning,  rollkonflikt  samt  roll-  och 
måloklarhet. Medarbetare som hade flexibla arbetstider och som upplevde att de fick bra 
stöd från ledare och kollegor rapporterade lägre grad av konflikt  mellan arbets-  och 
familjeliv.  

Långtidsfriskhet är ett  hälsobegrepp som myntades av Johnsson, företagsläkare inom 
Stora Enso Fors  AB (Johnsson,  Lugn & Rexed,  2003).  Till  de långtidsfriska räknar 
Johnsson et al. de medarbetare som har varit anställda i minst tre år och som under en 
tvåårsperiod  aldrig  har  varit  sjukskrivna.  De  fann  att  värdefull  information  kring 
faktorer  som  kan  bidra  till  friskhet  kunde  erhållas  genom  att  studera  vad  som 
karakteriserar  arbetsklimatet  på  avdelningar  med  hög  andel  långtidsfriska. 
Arbetsorganisation  och  arbetsglädje  spelar  nämligen  en  mycket  stor  roll,  menar 
Johnsson  et  al.,  för  hur  vi  bedömer  och  upplever  vår  arbetsförmåga  och  kan  vara 
avgörande för om vi, vid exempelvis en lättare förkylning, väljer att gå till arbetet eller 
ej.  I en stor explorativ studie undersökte även Aronsson och Lindh (2004) vad som 
karakteriserar arbetsvillkoren för de långtidsfriska i Sverige. Långtidsfriska definierades 
i  studien  som  personer  som  över  en  tvåårsperiod  hade  haft  högst  ett  tillfälle  av 
sjukfrånvaro samt högst ett tillfälle av sjuknärvaro, d.v.s.  att de hade gått till  arbetet 
trots  att  de med tanke på hälsotillståndet  borde ha sjukanmält  sig.  Denna definition 
innebar att cirka 28 procent av de anställda tillhörde kategorin långtidsfriska. 

Frisk- och riskfaktorer – prediktorer för hälsa respektive ohälsa
För  att  skapa  sig  en  förståelse  kring  arbetsmiljöns  och  ledarskapets  betydelse  för 
medarbetares välbefinnande är det viktigt att fokusera både på faktorer som riskerar att 
bidra till ohälsa och på faktorer som kan främja hälsa. Den uppdelning av arbetsklimatet 
som görs i JD-R-modellen (Demerouti et al., 2001) kan tolkas som en uppdelning av 
arbetsmiljöfaktorerna i  just  frisk- och riskfaktorer. De krav som riskerar att  leda till 
utmattning kan då ses som riskfaktorer, medan resurser kan ses som friskfaktorer. Dock 
är en uppdelning mellan risk- och friskfaktorer sällan särskilt  enkel att  göra, då det 
avgörande för hur olika arbetsmiljöfaktorer inverkar på individens välbefinnande är på 
vilket  sätt  dessa  faktorer  hanteras  på  arbetsplatsen.  Resurser  kan  alltså  ses  som en 
friskfaktor, medan brist på resurser riskerar leda till ett minskat engagemang för arbetet 
och därmed måste ses som en riskfaktor. Detsamma gäller även andra faktorer. En hög 
arbetsbelastning med icke-stimulerande arbetsinnehåll kan utgöra en riskfaktor, medan 
däremot  lagom  arbetsbelastning  eller  ett  arbete  med  rikt  innehåll  kan  utgöra 
friskfaktorer. 

Tidigare forskning har identifierat  en mängd möjliga prediktorer för medarbetarhälsa 
och ohälsa, såväl fysiska som psykosociala. I det följande kommer redogöras för viktiga 
faktorer som antingen har visat sig ha ett direkt samband med olika ohälso- respektive 
hälsomått, eller sådana som antas ha en modererande effekt på dessa samband. Främst 
kommer jag fokusera på de områden som ”the National Institute for Occupational Safety 
and Health” (NIOSH) i USA, under ledning av Sauter, Murphy och Hurrel (1990), tagit 
fram  i  sitt  förslag  till  en  nationell  strategi  kring  förebyggande  av  arbetsrelaterade 
psykiska störningar. Sauter et al. inriktar sig på de psykosociala faktorer i arbetsmiljön 
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som forskningen inom området har identifierat  som de vanligaste  källorna till  stress 
(Kelloway & Day, 2005; Sauter et al., 1990). Bland de områden som tas upp i Sauter et 
al:s strategi exkluderas här arbetsscheman och karriärfaktorer, då dessa områden inte 
omfattas av de enkätdata som förevarande studie bygger på.

Arbetsbelastning och arbetstakt.  Till  arbetsbelastning kan nämnas faktorer som 
över-  och  underbelastning,  tidspress,  ständiga  deadlines  eller  maskiner  som  styr 
arbetsstakten  (Leka  et  al.,  2005).  Ofta  görs  en  distinktion  mellan  kvantitativ  och 
kvalitativ  arbetsbelastning.  Kvantitativ  arbetsbelastning innebär att  ha för mycket  att 
göra och därmed att inte kunna uppfylla vad som förväntas av en inom den tid som finns 
till  förfogande  (Beehr  &  Glazer,  2005;  Zeidner,  2005).  Kvalitativ  arbetsbelastning 
innebär  att  arbetsuppgifterna  är  för  svåra,  i  meningen  att  individen  inte  har  de 
kvalifikationer som krävs för att utföra uppgiften bra, oavsett hur mycket tid som finns 
till dennes förfogande.

Kvantitativ arbetsbelastning samt möjlighet att bestämma över arbetstakten visade sig 
ha starkt samband med långtidsfriskhet i Aronssons och Lindhs studie (2004). Sauter et 
al. (1990) framhåller att viss forskning pekar på att arbetsbelastning i sig själv har ett 
samband med negativa hälsoeffekter, men att det finns ökat empiriskt stöd för att det 
främst är individens egen kontroll över arbetssituationen samt individens handlingsfrihet 
i arbetet som är avgörande för hälsokonsekvenserna av hög arbetsbelastning och höga 
krav i arbetet. 

Arbetsinnehåll.  Innehållet  i  arbetet  är  också  av  betydelse  för  medarbetares 
välbefinnande (Sauter et al., 1990). Väsentligt stöd existerar för att sådana faktorer som 
att  få  användning  för  sin  kunskap  och  sina  färdigheter,  variation  i  uppgifterna  och 
autonomi  är  kopplade  till  både  högre  grad  av  motivation  och  bättre  mental  hälsa 
(Kelloway & Day, 2005; Warr, 2005). En studie av Tollgerdt-Andersson (2005) visade 
att på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro var de anställda betydligt mer tillfreds med 
sina arbetsuppgifter, variationen i jobbet samt i hur man fick använda sin kompetens, än 
medarbetarna på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. 

Arbetsrollen.  Rollstressorer  innebär  att  arbetsmiljön  inverkar  negativt  på 
individens möjligheter att leva upp till de förväntningar som ställs på henne i hennes roll 
(Beehr & Glazer, 2005). En sådan rollstressor är rolloklarhet. Rolloklarhet uppstår då 
individen har otillräcklig information kring sin yrkesroll samt vilka arbetsuppgifter, mål 
och ansvarsområden som rollen innebär (Beehr & Glazer, 2005;  Cooper & Marshall, 
1976). Därmed känner hon sig osäker på vad som förväntas av henne i arbetet. Studier 
har  visat  att  individer  som rapporterar  hög grad av  rolloklarhet  också  i  högre  grad 
rapporterar  dåligt  självförtroende,  nedstämdhet,  hög  anspänning  i  jobbet,  låg 
arbetsmotivation,  samt låg arbets- och livstillfredsställelse, än individer som rapporterar 
låg grad av rolloklarhet (Cooper & Marshall, 1976; Sauter et al., 1990). 

