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Stressen i arbetslivet ökar. Två faktorer som har ett samband med 
stress är prestationsbaserad självkänsla (PBS) och en upplevd konflikt 
mellan arbetsliv och privatliv (WFC). Flera studier visar att kvinnliga 
chefer upplever WFC och stress i högre utsträckning än manliga 
chefer. PBS har inte tidigare studerats bland chefer. Syftet med 
studien var att undersöka om det fanns en könsskillnad bland chefer 
gällande stress, PBS och WFC, med riktningen arbetsliv till privatliv 
(WFI) samt att undersöka sambandet mellan dessa faktorer. Data 
samlades in genom en digital enkät (N=211). Ingen signifikant 
skillnad erhölls mellan könen gällande stress, PBS eller WFI. Det 
fanns ett starkt positivt samband mellan PBS och stress samt mellan 
WFI och stress. PBS medierade även partiellt sambandet mellan WFI 
och stress. Resultaten tolkades som att könsskillnaderna är mindre 
bland chefer än hos yrkesarbetande samt att både PBS och WFI, 
enskilt och tillsammans, bidrar till förståelsen av stress bland chefer. 

 
 
Dagens arbetsliv präglas av en ökad stress bland yrkesarbetande och chefer tillhör en av 
de utsatta grupperna (André, 2013). En stressad chef är sämre på att leda och fördela 
arbetet, vilket har konsekvenser för såväl medarbetarna som för organisationen 
(Onyemah, 2008). Beträffande könsskillnader visar flera studier att kvinnliga chefer i 
högre utsträckning än manliga chefer uppvisar symtom som depression och utmattning 
(Berntsson, Lundberg & Krantz, 2006; Björklund, Lohela-Karlsson, Jensen & 
Bergström, 2013; Nyberg, Leineweber & Magnusson Hanson, 2015). Det finns flera 
faktorer som korrelerar med stress. En självkänsla baserad på prestationer och extern 
bekräftelse, prestationsbaserad självkänsla (PBS), och en upplevd konflikt mellan 
arbetsliv och privatliv (WFC) är två sådana faktorer som har visat sig ha ett positivt 
samband med stress. Sambandet mellan PBS och stress har tidigare studerats hos 
yrkesarbetande i allmänhet men inte hos gruppen chefer (Albertsen, Rugulies, Garde & 
Burr, 2010; Blom, 2012; Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). Sambandet mellan 
WFC och stress har i stor utsträckning studerats bland yrkesarbetande (Berntsson et al., 
2006; Byron, 2005; Elloy & Smith, 2003; Härenstam & Bejerot, 2001; Innstrand, 
Langballe, Falkum, Espnes & Aasland, 2009; Leineweber, Baltzer, Magnusson Hanson 
& Westerlund, 2012; Lidwall, Marklund & Voss, 2009), och även i viss utsträckning 
bland chefer (Björklund et al., 2013; Burke & Richardsen, 2009; Lundberg & 
Frankenhaeuser, 1999; Nyberg et al., 2015). Sambandet mellan WFC och PBS har 
endast undersökts i liten utsträckning bland yrkesarbetande (Innstrand, Langballe, 
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Espnes, Aasland, & Falkum, 2010), men inte hos gruppen chefer. Hur PBS och WFC 
samverkar i relation till stress bland chefer har inte tidigare studerats och inte heller 
betydelsen av kön, vilket föreliggande studie avser att undersöka. 
 
Stress 
Stress kan beskrivas som en reaktion på en obalans mellan krav och resurser där 
kroppen mobiliserar energi för att möta de ökade kraven (Theorell, 2004). Detta är 
ändamålsenligt och ofarligt när mobiliseringen sker under kortare perioder som 
efterföljs av återhämtning. När en individ under en längre period befinner sig i ett 
stressat tillstånd utan återhämtning blir det däremot skadligt. Långvarig stress gör att 
förnyelsen av celler nedprioriteras vilket på lång sikt bidrar till att kroppens 
organsystem blir sköra. Detta kan i sin tur leda till en rad olika sjukdomstillstånd. 
Utmattningssyndrom tillhör en av de vanligaste diagnoser som individer som utsätts för 
långvarig stress sjukskrivs för (Theorell, 2004). 
 
Enligt statistik från Arbetsmiljöverket (2014) uppger 14,6 procent av alla sysselsatta 
kvinnor och 7,7 procent av alla sysselsatta män att arbetet har orsakat stress och 
psykiska påfrestningar. Detta är en ökning med 4,1 procent för kvinnor och 2,1 procent 
för män sedan 2012. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa följer detta mönster. 
Personer som har sjukskrivits för akut stressreaktion har under samma tidsperiod nästan 
fördubblats (Försäkringskassan, 2015). Risken att bli sjukskriven till följd av psykisk 
ohälsa är 28 procent högre för kvinnor än för män (Försäkringskassan, 2014). Flera 
studier bekräftar bilden av att det finns en skillnad mellan könen gällande stress och 
psykisk ohälsa. Kvinnor rapporterar symtom som depression, sömnsvårigheter och 
emotionell utmattning i högre utsträckning än män (Angelov, Johansson, Lindahl & 
Lindström, 2011; Theorell et al., 2014; Åkerstedt et al., 2002).  
 
Stressade chefer är i de flesta situationer mindre effektiva (Nyberg et al., 2009). En för 
hög stressnivå kan påverka chefers uppfattningsförmåga, hur de processar information, 
beslutsfattande samt förmågan att leda, fördela och prestera (Onyemah, 2008). På grund 
av en chefs centrala roll i en organisation får påfrestningar i arbetet inte bara negativa 
konsekvenser för den individuella hälsan utan även för medarbetarna såväl som för 
organisationens möjlighet att nå framgång. (Fiedler & Garcia, 1987).  
 
Beträffande eventuella könsskillnader och stress går forskningen i olika riktning. I en 
studie av Björklund et al. (2013) rapporterade de kvinnliga cheferna en högre grad av 
arbetsrelaterad stress och utmattningssymtom än de manliga cheferna. Kvinnorna löpte 
även en signifikant högre risk för sjukskrivning. Även i en studie av Nyberg et al. 
(2015) återfanns skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer. Där studerades 
psykosociala faktorer på arbetet och välmående bland chefer inom offentlig och privat 
sektor. De kvinnliga cheferna rapporterade en signifikant högre grad av 
depressionssymtom, emotionell utmattning, sömnsvårigheter och korttidssjukfrånvaro 
än de manliga cheferna. Bland de psykosociala faktorerna rapporterade de kvinnliga 
cheferna en högre grad av kvantitativa och emotionella krav samt brist på inflytande i 
högre utsträckning än de manliga cheferna. De manliga cheferna rapporterade konflikt 
med överordnade och bristande support från kollegorna i högre grad än de kvinnliga 
cheferna. Andra studier indikerar däremot att det inte finns någon könsskillnad bland 
gruppen chefer (Bernin & Theorell, 2001; Skagert, Dellve & Ahlborg, 2011). Bernin 
och Theorell (2001) studerade stress utifrån prediktorerna krav, kontroll och socialt stöd 
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och återfann inga könsskillnader beträffande dessa faktorer. Skagert et al. (2011) fann 
inte heller några signifikanta könsskillnader mellan kvinnliga och manliga chefer inom 
vården när samma faktorer studerades.  
 
Prestationsbaserad självkänsla  
En faktor som har visat sig ha ett positivt samband med stress och psykisk ohälsa är en 
självkänsla baserad på prestationer och extern bekräftelse (Albertsen et al., 2010; Blom, 
2012; Dahlin, Joneborg & Runeson, 2007; Hallsten et al., 2002; Schraml, Perski, Grossi 
& Simonsson-Sarnecki, 2011). Självkänsla kan definieras som det värde en individ 
tillskriver sig själv (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005). En grundläggande 
självkänsla skapas under barndomen genom att barnet visas villkorslös kärlek från 
vuxna i sin omgivning (Johnson & Forsman, 1995). En bristfällig grundläggande 
självkänsla som individen försöker kompensera för genom prestation och bekräftelse 
från andra brukar benämnas prestationsbaserad självkänsla (PBS) (Blom, 2012; Hallsten 
et al., 2005). Den bristande grundläggande självkänslan hos dessa individer tar sig ofta 
uttryck i en känsla av osäkerhet att duga och en misstro till sin egen förmåga. Ju större 
den inre osäkerheten är, desto större blir behovet av att kompensera för denna genom att 
prestera och att söka bekräftelse från andra (Rose & Perski, 2008). Flera studier visar att 
PBS är vanligare hos kvinnor än hos män (Blom, 2012; Hallsten et al., 2002; Perski, 
2006; Schraml et al., 2011). 
 