En annan typ av rollstressor är rollkonflikt. Rollkonflikt innebär att individen står inför 
oförenliga krav från två eller flera håll eller måste utföra arbetsuppgifter som hon inte 
anser hör till  rollen (Cooper & Marshall,  1976; Kelloway & Day, 2005; Leka et al., 
2005). Rollkonflikt kan också upplevas då individen ställs inför oförenliga krav från  å 
ena sidan arbetet och å andra sidan familjen (Bellavia & Frone, 2005; Leka et al., 2005). 
Rollkonflikt  har  visat  samband  med  hög  anspänning  i  arbetet  samt  låg 
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arbetstillfredsställelse (Sauter et al., 1990). 

Då jag i denna undersökning framöver talar om rollkonflikt,  avses den först nämnda 
definitionen. Den sistnämnda definitionen kan jämföras med begreppet obalans mellan 
arbete och fritid, som innebär överspridningseffekter från endera arbetet till fritiden eller 
motsatt väg. Upplevelsen av överspridning från arbete till fritid används i denna studie 
som en utfallsvariabel och därmed som ett mått på bra eller dåligt välbefinnande.

Relationer och socialt stöd. Sociala relationer på arbetsplatsen är av stor vikt och 
har långtgående effekter på individens psykiska och fysiska välbefinnande (Kelloway et 
al.,  2005). Forskning har identifierat  dåliga relationer, eller konflikter,  med kollegor, 
chefer och underordnade som en riskfaktor ur hälsosynpunkt (Leka et al., 2005; Sauter 
et al., 1990). Detsamma gäller brist på sociala relationer i arbetet (Leka et al., 2005). 
Relationer anses ofta ha en modererande roll, på det sättet att negativa effekter av andra 
arbetsrelaterade riskfaktorer har mindre sannolikhet  att  yttra sig då individen har ett 
starkt stöd från andra i sin omgivning, såväl på jobbet som privat (Sauter et al., 1990). 
Sauter et al. poängterar dock att det även finns forskning som tyder på en mer direkt 
effekt. En metaanalys av Viswesvaran et al. (1999) indikerade att ledare, genom att ge 
socialt stöd till medarbetarna, har såväl en direkt effekt på medarbetares upplevelse av 
stress,  som  en  modererande  effekt  på  sambandet  mellan  olika  stressorer  och 
stressupplevelsen. Möjligheten att få stöd från sin chef när arbetet känns besvärligt har 
också visat sig vara starkt kopplat till långtidsfriskhet (Aronsson & Lindh, 2004). 

Kontroll  och delaktighet.  Kontroll  över  arbetssituationen har  visat  sig  vara en 
viktig prediktor för psykosocial hälsa (Leka et al., 2005; Theorell, 2003; Warr, 2005). 
Kontroll kan innebära t.ex. kontroll över arbetsuppgifter och arbetstakt, handlingsfrihet 
samt delaktighet i beslut. Individer som anser sig ha god kontroll över arbetet tenderar 
att uppleva högre grad av arbetstillfredsställelse och välbefinnande, än personer med låg 
grad av kontroll. Graden av delaktighet i beslutsfattande har i studier visat sig spela en 
viktig  roll  för  individens arbetstillfredsställelse  och självrespekt  samt ha ett  negativt 
samband med emotionell utmattning (Sauter et al., 1990). 

Theorell  (2003) hävdar att  stress och kontroll  är  nära förknippade med varandra, då 
stress framförallt  utlöses då vi  är  i  riskzonen för att  tappa kontrollen över vår egen 
situation och fortsätter att kämpa för att ändå behålla den. Den mest kända och använda 
av de modeller  som relaterar psykosocial  arbetsmiljö  till  välbefinnande och hälsa är 
förmodligen  krav-kontrollmodellen,  ursprungligen  utvecklad  av  Karasek  och  senare 
vidareutvecklad av Karasek och Theorell (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 
Så  länge  höga  psykologiska  krav  är  åtföljda  av  hög  grad  av  kontroll  eller 
handlingsfrihet,  ett  s.k.  ”aktivt  jobb”  i  krav-kontrollmodellen,  är  hälsokonsekvenser 
mindre vanliga än när jobbet är ett ”anspänt jobb”, som enligt modellen är ett jobb med 
höga psykologiska krav men med låg grad av kontroll. Att ha kontroll över sin egen 
arbetssituation har, enligt krav-kontrollmodellen, en  modererande effekt på upplevelse 
av stress, då individen utsätts för höga krav.

Ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande
Det  finns  relativt  lite  forskning kring hur  ledarskapsbeteende påverkar  medarbetares 
välbefinnande  och  stressnivåer  (Arvonen,  1995;  van  Dierendonck  et  al.,  2004).  En 
översikt  av  litteraturen  kring  ledarskapets  inverkan  på  medarbetares  hälsa  ger  vid 
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handen att man i grova drag kan sortera in de ledarskapsbeteenden som beskrivs i två 
grupper,  nämligen  relationsorienterat  ledarskap  och  uppgiftsorienterat  ledarskap 
(Nyberg et al., 2005). Denna uppdelning går tillbaka till 1945, då ett forskningsprogram 
kring  ledarskap  startade  vid  the  Ohio  State  University.  Det  relationsorienterade 
ledarskapet står för ett ledarskap som visar omtanke om och intresse för medarbetarna 
och  som  har  fokus  på  attityder  och  arbetstillfredsställelse  hos  medarbetarna  samt 
försöker  skapa  enighet  och  begränsa  konflikter  mellan  individer.  Det 
uppgiftsorienterade  ledarskapet  kan  sägas  ha  fokus  mer  på  den  aktuella 
problemställningen,  utan  att  beakta  medarbetarnas  arbetstillfredsställelse  eller  det 
mellanmänskliga  samspelet.  En  stor  del  av  forskningen  ger  stöd  för  att  det 
relationsorienterade ledarskapet eller ett ledarskap som kombinerar de två stilarna har 
positiva effekter på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, menar Nyberg et al. Ett antal 
studier visar också på att det är troligt att ledare som lyckas balansera relations- och 
uppgiftsorientering  bidrar  till  låga  nivåer  av  stress  och  utbrändhet  bland  sina 
medarbetare.

Både  omtänksamhet  och  strukturskapande  är  positivt  korrelerade  med  medarbetares 
arbetstillfredsställelse (Nyberg et al., 2005).  Omtänksamhet är visserligen nödvändigt, 
men  däremot  inte  tillräckligt  för  ett  framgångsrikt  ledarskap.  Ledaren  måste  också 
kunna  bidra  med  att  skapa  struktur  för  medarbetarna.  Vid  pressade  situationer  är 
strukturen viktigare än vid mindre pressade situationer.  Hög grad av struktur har ett 
negativt  samband med arbetstillfredsställelse  endast  i  kombination  med låg grad  av 
omtänksamhet hos ledaren (Nyberg et al., 2005).