Personer med PBS attraheras av situationer där de kan prestera och få bekräftelse från 
andra då detta kan få deras självkänsla att öka (Blom, Johnson & Patching, 2011; 
Johnson & Forsman, 1995). En förutsättning för att självkänslan ska öka är dock att 
individen lyckas med sina prestationer. Ett misslyckande kan, för en person med PBS, 
upplevas som ett personligt nederlag och få en att känna sig värdelös som människa 
(Johnson, 2003). Mot bakgrund av detta blir kraven de ställer på sig själva ofta orimligt 
höga i såväl arbetet som i privatlivet. I arbetslivet tenderar personer med PBS att arbeta 
i krävande positioner (Rose & Perski, 2008). Dessa individer har en förmåga att prestera 
maximalt och att uppvisa ett starkt engagemang vilket är egenskaper som ofta premieras 
av arbetsgivare (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 2009). De har även en större 
benägenhet till att förkorta sina luncher, att ta med sig arbete hem och att vara på jobbet 
trots sjukdom (Hallsten et al., 2005). Crocker (2002) menar att en strävan efter 
självkänsla genom prestationer på kort sikt kan få en individ att uppleva positiva 
emotioner, som en känsla av egenvärde, trygghet och överlägsenhet. På lång sikt får 
dock denna strävan ofta negativa konsekvenser. Det starka fokus som läggs på att 
upprätthålla, försvara eller förbättra självkänslan kan göra att individer med PBS 
förbiser andra människors behov och har svårt att ta till sig kritik.  
 
I en experimentell studie av Johnson och Forsman (1995) fick individer med fyra olika 
kombinationer av grundläggande självkänsla och förvärvad självkänsla (hög/hög, 
låg/hög (PBS), hög/låg och låg/låg) göra åtta olika test som bestod av kunskapsfrågor 
och igenkänning av ord. Efter varje test fick hälften av individerna positiv feedback och 
hälften negativ feedback oavsett hur de faktiskt hade presterat. Därefter fick de välja 
svårighetsgrad inför ett nästkommande test. Hjärtfrekvensen hos samtliga deltagare 
mättes kontinuerligt under hela testförfarandet. PBS-gruppen reagerade med 
maladaptiva beteenden till skillnad från de övriga grupperna. Trots negativ feedback så 
valde denna grupp att öka svårighetsgraden inför nästa test. Deltagarnas 
hjärtfrekvensökning var även signifikant högre än övriga gruppers när de mottog 
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negativ feedback, vilket tolkades som en ökad ambitionsnivå trots motgångarna. De 
övriga tre grupperna sänkte istället sin ambitionsnivå vid negativ feedback och valde en 
lägre svårighetsgrad på nästkommande test (Johnson & Forsman, 1995). Blom et al. 
(2011) gjorde ett liknande experiment där personer med låg respektive hög PBS fick 
utföra en uppgift där de behövde prestera. Gruppen med hög PBS reagerade starkare på 
uppgiften, med såväl högre blodtryck som högre självrapporterad anspänning. 
 
I Albertsen et al. (2010) studerades olika arbetsrelaterade stressorer samt effekten av 
PBS på stress bland danska kunskapsarbetare. De arbetsrelaterade stressorerna utgjordes 
av bland annat kvantitativa krav, rollkonflikt, inflytande och social support. Samtliga 
stressorer och PBS korrelerade med stress. Resultatet tolkades som att individer med 
PBS har ett starkt behov av att prestera och lyckas, och således löper en större risk för 
att bli överbelastade och i förlängningen drabbas av stress (Albertsen et al., 2010). Att 
PBS har negativa effekter på hälsan är något som även bekräftas av Blom (2012).  I 
studien undersöktes samband mellan olika stressorer i arbetet och privatlivet i relation 
till utbrändhet. Några av de stressorer som mättes var arbetsbelastning, brist på resurser, 
motstridiga krav och övertidsarbete. Även sambandet mellan PBS och utbrändhet 
undersöktes. Resultaten visade att PBS utgjorde en stressor i sig själv men också att 
PBS ökade övriga stressorers effekt på utbrändhet. Sambandet mellan PBS och 
utbrändhet var starkare för kvinnorna. För männen var sambandet starkare mellan de 
arbetsrelaterade stressorerna och utbrändhet. Vidare visade sig även PBS fullt mediera 
sambandet mellan stressorn arbetsbelastning och utbrändhet för kvinnor och mellan 
stressorn övertidsarbete och utbrändhet för män. Det betyder att sambandet mellan 
stressorn och utbrändhet försvann när PBS inkluderades. PBS fungerade även som 
partiell mediator för sambanden mellan samtliga övriga stressorer och utbrändhet, vilket 
innebär att sambanden mellan stressorerna och utbrändhet försvagades när PBS 
inkluderades. Resultaten tolkades som att individer med PBS har svårt att avgöra när ett 
arbete är tillräckligt väl utfört och således tenderar att lägga in en väldigt stor 
arbetsinsats (Blom, 2012).  
    