En  studie  av  Offermann  och  Hellmann  (1996)  visade  på  ett  samband  mellan 
ledarskapsbeteende och medarbetares upplevelse av stress. Mellanchefer skattades ur ett 
s.k. 360-gradersperspektiv, vilket innebär att såväl ledarna själva, som deras chefer och 
medarbetare  utvärderade  ledarens  beteende  samt  stressnivån  i  arbetsgruppen.  Både 
instrumentellt stöd från ledaren, som att underlätta arbetet, och emotionellt stöd, som att 
vara tillgänglig, visa intresse för medarbetarnas utveckling samt att skapa förtroende, 
ansågs  av  samtliga  parter  vara  kopplat  till  minskad  upplevelse  av  stress.  Genom 
faktoranalys  av  de  i  studien  ingående  ledarskapsvariablerna,  utkristalliserades  tre 
faktorer,  nämligen  kommunikation  (tydliggöra  mål,  ge  feedback,  visa  uppskattning, 
medarbetarinflytande), kontroll (detaljkontroll från ledaren) och delegering. Låg grad av 
stress  hos  medarbetare  kunde  prediceras  av  höga  skattningar  avseende  ledarens 
kommunikation  och  delegering  samt  låga  skattningar  avseende  ledarens  kontroll. 
Ledarna  själva  (och  deras  chefer)  däremot  identifierade  inte  delegering  och 
medarbetarinflytande som viktigt ur stresshänseende. Offermann och Hellmann menar 
att  ledare  behöver  bli  mer  medvetna  om  hur  viktigt  delegering,  uppmuntran  av 
medarbetares delaktighet  samt känslomässigt  stöd är för att  minimera medarbetarnas 
stressnivå. 

I  många  studier  operationaliseras  ledarskapet  i  termer  av  upplevt  socialt  stöd  för 
medarbetaren  och  antas  då  ha  en  modererande  funktion  vid  upplevd  stress  (van 
Dierendonck et al., 2004). Kelloway et al. (2005) använder Houses (1981) definition av 
socialt  stöd  från  ledare.  Enligt  denna  definition  kan  ledarens  stöd  antingen  vara 
instrumentellt (praktiskt stöd i specifika arbetsuppgifter), känslomässigt (empati, trivsel) 
informativt  (information,  råd,  direktiv) eller  vara ett  stöd i  form av uppskattning av 
individens arbetsprestation (feedback, uppmuntran).
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Då stressorn har sitt ursprung i arbetsmiljön är socialt stöd från ledaren viktigare än stöd 
från t.ex. individens familj  (Kelloway et al., 2005). Ledaren kan därmed, genom sitt 
stöd,  bidra  positivt  till  medarbetarens  välbefinnande i  arbetet.  Om däremot  ledaren, 
genom sitt  ledarskap,  upplevs som källan till  stress,  kan stöd från denne snarare ge 
negativa effekter på medarbetarens välbefinnande. Dåligt ledarskap kan sägas bidra till 
upplevelse av stress hos medarbetaren på två sätt, menar Kelloway et al. Dels genom att 
ett dåligt ledarskap i sig upplevs som en källa till stress. Dels genom att det är stor risk 
att ett sådant ledarskap skapar en arbetsmiljö som är rik på andra stressorer, som t.ex. 
hög arbetsbelastning och brist på stöd.

Ledarskapet antas också ha en viktig indirekt effekt på medarbetares välbefinnande i och 
med att ledarna ofta har stort inflytande över sådana faktorer som kraven i arbetet, att 
tydliggöra  målen  och  rollen  samt  att  skapa  förutsättningar  för  medarbetaren  att  ha 
kontroll över sin arbetssituation (Nyberg et al., 2005; Kelloway et al., 2005; Offerman & 
Hellman,  1996).  Medarbetarens  förtroende  för  ledarskapet  har  också  visat  sig  ha 
signifikant  betydelse  för  att  mildra  graden  av  upplevd  stress  vid  hög  kvantitativ 
arbetsbelastning (Harvey et al., 2003). En studie av Harvey et al (2003) visade på en 
huvudeffekt av förtroende för ledningen och kvantitativ arbetsbelastning på upplevelse 
av  stress  hos  medarbetarna.  Stress  mättes  i  form  av  självskattningar  kring  psykisk 
anspänning, utbrändhet och i vilken grad arbetet inkräktade på familjelivet. Därutöver 
kunde de visa på en interaktionseffekt,  d.v.s.  att  förtroende modererade det negativa 
sambandet mellan kvantitativ arbetsbelastning och upplevd stress.

I en studie  genomförd inom äldreomsorgen i  13 västsvenska kommuner,  undersökte 
Tollgerdt-Andersson  (2005)  om  det  fanns  några  skillnader  avseende  faktorer  som 
ledarskap, tydlighet, styrning samt psykosocialt relaterade aspekter på arbetsplatser med 
hög respektive låg sjukfrånvaro. Ledarskapsvariablerna visade på att medarbetarna på 
arbetsplatser  med  låg  sjukfrånvaro,  i  högre  grad  än  på  arbetsplatser  med  hög 
sjukfrånvaro, upplevde att de hade klart definierade mål i arbetet och att de visste vad 
som  krävdes  av  dem  i  jobbet.  Tollgerdt-Andersson  poängterar  också  vikten  av  att 
ledaren inte abdikerar från sitt chefsskap, utan skapar tydlighet, sätter upp klara krav och 
mål och följer upp verksamheten. 

Nyberg et  al.  (2005)  summerar  vilka hälsofrämjande faktorer  inom ledarskapet  som 
forskningen hittills har visat på. Vad hälsa och arbetstillfredsställelse anbelangar, menar 
de,  är  en bra ledare en ledare som visar  omtanke om sina medarbetare,  skapar god 
struktur (särskilt viktigt i stressfyllda situationer), ger förutsättningar för medarbetarna 
att få god kontroll, autonomi och delaktighet i arbetet samt ger intellektuell stimulans. 
En ledare som visserligen ger mycket tydlig struktur, men utan att visa omtanke och 
utan att ge medarbetarna möjlighet till  inflytande, kontroll eller autonomi är däremot 
sämre ur hälsosynpunkt.

Syfte
Det övergripande syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse för hur 
ledarskap och arbetsklimat kan främja bättre hälsa i arbetslivet. För att uppnå detta var 
det  specifika  syftet  att  undersöka  den  relativa  betydelsen  av  olika  bakgrunds-, 
arbetsklimats- och ledarskapskapsfaktorer för fyra olika dimensioner av medarbetares 
välbefinnande. De fyra välbefinnandedimensionerna utgjordes av arbetstillfredsställelse, 
generellt välbefinnande, sömnkvalitet samt balans mellan arbete och fritid.
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M e t o d

Undersökningsdeltagare
Data för denna studie har samlats in inom ramen för ett forskningsprojekt om faktorer 
relaterade till  sjukfrånvaro och stress bland tjänstemän (Sverke, Näswall & Hellgren, 
2003). För denna studie tog jag del av data från sample två, version ett.  Sample två 
bestod av samtliga anställda, totalt 590 personer, på en revisionsbyrå. Detta företag hade 
huvudkontor i Stockholm samt flera kontor ute i landet. Version ett av enkäten riktades 
till  hälften  av  de  anställda  i  företaget,  d.v.s.  295  stycken,  och  skickades  till  deras 
hemadresser i december 2004. En första påminnelse skickades ut efter två veckor till de 
som  ej  hade  svarat.  Efter  ytterligare  en  månad  skickades  en  andra  påminnelse  ut, 
tillsammans med en kopia av frågeformuläret. Svar inkom från totalt 252 personer för 
denna version av enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 85%. 

I mina analyser använde jag data från respondenter som hade svarat på samtliga items 
som ingick i de index jag valde att använda mig av. Det resulterade i totalt 228 personer, 
vilket gav ett internt  bortfall på 10%. Undersökningsdeltagarnas medelålder var 42 år 
(SD=11) med en åldersspridning mellan 24 och 63 år. Andelen kvinnor var 58%.

Material
Där inget annat anges nedan mättes svarsalternativen på en femgradig Likertskala. Då 
vissa items i de använda skalorna hade reverserade svarsalternativ, vändes dessa items i 
förekommande  fall,  för  att  enhetlighet  skulle  uppnås  kring  styrka  och  riktning  i 
påståendena. Samtliga utfallsvariabler (arbetstillfredsställelse, generellt välbefinnande, 
sömnkvalitet  och  balans  mellan  arbete  och  fritid)  graderades  så  att  låga  värden 
indikerade negativa utfall och höga värden positiva utfall.

I tabell 1 presenteras beskrivande statistik för samtliga i studien ingående variabler samt 
reliabilitetsestimat  (Cronbachs  alpha)  för  de  index  som  dessa  variabler  bygger  på. 
Reliabiliteten var överlag god. Faktoranalys (principal axis, med kriteriet egenvärde >1) 
utfördes  också för samtliga index.  För  alla  index,  utom generellt  välbefinnande och 
sömnkvalitet, laddade ingående items enbart i en faktor. 

Välbefinnande. Undersökningen innehöll fyra olika dimensioner av välbefinnande. 
För  att  fånga  arbetsspecifikt  välbefinnande  användes  tre  påståenden  kring 
arbetstillfredsställelse (t.ex. ”Jag trivs på mitt arbete”) framtagna av Hellgren, Sjöberg, 
och  Sverke  (1997)  utifrån  Brayfield  och  Rothe  (1951).  För  att  mäta  generellt  
välbefinnande  användes  General  Health  Questionnaire  12  (t.ex.  ”Har  du  under  de 
senaste två veckorna kunnat koncentrera dig på vad du gör?”), utvecklad av Goldberg 
(1979),  där  svarsskalan  sträckte  sig  från  1  (dåligt  välbefinnande)  till  4  (bra 
välbefinnande).  Faktoranalys visade att  för generellt  välbefinnande laddade ingående 
items i två faktorer, men indexet ansågs vara så väletablerat och beprövat att detta ändå 
accepterades.  Sömnkvalitet mättes med tre påståenden (t.ex. ”Jag har svårt att somna”) 
framtagna av Gustavsson (2003).  Då reliabiliteten inte var helt tillfredsställande för de 
fyra påståenden som ursprungligen utgjorde sömnkvalitetindexet (Cronbachs alpha=.67) 
uteslöts item 2 (”Jag har svårt att vakna”), varpå Cronbachs alpha uppgick till .83. Med 
ursprungliga fyra items visade också faktoranalysen att ingående items laddade i två 
faktorer. Uteslutandet av item 2 ledde dock till att kvarvarande items laddade i enbart en 
faktor.  Balans mellan arbete och fritid slutligen fångades med fyra påståenden (t.ex. 
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”Kraven i  mitt  arbete  inverkar  negativt  på mitt  privatliv”) framtagna av Netemeyer, 
Boles och McMurrian (1996). 

Bakgrundsfaktorer. Ålder (i år) och kön (man=0, kvinna=1) mättes med en fråga 
vardera. 

Ledarskap. Tre olika ledarskapsdimensioner mättes. Förtroende för arbetsgivaren 
mättes med fem påståenden (t.ex. ”Jag kan förvänta mig att min arbetsgivare behandlar 
mig på ett konsekvent och förutsägbart sätt”) framtagna av Robinson (1996). Feedback 
fångades  med  fyra  påståenden  (t.ex.  ”Av  min  chef  får  jag  som  regel  veta  hur 
tillfredsställande mina arbetsinsatser är”) utvecklade av Hackman och Oldham (1975). 
Slutligen mättes  kommunikation med chefen med fem påståenden (t.ex. ”Min chef är 
öppen i sin kommunikation med mig”) framtagna av Colquitt (2001).

Arbetsklimat.  För  att  uppskatta  arbetsklimatets  betydelse  för  upplevd  hälsa 
användes sju olika index. Målklarhet mättes med hjälp av fyra påståenden (t.ex. ”Det är 
klart  och  tydligt  utsagt  vad  som  förväntas  av  mig  i  mitt  arbete”),  vilka  var  en 
kombination  av  items  från  Rizzo,  House  och  Lirtzman (1970)  samt  Caplan  (1971). 
Rollkonflikt fångades med fem påståenden (t.ex. ”Jag får motstridiga uppgifter av två 
eller flera personer i mitt arbete”) som modifierades från Rizzo, House och Lirtzman 
(1970). Kvantitativ belastning mättes med tre påståenden (t.ex. ”Jag har tillräckligt med 
tid för att klara mina arbetsuppgifter”) framtagna av Beehr, Walsh och Taber (1976). 
Kvalitativ belastning fångades med fyra påståenden (t.ex. ”Det ställs orimliga krav på 
mig i mitt arbete”) utvecklade av Sverke, Hellgren och Öhrming (1999).  Lärande och 
kompetensutveckling mättes med fyra påståenden (t.ex.  ”Jag lär mig hela tiden något 
nytt i mitt arbete”) framtagna av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997). Autonomi mättes 
med  fyra påståenden  (t.ex.  ”Jag  har  tillräckligt  stort  inflytande  i  mitt  arbete”)  som 
Sverke  och  Sjöberg (1994)  baserade  på  Hackman och  Oldham (1975)  samt  Walsh, 
Taber och Beehr (1980).  Slutligen mättes  personkonflikter med tre påståenden (t.ex. 
”Mitt  arbete  försvåras  av  att  det  förekommer  maktkamp  och  revirtänkande  på 
arbetsplatsen”) utvecklade av Hovmark och Thomsson (1995). 

Databearbetning
Hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att undersöka de olika ledarskaps- 
respektive arbetsklimatsfaktorernas relativa betydelse för medarbetares välbefinnande 
(se tabell 2). Fyra regressionsanalyser genomfördes, en för varje utfallsvariabel, d.v.s. de 
olika  aspekterna  av  välbefinnande;  arbetstillfredsställelse,  generellt  välbefinnande, 
sömnkvalitet och balans mellan arbete och fritid. De oberoende variablerna, infogades i 
tre hierarkiska steg. I det första steget infogades bakgrundsfaktorer. I det andra steget 
infogades ledarskapsfaktorer samt i det tredje steget de olika arbetsklimatfaktorerna.
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Tabell 1. Korrelationsmatris med deskriptiv statistik och reliabilitetsestimat (Cronbachs Alpha) 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M SD
Hälsa

- 3.71 .96 .89
2. Generellt välbefinnande .37** - 3.25 .38 .84
3. Sömnkvalitet .19** .57** - 3.76 .85 .83
4. Balans arbete/fritid .27** .15* - 3.46 1.04 .88
Bakgrundsfaktorer
5. Ålder .24** .02 .16* - 42.41 10.92 -
6. Kön (kvinna) .23** - .58 -
Ledarskapsfaktorer

.54** .31** .22** .07 .16* - 3.26 1.00 .94
8. Feedback .35** .09 .05 .12 .36* - 3.06 .97 .85

.44** .14* .12 .03 .17* .65** .67** - 3.13 .92 .88
Arbetsklimatfaktorer
10. Målklarhet .56** .30** .11 .13* .31** .46** .43** .45** - 3.93 .82 .86
11. Rollkonflikt - 1.95 .73 .74
12. Kvantitativ belastning .04 .31** - 3.23 .90 .70
13. Kvalitativ belastning .39** .51** - 2.01 .78 .77

.51** .17** .16* .00 .33** .19** .26** .31** .28** .09 - 3.68 .85 .79
15. Autonomi .54** .21** .14* .34** .38** .25* .31** .50** .46** - 3.69 .73 .77
16. Personkonflikter .59** .21** .29** - 2.29 1.20 .88
*p<.05, **p<.01   
N=228
Skalvidd 1-5 för alla variabler utom ålder (år) och kön (medelvärde anger andel kvinnor) samt generellt välbefinnande (skalvidd: 1-4).