Konflikten mellan arbetsliv och privatliv  
En annan faktor som korrelerar med stress och dålig hälsa är en upplevd konflikt mellan 
arbetsliv och privatliv, då dessa två domäner kan vara svåra att kombinera (Berntsson et 
al., 2006; Byron, 2005; Elloy & Smith, 2003; Innstrand et al., 2009; Leineweber et al., 
2012; Lidwall et al., 2009). En konflikt uppstår när den ena domänen tar för mycket tid 
och/eller energi i anspråk och därmed inkräktar på tiden som behövs för den andra 
domänen (Elloy & Smith, 2003). Inom forskningen används olika begrepp för att 
beskriva fenomenet, där work-family conflict (WFC) hör till ett av de vanligaste. I vissa 
studier används begreppet i en snävare bemärkelse och innefattar bara familjelivet. I 
andra studier används begreppet i en vidare bemärkelse och syftar till privatlivet i stort, 
oavsett om en har familj eller inte (Byron, 2005). I föreliggande studie används den 
vidare definitionen av WFC. Många studier undersöker WFC utan att ta hänsyn till 
någon specifik riktning på konflikten. Andra studier analyserar konflikten med riktning; 
från arbetet till privatlivet och/eller från privatlivet till arbetet. När arbetet inkräktar på 
privatlivet, work to family interference (WFI), kan det exempelvis handla om att arbetet 
kräver väldigt många timmar, att en har oflexibla arbetstider eller att arbetet gör en trött, 
spänd och irriterad vilket i sin tur går ut över privatlivet. När konflikten går i motsatt 
riktning, från privatliv till arbetsliv, family to work interference (FWI), tar privatlivet tid 
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och energi, exempelvis på grund av vård av barn eller andra familjeangelägenheter, 
vilket i sin tur påverkar arbetet negativt (Elloy & Smith, 2003).   
 
Forskningen visar på motstridiga resultat vad gäller skillnader mellan kvinnors och 
mäns upplevelse av WFC. I en meta-analys av Byron (2005) visade sig kön endast ha en 
svag koppling till WFC. Flera andra studier visar däremot att kvinnor upplever en högre 
grad av WFC än män (Berntsson et al., 2006; Björklund et al., 2013; Härenstam et al., 
2001; Innstrand et al., 2009; Leineweber et al., 2012; Lidwall et al., 2009). I Leineweber 
et al. (2012) studerades WFC i relation till hälsa hos kvinnor och män i olika 
yrkesgrupper. Kvinnorna rapporterade en något högre grad av WFC än männen. När 
heltidsarbetande personer jämfördes blev skillnaden mellan könen större. Sambandet 
mellan WFC och hälsa skiljde sig däremot inte mellan könen. För både kvinnor och 
män fanns ett signifikant negativt samband mellan WFC och hälsa, det vill säga ju mer 
WFC, desto sämre hälsa.  
 
Flera studier visar att WFC i relation till stress har störst förklaringsvärde bland kvinnor 
(Innstrand et al., 2009; Krantz, Berntsson & Lundberg, 2005). Innstrand et al. (2009) 
studerade hur individuella faktorer, arbetsrelaterade faktorer och WFC relaterade till 
stress och ohälsa bland kvinnor och män i åtta olika yrkesgrupper. Vilken som var den 
starkaste prediktorn för stress skiljde sig åt mellan könen. För kvinnorna var WFC 
starkast och för männen var arbetsbörda starkast. Liknande resultat framkom i en studie 
av Krantz et al. (2005). I den studien rapporterade kvinnorna symtom som huvudvärk, 
sömnsvårigheter, aptitlöshet samt smärta i nacke och rygg i högre grad än männen. För 
kvinnorna gick symtomen att härleda till WFC medan det för männen gick att härleda 
till arbetsbörda.  
 
Sambandet mellan WFC och dålig hälsa bekräftas även i studier på 
långtidssjukskrivningar (Lidwall et al., 2009; Voss et al., 2008). I Lidwall et al. (2009) 
studerades det direkta sambandet mellan WFC och långtidssjukskrivning. Sambandet 
var svagt men förstärktes när det kontrollerades för faktorer som civilstånd, 
sysselsättningsgrad och ansvar för hemmet. För kvinnor som tog det största ansvaret för 
hushållssysslor och familj samt levde ihop med en heltidsarbetande partner var 
sambandet mellan WFC och långtidssjukskrivning starkt. Vid kontroll för ålder och 
hälsa kvarstod sambandet mellan WFC och långtidssjukskrivning för de kvinnor som 
rapporterat att de tog störst ansvar för hushållssysslor och familj. För männen gällde 
sambandet mellan WFC och långtidssjukskrivning endast för de som var ensamstående, 
hade hemmaboende barn, låg socioekonomisk status eller arbetade i skift. Vad gäller 
nivåer av WFC rapporterade kvinnorna högre grad än männen. En liknande studie av 
Voss et al. (2008) undersökte sambandet mellan WFC och långtidssjukskrivning bland 
kommunalanställda kvinnor, med kontroll för civilstånd och barn. Hos de kvinnor som 
rapporterade hög grad av WFC fanns en ökad risk för långtidssjukskrivning. Att ha barn 
var inte en ytterligare riskfaktor för sjukskrivning för de som levde tillsammans med en 
partner. Däremot fördubblades risken för sjukskrivning för de kvinnor som var 
ensamstående med barn.  
 