Alpha

1. Arbetstillfredsställelse

-.04

-.13*
-.04 -.01 -.10 -.18**

7. Förtroende f. arbetsgivare -.14*
-.04 -.01

9. Kommunikation m. chef -.02

-.03
-.42** -.29** -.23** -.29** -.21** -.11 -.47** -.29** -.45** -.56**
-.03 -.15* -.05 -.56** -.24** -.10 -.01 -.08 -.18**
-.23** -.31** -.09 -.43** -.24** -.02 -.28** -.13* -.25** -.32**

14. Lärande & komp.utv. -.31** -.16* -.19**
-.04 -.29** -.36** -.13 -.24**

-.41** -.29** -.22** -.22** -.18** -.01 -.53** -.27** -.49** -.42** -.18** -.30**

- = ej applicerbart
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R e s u l t a t

Resultatet av de fyra multipla regressionsanalyserna presenteras i tabell 2. 

I  den  första  regressionsanalysen  undersöktes  de  olika  prediktorernas  betydelse  för 
upplevd  arbetstillfredsställelse.  Bakgrundsfaktorerna,  kön och ålder,  förklarade i  det 
första  steget  fem  procent  av  variansen  i  detta  mått.  Dock  var  det  bara  ålder  som 
uppvisade  ett  signifikant  samband,  på  så  sätt  att  äldre  rapporterade  högre 
arbetstillfredställelse än yngre. I nästföljande steg tillfördes ledarskapsvariablerna, vilket 
innebar att ytterligare 28 procentenheter av variansen kunde förklaras. I detta steg visade 
kommunikation med chef ej något signifikant samband, vilket dock både förtroende för 
arbetsgivare  och  feedback gjorde.  Sambanden var  positiva,  vilket  indikerade  att   ju 
högre  förtroende  för  arbetsgivaren  medarbetaren  upplevde  och  ju  bättre  feedback 
medarbetaren fick från sin chef, desto högre arbetstillfredsställelse rapporterade denne. 
Det  tredje  steget  visade  att  arbetsklimatsvariablerna  målklarhet,  lärande  och 
kompetensutveckling  samt  autonomi  hade  ett  positivt  samband  med 
arbetstillfredsställelse.  Arbetsklimat  förklarade  ytterligare  18  procentenheter  av 
variationen  i  detta  mått.  Då  arbetsklimat  tillfördes  i  regressionsanalysen  försvann 
sambandet  mellan ålder  och arbetstillfredsställelse.  Däremot visade kön på ett  svagt 
positivt samband, på så sätt att kvinnor upplevde högre arbetstillfredsställelse än män. 
Det enda signifikanta samband som kvarstod bland ledarskapsfaktorerna i detta  steg var 
förtroende  för  arbetsgivaren.  Sammantaget  kunde  bakgrunds-,  ledarskaps-  och 
arbetsklimatfaktorer förklara 51 procent av variansen i upplevd arbetstillfredsställelse.  

När det gäller  generellt välbefinnande visade bakgrundsfaktorerna i första steget inget 
signifikant samband med detta hälsomått. Genom att tillföra ledarskapsvariablerna i ett 
andra steg kunde åtta procent av variansen i generellt välbefinnande förklaras, men det 
var enbart variabeln förtroende för arbetsgivaren som visade på ett signifikant positivt 
samband.  Av  arbetsklimatfaktorerna,  som  tillfördes  i  sista  steget,  visade  endast 
kvalitativ  belastning  ett  samband  med  generellt  välbefinnande.  Detta  samband  var 
negativt, vilket indikerade att ju högre kvalitativ belastning individen ansåg sig ha, desto 
lägre  välbefinnande  rapporterades.  I  detta  sista  steg  framkom  också  ett  signifikant 
samband mellan kommunikation med chef och upplevt välbefinnande, som ej fanns i det 
föregående steget. Trots att endast en av de tillförda arbetsklimatfaktorerna visade ett 
signifikant  samband  kunde  arbetsklimat  förklara  ytterligare  tio  procentenheter  av 
variationen.  Detta  innebar  att  samtliga  faktorer  totalt  kunde  förklara  18  procent  av 
variansen i generellt välbefinnande. 

Därefter undersöktes sömnkvalitet. Ökad ålder visade sig ha ett samband med försämrad 
sömnkvalitet, medan kön inte visade på något samband. Bakgrundsfaktorerna förklarade 
tre procent av variationen i sömnkvalitet. Genom att tillföra ledarskapsfaktorerna kunde 
ytterligare fyra procentenheter av variationen förklaras, då förtroende för arbetsgivaren 
hade ett positivt samband med sömnkvalitet. Då arbetsklimat tillfördes i steg tre ledde 
detta  till  att  endast  ett  positivt  samband  kvarstod,  nämligen  mellan  ålder  och 
sömnkvalitet. Arbetsklimat bidrog inte till att förklara ytterligare variation. Sammanlagt 
stod prediktorerna för nio procent av variationen i sömnkvalitet.
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Tabell 2. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys (standardiserade regressionskoefficienter) 
Generellt välbefinnande        Sömnkvalitet    Balans arbete/fritid

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Steg 1: Bakgrundsfaktorer

Ålder .24*** .16** .08 .02 .21** .20** .06
Kön (kvinna) .00 .05 .11* .04 .01 .26*** .28*** .20***

Steg 2: Ledarskapsfaktorer
Förtroende för arbetsgivare .45*** .23*** .39*** .21* .24** .11 .13 .07
Feedback .16* .08 .04 .01
Kommunikation med chef .02 .01

Steg 3: Arbetsklimatfaktorer
Målklarhet .20** .14 .03
Rollkonflikt .02
Kvantitativ belastning .02
Kvalitativ belastning

.28*** .11 .06
Autonomi .19** .00 .05
Personkonflikter

.05*** .28*** .18*** .00 .08*** .10*** .03* .04** .02 .08*** .01 .32***

.05*** .33*** .51*** .00 .08*** .18*** .03* .07*** .09*** .08*** .09*** .41***
*p<.05, **p<.01, ***p<.001    
N=228

 Arbetstillfredsställelse

-.02 -.11 -.15* -.19** -.23***
-.01 -.13 -.10 -.13

-.03 -.02 -.09 -.03
-.03 -.14 -.22* -.06 -.03 -.11

-.04
-.02 -.18 -.09
-.02 -.03 -.39***

-.06 -.24** -.02 -.17**
Lärande och kompetensutv. -.15*

-.08
-.08 -.14 -.12 -.09

Δ R2 (justerat)
R2 (justerat)
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Slutligen visade regressionsanalysen för balans mellan arbete och fritid att såväl ålder 
som kön hade ett positivt samband med detta mått, på så sätt att kvinnor upplevde bättre 
balans  än  män  gjorde,  liksom  äldre  upplevde  bättre  balans  än  yngre.  Dessa 
bakgrundsfaktorer  förklarade  åtta  procent  av  variansen. Ledarskapsfaktorerna  som 
tillfördes i andra steget bidrog dock inte till att ytterligare förklara variationen i balans 
mellan  arbete  och fritid.  Däremot  visade  sig  arbetsklimat  kunna öka den förklarade 
variansen med 32 procentenheter. Såväl kvantitativ som kvalitativ belastning, liksom 
lärande och kompetensutveckling visade på negativa samband med detta hälsomått. Det 
positiva sambandet för variabeln ålder kvarstod dock inte då arbetsklimat tillfördes i 
detta sista steg. Totalt förklarade samtliga prediktorer 41 procent av variationen i balans 
mellan arbete och fritid. 

D i s k u s s i o n

Den ökande stressrelaterade ohälsan i arbetslivet har negativa konsekvenser för både 
individer, företag och samhälle. Att hitta vägar att främja friskare arbetsplatser och att 
arbeta  preventivt  för  att  motverka  att  stressrelaterad  ohälsa  över  huvud  taget 
uppkommer,  är  därför  av  största  vikt.  Betydelsen  av  att  minimera  riskfaktorerna  i 
arbetslivet, för att uppnå detta, kan inte nog understrykas. Men mycket kan också vinnas 
på att stärka och förbättra aspekter av arbetsmiljön som har visat sig kunna predicera 
hälsa och välbefinnande hos medarbetare. 

Mot denna bakgrund var ambitionen, och det övergripande syftet, med denna studie att 
bidra till en ökad förståelse för hur ledarskap och arbetsklimat kan främja bättre hälsa i 
arbetslivet. För att uppnå detta undersöktes den relativa betydelsen av olika bakgrunds-, 
arbetsklimats- och ledarskapskapsfaktorer för fyra olika dimensioner av medarbetares 
välbefinnande,  nämligen  arbetstillfredsställelse,  generellt  välbefinnande,  sömnkvalitet 
och balans mellan arbete och fritid. Hierarkisk multipel regressionsanalys genomfördes, 
en för respektive välbefinnandemått. I nedanstående diskussion redogörs för sambanden 
i det sista steget i respektive regressionsanalys, d.v.s. då samtliga faktorer påförts.

Diskussion kring bakgrundsfaktorer
Ålder visade i denna studie endast samband med sömnkvalitet.  Detta resultat, att högre 
ålder är förknippat med försämrad sömnkvalitet, ligger i linje med tidigare forskning 
kring sömnstörningar (Åkerstedt et al., 2002). 

Kön visade  sig  i  denna  studie  ha  ett  svagt  respektive  måttligt  samband  med 
arbetstillfredställelse  och  balans  mellan  arbete  och  fritid.  Sambanden  indikerar  att 
kvinnorna i studien både upplevde högre arbetstillfredsställelse och bättre balans mellan 
arbete och fritid än männen. Det senare resultatet var något oväntat, då många tidigare 
studier har indikerat att förvärvsarbetande kvinnor ofta har en större total arbetsbörda än 
män,  då  kvinnorna  ofta  står  för  den  största  delen  av  hushållsarbetet  (Desmarais  & 
Alksnis, 2005; Brough & O'Driscoll, 2005). Detta har ofta lett till slutsatsen att kvinnor 
upplever högre grad av obalans och löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa 
än män. Däremot har senare års studier funnit få eller inga könsskillnader i upplevd 
balans mellan arbete och fritid (Brough & O'Driscoll, 2005; Byron, 2005). Detta kan 
bero på att männen börjar ta ett allt större ansvar för familj och hem än tidigare. Bellavia 
och Frone (2005) uppskattar, utifrån amerikansk forskning, att majoriteten av gifta par 
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med barn har en total arbetsbörda, inklusive nedlagd arbetstid i hemmet, motsvarande 
tre heltidarbeten. Avgörande för upplevelse av balans i livet torde mot bakgrund av detta 
vara hur mannen och kvinnan delar upp hemarbetet mellan sig. En möjlig tolkning kan 
då vara att kvinnorna i förevarande studie hade en relativt jämlik arbetsfördelning med 
sina män. Men då studien inte säger något om civilstånd och antal barn är det omöjligt 
att dra några giltiga slutsatser kring detta.

Diskussion kring ledarskap
Ledarskapsvariabeln förtroende  för  arbetsgivaren visade  samband  med  både 
arbetstillfredsställelse och generellt välbefinnande. För många medarbetare är det den 
närmaste chefen som i hög grad representerar organisationen, samtidigt som chefen ofta 
har  en  viktig  roll  i  att  föra  organisationens  värderingar  vidare  till  sina  medarbetare 
(Jones, Flynn & Kelloway, 1995). Därmed blir också relationen till den närmaste chefen 
avgörande för vilket förtroende individen känner för arbetsgivaren. Det är rimligt att 
anta att ett relationsorienterat ledarskap, där chefen visar omtanke om och intresse för 
medarbetarna,  i  högre utsträckning än det rent  uppgiftsorienterade,  borgar för att  ett 
förtroende skapas för arbetsgivaren. Tidigare forskning har visat på ett samband mellan 
just relationsorienterat ledarskap och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna (Nyberg 
et al, 2005). I en studie av Harvey et al. (2003) visade förtroende för ledarskapet dels på 
en  huvudeffekt  på  upplevelse  av  stress  hos  medarbetarna,  på  det  sättet  att  ju  mer 
förtroende  medarbetaren  kände  för  arbetsgivaren  desto  mindre  stress  upplevdes. 
Dessutom visade förtroende för arbetsgivaren på en interaktionseffekt, där förtroende 
modererade  sambandet  mellan kvantitativ  arbetsbelastning och upplevd stress.  Detta 
ligger i linje med förevarande studies resultat kring sambandet mellan förtroende för 
arbetsgivaren  och  generellt  välbefinnande,  då  stressreaktioner  och  generellt 
välbefinnande är nära sammankopplat. 

Feedback visade  dock  inget  signifikant  samband med någon av  de  fyra undersökta 
dimensionerna av välbefinnande. Det mest troliga hade kanske kunnat vara att finna ett 
sådant  samband mellan feedback och arbetstillfredsställelse.  Offerman och Hellmans 
studie (1996) däremot visade på negativa samband mellan feedback och upplevd stress 
(mätt som självskattad anspänningsnivå), d.v.s. att mer feedback från ledaren ledde till 
mindre upplevd stress bland medarbetarna. 

Kommunikation  med  chefen visade  på  samband  med  generellt  välbefinnande.  Detta 
resultat stöds av tidigare forskning. Höga skattningar av ledarens kommunikation visade 
sig predicera låga skattningar av upplevd stress hos medarbetarna i  Offermanns och 
Hellmanns studie (1996). Det är också rimligt att anta att bra och tydlig kommunikation 
med ledaren ger goda förutsättningar för att målen är klart definierade (Offermann & 
Hellmann, 1996) och att medarbetarna vet vad som krävs av dem, något som visade sig 
karakterisera arbetsplatser med låg sjukfrånvaro i Tollgerdt-Anderssons studie (2005). 