Flera studier har studerat WFC bland chefer (Linehan & Walsh, 2000; Lundberg & 
Frankenhaeuser, 1999; Nyberg et al., 2015). I Nyberg et al. (2015) studerades 
förekomsten av WFC med riktningarna arbetsliv till privatliv (WFI) och privatliv till 
arbetsliv (FWI) bland kvinnliga och manliga chefer inom privat och offentlig sektor. 
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Både kvinnor och män rapporterade WFI i högre utsträckning än FWI. De kvinnliga 
cheferna rapporterade dock WFI i högre utsträckning än de manliga cheferna. I Linehan 
och Walsh (2000) intervjuades femtio kvinnliga chefer med en internationell karriär om 
deras upplevelse av WFC. De flesta ansåg att det var näst intill oförenligt att kombinera 
en internationell chefskarriär med familjeliv. Bland de chefer som hade barn uttryckte 
flera att de hade dåligt samvete gällande familjelivet och att de ansåg det mer socialt 
accepterat för en manlig chef med barn att ägna många timmar åt arbetet än för en 
kvinnlig chef med barn. Att kvinnliga chefer upplever stress i relation till att de tar ett 
större ansvar för hem och familj än män i samma position är något som bekräftas av 
Lundberg och Frankenhaeuser (1999). I den studien undersöktes stress bland kvinnliga 
och manliga chefer genom att mäta nivåer av stresshormonet noradrenalin. Det visade 
sig att kvinnorna hade högre nivåer av hormonet än männen, både under och efter 
arbetet. Bland de kvinnliga cheferna hade de med barn högst nivåer. Resultatet tolkades 
som att kvinnornas arbete, till skillnad från männens, fortsatte när de kom hem 
(Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). Även aktuell statistik från SCB (2014) visar att 
kvinnor i genomsnitt lägger en timme mer än män på obetalt hemarbete under ett 
vardagsdygn.  
 
Relationen mellan WFC och PBS har endast undersökts i liten utsträckning i tidigare 
forskning. I en studie av Innstrand et al. (2010) studerades sambandet mellan 
arbetsrelaterad PBS och WFC med riktningarna WFI och FWI. Kvinnor och män från 
åtta olika yrkesgrupper så som advokater, lärare och sjuksköterskor, deltog i studien. 
Resultaten visade att det fanns ett positivt samband mellan arbetsrelaterad PBS och 
WFI/FWI. Starkast var sambandet mellan arbetsrelaterad PBS och WFI. 
 
Den här studien har två syften. Det första syftet är att undersöka om det finns en 
könsskillnad bland chefer gällande stress, PBS och WFC i riktningen arbetsliv till 
privatliv (WFI). Det andra syftet är att undersöka sambandet mellan dessa tre faktorer.  
 
Baserat på tidigare studier är hypoteserna följande: 
 
H1: Kvinnliga chefer rapporterar en signifikant högre grad av stress än manliga chefer. 
H2: Kvinnliga chefer rapporterar en signifikant högre grad av PBS än manliga chefer. 
H3: Kvinnliga chefer rapporterar en signifikant högre grad av WFI än manliga chefer. 
H4: Det finns ett positivt samband mellan PBS och stress bland chefer. 
H5: Det finns ett positivt samband mellan WFI och stress bland chefer. 
H6: PBS fungerar som en partiell mediator för sambandet mellan WFI och stress bland 
chefer. 
    
  

Metod 
 
Organisationen 
Datainsamlingen genomfördes i en stor organisation inom offentlig förvaltning. I 
organisationen finns drygt 750 chefer (58 procent kvinnor och 42 procent män). 
Fördelningen mellan kvinnor och män i hela organisationen är 67 respektive 33 procent. 
I samråd med organisationen bestämdes att 300 chefer slumpmässigt skulle tillfrågas 
utifrån tre olika parametrar; kön, kärnverksamhet/stödverksamhet och befattningsnivå. 
Beträffande kön tillfrågades 50 procent kvinnliga chefer och 50 procent manliga chefer, 
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detta för att kunna göra statistiska analyser av könsskillnader. Gällande 
kärnverksamhet/stödverksamhet bestämdes, utifrån organisationens intresse, att 
proportionen skulle vara 70 respektive 30 procent i urvalet. Beträffande befattningsnivå 
önskade organisationen att tillfråga 50 procent direkta chefer och 50 procent som var 
antingen indirekta eller strategiska chefer. Direkt chef innebär ledning av medarbetare, 
indirekt chef innebär ledning av chefer och strategisk chef innebär ledning på 
organisatorisk nivå.  
 