I det sample jag tog del av för denna studie, saknades dessvärre variabeln socialt stöd 
från chef, något som hade varit både önskvärt och mycket intressant att undersöka, då 
tidigare  forskning  har  poängterat  vikten  av  stöd  från  chefen  för  medarbetares 
välbefinnande (van Dierendonck et  al.,  2004;  Kelloway et  al.,  2005).  Det är mycket 
troligt  att  ledarskapsfaktorerna hade fått  ytterligare förklaringskraft  om den specifika 
variabeln socialt  stöd  från chef  hade kunnat  tillföras i  studien.  Ledarskapet  verkade 
dock, trots avsaknaden av denna variabel, ha en betydande inverkan på medarbetarnas 
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arbetstillfredsställelse,  då den förklarade variansen ökade med 28 procentenheter vid 
tillförandet  av  ledskapsfaktorerna.  Även  för  generellt  välbefinnande  ökade  den 
förklarade variansen då ledarskapsfaktorerna tillfördes, om än inte i samma omfattning. 
För välbefinnandeaspekterna sömnkvalitet och balans mellan arbete och fritid verkade 
dock ledarskapsfaktorerna vara av marginell betydelse.

Diskussion kring arbetsklimat
Arbetsklimatet visade sig i denna studie ha störst betydelse för välbefinnandeaspekterna 
arbetstillfredsställelse  och  balans  mellan  arbete  och  fritid.  Två  av  de  undersökta 
arbetsklimatfaktorerna, nämligen rollkonflikt och personkonflikter, visade inte på något 
samband med de i studien undersökta måtten på välbefinnande.

Målklarhet visade sig ha betydelse för individens arbetstillfredsställelse. Att målklarhet 
har ett samband med välbefinnande är något som även tidigare forskning har poängterat. 
Både Allvin et al. (2006) och Tollgerdt-Andersson (2005) beskriver hur det moderna 
arbetslivets diffusa styrning och brist på mål och riktlinjer leder till osäkerhet kring vad 
som förväntas av individen, med ökad upplevelse av stress som följd. Målklarhet har 
också  en  koppling  till  hur  tydligt  definierad  själva  arbetsrollen  är.  Rolloklarhet 
(otillräcklig information kring yrkesrollen och därtill hörande arbetsuppgifter, mål och 
ansvarsområden) är en arbetsmiljöstressor som också innebär osäkerhet kring vad som 
förväntas  av  en  och  som  i  studier  har  visat  samband  med  ett  flertal  olika 
välbefinnandemått  (Beehr  & Glazer,  2005;  Cooper  & Marshall,  1976;  Sauter  et  al., 
1990). 

Kvantitativ arbetsbelastning, vilket är ett mått på mängden arbete i relation till den tid 
som finns till förfogande, visade endast samband med balans mellan arbete och fritid. 
Detta samband var negativt, vilket innebär att hög kvantitativ arbetsbelastning i denna 
studie var kopplat till upplevelse av obalans mellan arbete och fritid. 

Även kvalitativ arbetsbelastning visade på ett samband med balans mellan arbete och 
fritid, liksom ett samband med generellt välbefinnande. Sambanden var negativa, vilket 
får tolkas som att ju svårare uppgifter individen upplever sig ha, eller om kraven som 
ställs på individens kapacitet upplevs som orimliga, desto sämre generellt välbefinnande 
och sämre balans mellan arbete och fritid rapporteras. Att endast kvalitativ, och inte 
kvantitativ,  arbetsbelastning  gav  utslag  på  generellt  välbefinnande  indikerar  att 
svårighetsgraden och kapacitetskraven i arbetet är av större betydelse för det generella 
välbefinnandet än mängden arbete. 

Resultatet kring kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning stämmer till viss del överens 
med  tidigare  forskning.  En  metaanalys  kring  konflikt  mellan  arbets-  och  familjeliv 
(Byron, 2005) pekade ut hög arbetsbelastning som en viktig faktor som gör att arbetet 
går  ut  över  fritiden.  Aronsson  och  Lindhs  studie  (2004)  indikerade  att  kvantitativ 
arbetsbelastning  hade  ett  starkt  negativt  samband  med  långtidsfriskhet.  En  möjlig 
tolkning är att balans mellan arbete och fritid är en bra förutsättning för långtidsfriskhet. 
Flera  forskare  poängterar  dock  att  möjligheten  till  kontroll  över  arbetssituationen 
troligen är mer avgörande ur hälsosynpunkt än hög arbetsbelastning i sig (Aronsson & 
Lindh, 2004; Sauter et al., 1990). Kontroll antas då ha en viktig modererande effekt på 
sambandet mellan hög arbetsbelastning och negativa hälsokonsekvenser. 
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Lärande  och  kompetensutveckling,  som  är  ett  mått  på  arbetets  innehåll  i  form  av 
omväxlande uppgifter, möjlighet till lärande och personlig utveckling, visade ett positivt 
samband med arbetstillfredsställelse, vilket också ligger i linje med tidigare forskning 
(Kelloway & Day, 2005; Sauter et al., 1990; Tollgerdt-Andersson, 2005; Warr, 2005). 
Lärande och kompetensutveckling visade också på ett signifikant samband med balans 
mellan  arbete  och  fritid,  med den  skillnaden att  här  var  sambandet  negativt,  vilket 
indikerar  att  ju  mer  lärande  och  kompetensutveckling  individen  har  i  jobbet,  desto 
mindre balans upplever sig denne ha. Möjligen kan dessa resultat tolkas så att lärande 
och  kompetensutveckling  å  ena  sidan  kan  utgöra  en  positiv  komponent  i 
arbetsinnehållet, genom att erbjuda omväxling och positiva utmaningar, vilket visar sig i 
det  positiva  sambandet  med  arbetstillfredsställelse.  Å  andra  sidan  kan  lärande  och 
kompetensutveckling i vissa situationer snarare upplevas som stressande krav och en 
press att  hela tiden lära nytt.  I det  senare fallet  kan jämförelse göras med kvalitativ 
belastning, vilket i  denna studie också gav utslag i  form av upplevd obalans mellan 
arbete och fritid.

Autonomi,  som  i  studien  visade  sig  ha  betydelse  för  arbetstillfredsställelse,  är  en 
arbetsklimatfaktor som täcker in frågor kring hur stort inflytande individen har över sitt 
arbete, om utrymme finns att ta egna initiativ och om individen själv kan styra över 
arbetssituationen.  Denna aspekt  av arbetsklimatet  är  med andra  ord ett  mått  på  den 
kontroll över, och delaktighet i, arbetet som medarbetaren upplever sig ha. Kontroll är 
en  av  hörnstenarna  i  den  frekvent  använda  krav-kontrollmodellen  (Karasek,  1979; 
Karasek & Theorell, 1990) samt en arbetsmiljöfaktor som många forskare har pekat ut 
som en viktig prediktor för psykosocial hälsa (Leka et al,  2005; Sauter et al.,  1990; 
Theorell, 2003, Warr, 2005). 

Sammanfattande diskussion
Sammantaget verkar arbetstillfredsställelse vara den aspekt av välbefinnande, av de i 
studien  undersökta,  där  ledarskap  och  arbetsklimat  tycks  betyda  mest.  Det  är 
förmodligen inom detta område som arbetsgivare har störst möjlighet att bidra positivt 
till medarbetarnas välbefinnande, genom att skapa ett bra arbetsklimat och ett bra och 
tydligt  ledarskap.  Det  bör  också  poängteras  att  tidigare  forskning  har  visat  på  att 
arbetstillfredsställelse även har betydelse för mer generellt välbefinnande (Kelloway & 
Barling, 1991). Sömnkvalitet  visade sig vara den välbefinnandeaspekt som var minst 
relevant för de undersökta ledarskaps- och arbetsklimatfaktorerna, då ålder var den enda 
prediktor som visade ett signifikant samband med detta mått. 