Undersökningsdeltagare  
Studiens respondenter bestod av 211 chefer (svarsfrekvens=70,3 procent) varav 96 
kvinnor och 104 män. 11 personer angav inte kön. Åldern varierade mellan 30 till 65 år 
med en medelålder på 48 år. Av cheferna arbetade 134 personer (64 kvinnor och 70 
män) som direkta chefer, 54 personer (27 kvinnor och 27 män) arbetade som indirekta 
chefer och 12 personer (5 kvinnor och 7 män) arbetade som strategiska chefer. 11 
personer angav inte befattningsnivå.  
 
Material 
Tre olika skalor användes för att mäta de tre faktorerna stress, PBS och WFI.  
 
För att mäta stress användes Shirom-Melamed Burnout Measure bestående av 22 item 
(Melamed, Kushnir & Shirom, 1992; Shirom & Melamed, 2006). Stresskalan mäter 
såväl fysiska, psykiska som emotionella stressymtom. Skalan finns på svenska och har 
tidigare validerats i Schraml et al. (2011), med en Cronbachs alfa på 0,90. Exempel på 
de påståenden som ingår i skalan är “Jag känner mig trött”, “Jag har svårt att 
koncentrera mig” och “Jag känner mig splittrad i tankarna”. Svarsalternativen anges på 
en sjugradig skala från “nästan aldrig” till “nästan alltid”, där en högre genomsnittlig 
poäng motsvarar en högre stressnivå. Liksom i tidigare studier klassas en 
genomsnittspoäng under fyra poäng som “icke stressad”, fyra poäng eller mer som 
“allvarliga stressymtom” och en genomsnittspoäng på fem eller mer som “kronisk 
stress” (Grossi, Perski, Evengård, Blomqvist & Orth-Gomér, 2003; Schraml et al., 
2011).  Cronbachs alfa var 0,97.  
 
PBS mättes med hjälp av Johnson och Bloms (2007) Competence Based Self-Esteem 
Scale (CBSE-skalan), bestående av 12 item. CBSE-skalan finns sedan tidigare på 
svenska och har blivit validerad i Blom et al. (2011) med en Cronbachs alfa på 0,89. 
Exempel på de påståenden som ingår i skalan är “Jag tror att jag ibland försöker bevisa 
mitt värde genom att vara duktig” och “Jag har svårt att förlåta mig själv om jag 
misslyckas med någon viktig uppgift”. Svarsalternativen anges på en femgradig skala 
från “stämmer inte alls” till “stämmer helt”, där en högre genomsnittlig poäng motsvarar 
en högre grad av PBS. Cronbachs alfa var 0,88.  
 
För att mäta WFC med riktningen arbetsliv till privatliv (WFI) användes en delskala ur 
Fisher, Bulger och Smiths (2009) skala som mäter work-personal life interface. De 
frågor som berörde WFI (4 item) inkluderades. Dessa har översatts och använts i en stor 
svensk studie med en Cronbachs alfa på 0,90 (Nyberg et al., 2015). Exempel på de 
påståenden som ingår i skalan är “När jag kommer hem från arbetet är jag för trött för 
att göra de saker som jag gärna skulle göra” och “Jag förbiser ofta personliga behov på 
grund av krav i mitt arbete”. Svarsalternativen anges på en femgradig skala från “inte 
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alls” till “hela tiden”, där en högre genomsnittlig poäng motsvarar en högre grad av 
WFI. Cronbachs alfa var 0,91.  
 
Baserat på tidigare forskning inkluderades ett antal kontrollvariabler i analysen 
(Björklund et al., 2013; Byron, 2005; Hallsten et al., 2005; Lundberg, Mårdberg & 
Frankenhaeuser, 1994; Voss et al., 2008). Dessa var kön, ålder, utbildning (folkskola, 
grundskola, gymnasium, universitetsutbildning, annan gymnasial utbildning), 
befattningsnivå (direkt chef, indirekt chef, strategisk chef), antal arbetade timmar i 
veckan, civilstånd (ensamstående, gift/sambo, i relation utan att bo ihop), om det fanns 
hemmaboende barn under 18 år samt antal timmar i veckan som ägnades åt hemarbete 
(hushållssysslor och eventuella barn). Författarna valde även att inkludera variablerna 
antal underställda medarbetare och chefserfarenhet då bedömningen gjordes att även 
dessa faktorer skulle kunna vara av betydelse. För att utreda om någon av 
kontrollvariablerna korrelerade med stress, PBS eller WFI gjordes en korrelationsmatris. 
Variabeln kön kodades som 0=man och 1=kvinna. Variabeln utbildning 
dikotomiserades där 0=ej universitetsutbildning och 1=universitetsutbildning. Variabeln 
civilstånd dikotomiserades där 0=ensamstående och 1=gift/sambo samt “i relation utan 
att bo ihop”. 
 