Med JD-R modellen (Demerouti et al., 2001) som utgångspunkt kan de arbetsklimats- 
och  ledarskapsfaktorer  som  utkristalliserats  i  denna  studie  placeras  in  i  respektive 
process i modellen. Kvantitativ och kvalitativ arbetsbelastning passar då in under den 
process som, enligt  JD-R modellen,  innebär överdrivna eller extrema arbetskrav och 
som  riskerar  leda  till  utmattning.  Dessa  får  med  andra  ord  kategoriseras  som 
riskfaktorer. Förtroende för arbetsgivaren, kommunikation med chefen, målklarhet och 
autonomi får däremot ses som resurser. Sådana resurser underlättar för medarbetaren att 
möta kraven i arbetet och kan därmed ses som friskfaktorer. Den enda faktorn, av de i 
studien framkomna, som inte entydigt kan placeras in under en process i JD-R-modellen 
är  lärande  och  kompetensutveckling.  Denna  faktor  hade  å  ena  sidan  ett  negativt 
samband med balans mellan arbete och fritid och kan utifrån detta resultat ses som en 
riskfaktor. Å andra sidan visade lärande och kompetensutveckling ett positivt samband 
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med  arbetstillfredsställelse,  vilket  innebär  att  den  i  ett  sådant  sammanhang  kanske 
snarare borde kategoriseras som en friskfaktor.

Brist på resurser kan i förlängningen leda till bristande engagemang från medarbetarens 
sida. Detta understryker ytterligare vikten av att företag aktivt arbetar med att förstärka 
och förbättra friskfaktorerna i den psykosociala arbetsmiljön, för att förebygga ohälsa 
bland sina anställda. Mot bakgrund av det resultat som här framkommit, känns det inte 
relevant att enbart bedöma ledarskapets roll utifrån de undersökta ledarskapsvariablerna. 
Snarare bör vyn vidgas till att även omfatta ledarskapets roll i att påverka arbetsklimatet 
i  företagen.  Ledarna  har  möjligheten  att  påverka,  och  har  ett  stort  ansvar  för,  att 
arbetsbelastningen hålls på en hälsosam nivå, liksom att goda förutsättningar ges för 
medarbetarnas  autonomi  samt  lärande  och  kompetensutveckling.  Med  tanke  på  den 
ökande  stress  som  många  individer  upplever  i  det  moderna  arbetetslivet  med  dess 
gränslöshet  och  oklara  regelverk,  som  såväl  Allvin  et  al.  (2006)  som  Tollgerdt-
Andersson  (2005)  beskriver,  står  företagsledningar  och  mellanchefer  för  en  oerhört 
viktig uppgift då det gäller att klargöra mål, fastställa riktlinjer för arbetet och tydliggöra 
vad som förväntas av individen. 

Metoddiskussion
En  mängd  olika  faktorer  kan  tänkas  ha  inverkan  på  medarbetares  hälsa  och 
välbefinnande. I denna studie har jag endast haft möjlighet att studera ett antal av de 
psykosociala faktorer som forskningen har identifierat som viktiga ur hälsosynpunkt.  

Liksom stor  del  av den forskning som utförts  kring arbetsklimat  och  välbefinnande 
bygger denna studie på självskattade data. Detta anförs ibland som en begränsning av 
trovärdigheten i resultaten. Detta motsätter sig dock Howard (1994) som i studier kring 
begreppsvaliditet i ett antal olika mätinstrument kunde visa på högre begreppsvaliditet i 
själskattningsinstrumenten  än  i  mer  objektiva  instrument.  Dock  finns  en  risk  att 
användandet  av  en  enda  mätmetod  eller  datkälla  bidrar  till  högre  korrelationer,  s.k. 
”mono-method bias”.  Reliabiliteten i studien får anses vara relativt hög då Cronbachs 
alpha  var  tillfredsställande  för  samtliga  index  och  då  items  med  sämre  reliabilitet 
uteslöts. Även faktoranalys genomfördes för att säkerställa att de olika indexen enhetligt 
mätte det de avsåg att mäta.

Svarsfrekvensen  för  det  sample  som  studien  bygger  på  var  god,  könsfördelningen 
relativt jämn och åldersspannet sträckte sig från 24 till 63 år, vilket innebär att olika 
åldrar var representerade. Urvalet  var dock begränsat till  en viss  typ av verksamhet, 
vilket  innebär  att  studien  behöver  replikeras  med  andra  yrkesgrupper  innan  vidare 
generaliseringar kan göras.

Detta är en tvärsnittsstudie vilket innebär att studien endast indikerar hur medarbetarna 
upplevde sin arbetssituation och sitt välbefinnande vid undersökningstidpunkten. Några 
sambandsriktningar går inte att uttala sig om i denna typ av studier. Generellt råder det 
brist på longitudinella studier inom detta område. För att erhålla säkrare resultat kring 
vilka områden som är av störst betydelse för ett friskare arbetsliv, vore det önskvärt att 
fler longitudinella studier kring ledarskap och arbetsklimat genomförs framöver. Genom 
att  använda  en  kombination  av  mätmetoder,  både  objektiva  mätningar  och 
självskattningsdata, kan också risken för mono-method bias reduceras.
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Slutsatser
Trots  vissa  begränsningar  i  studien  tyder  resultatet  på  att  såväl  ledarskap  som 
arbetsklimat  har  betydelse  för  medarbetares  välbefinnande.  De  friskfaktorer  som 
utkristalliserades  var  förtroende  för  arbetsgivaren,  kommunikation  med  chefen, 
målklarhet  och  autonomi.  Resultatet  indikerar  att  kvantitativ  och  kvalitativ 
arbetsbelastning  kan  ses  som  riskfaktorer.  Betydelsen  av  lärande  och 
kompetensutveckling är däremot inte lika entydig, då denna faktor visserligen verkar 
kunna bidra positivt till medarbetares arbetstillfredsställelse, men samtidigt riskerar att 
bidra till upplevd obalans mellan arbete och fritid.  Det kan konstateras att ledarna har 
möjlighet  att  påverka  många  av  friskfaktorerna  i  arbetslivet,  varför  inte  bara 
arbetsklimatet, utan även ledarskapet, definitivt bör vara i fokus vid insatser som har till 
syfte att minska den arbetsrelaterade stressen. 

Då den stressrelaterade ohälsan leder till avsevärda konsekvenser och kostnader för både 
individer, företag och samhälle kan vikten av preventiva stressinterventioner inte nog 
understrykas. Behovet av att skifta fokus från reaktiva, individfokuserade, interventioner 
då medarbetare väl har blivit sjuka, till fler satsningar på preventiva åtgärder riktade mot 
arbetsmiljön är något som Kompier, Geurts, Gründemann, Vink och Smulders (1998) 
poängterar. För att få företagsledare att ta ett ökat ansvar för att förebygga stressrelaterad 
ohälsa är det viktigt att kunna visa på de positiva effekter som preventiva insatser kan ha 
på sista raden i resultaträkningen. För detta ändamål skulle ett bättre samarbete mellan 
t.ex. psykologer och ekonomer vara värdefullt. 

Den snabba förändringstakten vi idag ser  i samhället och arbetslivet kommer troligen 
vara ett faktum även framöver. Genom aktiva insatser för att minska riskfaktorerna och 
stärka friskfaktorerna i arbetsmiljön, i kombination med ett tydligt ledarskap, kan goda 
förutsättningar  ges  för  medarbetares  upplevelse  av  kontroll  över  sin  egen 
arbetssitutation. Detta är förmodligen en förutsättning för att förändringarna ska kunna 
hanteras på ett bra sätt och för att vi ska kunna skapa ett arbetsliv där arbete är förenat 
med hälsa.
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