Procedur      
Personalchefen i organisationen skickade ut ett mail till samtliga respondenter med en 
kort beskrivning av studien samt med en länk till enkäten. Enkäten bestod av fem delar. 
I första delen informerades respondenterna om syftet med studien, att det var frivilligt 
att delta, att de var anonyma och att de fick avbryta när som helst. Därefter angavs att 
beräknad tid för genomförandet var fem minuter och att det inte fanns några rätta eller 
felaktiga svar. Respondenterna uppmuntrades att läsa frågorna noga och att svara så 
ärligt som möjligt. Kontaktuppgifter till författarna och deras handledare angavs för att 
ge respondenterna möjlighet att ställa frågor, komma med synpunkter eller ta del av 
resultatet. Den första delen avslutades med en fråga om informerat samtycke, vilken 
respondenterna behövde besvara för att komma vidare i enkäten. Därefter följde tre 
delar med de tre skalorna. Den femte delen innehöll frågor gällande kontrollvariablerna. 
Enkäten skickades ut måndag 23 november 2015 och stängdes tisdag 1 december. En 
påminnelse skickades ut måndag 30 november.  
 
Databearbetning 
Samtliga statistiska analyser genomfördes i SPSS, version 23. För att studera om 
sambandet mellan WFI och stress medierades av PBS gjordes en hierarkisk regression. I 
steg 1 lades de kontrollvariabler som korrelerade med WFI och PBS in, i steg 2 lades 
WFI in och i steg 3 lades PBS in. Full mediering innebär att sambandet mellan två 
variabler, x och y, försvinner när en mellanliggande variabel, m, inkluderas. Partiell 
mediering innebär att sambandet mellan x och y försvagas när m inkluderas i modellen. 
För att ta reda på om försvagningen av sambandet är signifikant brukar Sobels test 
användas (Preacher & Hayes, 2008). Ett problem med detta test är att det kräver ett stort 
urval för att p-värdet ska vara tillförlitligt. I föreliggande studie kompletterades därför 
Sobels test med Bootstrapping. Detta är ett icke-parametriskt test som beräknar ett 
konfidensintervall för en samplingsfördelning av α-väg x β-väg (se Figur 1) utifrån ett 
stort antal stickprov, vanligtvis 5000. Försvagningen av sambandet mellan x och y kan 
antas vara signifikant om “0” inte ingår i konfidensintervallet (Preacher & Hayes, 
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2008). Sobels test och Bootstrapping gjordes med hjälp av SPSS-verktyget PROCESS 
(Hayes, 2015). 
 
 

 
Figur 1. Mediering. 
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Resultat 
 
Tabell 1 visar deskriptiv statistik över demografiska variabler hos de kvinnliga och 
manliga cheferna. Som framgår av tabellen var medelåldern för kvinnorna och männen 
densamma. Detta gällde även befattningsnivå, antal arbetade timmar per vecka samt 
antal timmar per vecka som ägnades åt hemarbete. Det var även lika många kvinnor och 
män som hade hemmaboende barn under 18 år. Vad gäller utbildningsnivå hade en 
högre andel kvinnor än män universitetsutbildning. Männen ansvarade i genomsnitt för 
fler medarbetare än kvinnorna och hade något längre genomsnittlig chefserfarenhet. 
Beträffande civilstånd var fler kvinnor än män ensamstående eller “i relation utan att bo 
ihop”. Fler män än kvinnor var gifta eller sambo. 
 
 
 

  Tabell 1. Deskriptiv statistik över demografiska variabler  
  Kvinnor Män  
  (n=96) (n=104) 
Ålder 

  Spridning 30-64 31-65 
Genomsnitt 48 48 

Högsta utbildning (%) 
  Gymnasium 12,5 16,3 

Universitetsutbildning 74 66,3 
Annan eftergymnasial utbildning 12,5 17,3 
Antal medarbetare en ansvarar för (i genomsnitt) 36 44 

Nuvarande befattningsnivå (%) 
  Direkt chef  66,7 67,3 

Indirekt chef 28,1 26 
Strategisk chef 5,2 6,7 
Chefserfarenhet i antal år (i genomsnitt) 7,5 9,5 
Antal arbetade timmar i veckan (i genomsnitt) 49 49 

Civilstånd (%) 
  Ensamstående 18,8 5,8 

Gift/sambo 71,9 88,5 
I relation men bor inte ihop 9,4 5,8 
Andel som har hemmaboende barn under 18 år (%) 51 51 

Genomsnittligt antal timmar i veckan som läggs på  14 15 
hemarbete     
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Tabell 2 visar medelvärden, standardavvikelser och t-test för stress, PBS och WFI. 
Männen rapporterade en något högre grad av stress och PBS medan kvinnorna 
rapporterade en något högre grad av WFI. Skillnaden mellan kvinnorna och männen var 
dock inte signifikant (p>0,05) för varken stress, PBS eller WFI.  
 
 

Tabell 2. Deskriptiv statistik och t-test för stress, PBS och WFI.   
  Samtliga (n=211 ) Kvinnor (n=96) Män (n=104)     	  	  
	  	   M       Sd M       Sd M       Sd   t (n=200)    p 
Stress 2,68   1,0 2,66   1,03 2,72   1,0 0,44 0,66 
PBS 2,57   0,65 2,49   0,7 2,67   0,6 1,91 0,06 
WFI 3,03   0,89 3,14   0,96 2,94   0,82 1,52 0,13 

 
	   	   	   

Gällande nivåerna av stress klassades 187 chefer (88,6 procent) som “inte stressade”. 
”Allvarliga stressymtom” rapporterades av 16 chefer (7,6 procent) och 8 chefer (3,8 
procent) rapporterade “kronisk stress”.  
 
Tabell 3 visar korrelationskoefficienterna för stress, PBS, WFI och samtliga 
kontrollvariabler. Ett signifikant starkt positivt samband fanns mellan PBS och stress 
och mellan WFI och stress. Även mellan PBS och WFI fanns ett signifikant starkt 
positivt samband. Ingen av kontrollvariablerna korrelerade med stress däremot 
korrelerade några av dem med WFI och PBS. WFI korrelerade positivt med arbetade 
timmar och negativt med hemarbete, det vill säga ju fler arbetade timmar desto högre 
grad av WFI och ju mer hemarbete desto lägre grad av WFI. PBS korrelerade negativt 
med ålder.  



 12 

Tabell 3. Pearsons korrelationskoefficient mellan stress, PBS, WFI och kontrollvariabler. 
	   	   	   	   	   	   	    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. stress 1 
        	   	   	   	  2. PBS 0,43*** 1 

       	   	   	   	  3. WFI 0,60*** 0,36*** 1 
      	   	   	   	  4. kön -0,03 -0,13 0,11 1 

     	   	   	   	  5. ålder 0,03 -0,21** 0,08 0,04 1 
    	   	   	   	  6. utbildning -0,03 -0,01 0,02 0,09 -0,24*** 1 

   	   	   	   	  7. befattning -0,27 -0,6 0,00 -0,01 0,01 -0,00 1 
  	   	   	   	  8. medarbetare -0,32 -0,10 -0,05 -0,09 0,10 -0,01 0,58*** 1 

 	   	   	   	  9. erfarenhet 0,08 -0,12 0,07 -0,15** 0,59*** -0,23*** 0,30*** 0,15* 1 
	   	   	   	  10. arbetade timmar 0,12 0,03 0,36*** 0,06 0,13 0,13 0,24*** 0,16* 0,14 1 

   11. civilstånd -0,06 0,01 -0,05 -0,2** -0,26** 0,02 0,05 0,09 -0,02 -0,06 1 
  12. barn -0,04 0,13 -0,06 0,01 -0,57*** -0,16** -0,01 -0,06 -0,41*** -0,06 0,16* 1 

 13. hemarbete -0,10 0,01 -0,25*** -0,06 -0,25*** 0,00 0,02 0,00 -0,09 -0,16* 0,05 0,41*** 1 
*. Signifikant på 0,05-nivå 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  **. Signifikant på 0,01-nivå 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  ***. Signifikant på 0,001-nivå 
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Den hierarkiska regressionsanalysen (se Figur 2) visade att PBS fungerade som en 
partiell mediator för sambandet mellan WFI och stress. Med hjälp av Sobels test 
kontrollerades att försvagningen i sambandet, när PBS hade inkluderats, var signifikant 
(z=3,34, p<0,001). Bootstrapping-test genomfördes vilket även det indikerade att 
försvagningen var signifikant då “0” inte ingick i konfidensintervallet för α x β (B=0,1. 
CI=0,04 till 0,18). Kontrollvariablerna som lades in i steg 1 hade ingen effekt på 
sambanden.   
 
 
 

 
Figur 2. Sambandet mellan WFI och stress med PBS som mediator 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 
 
Från regressionsanalysen framgick även att WFI och PBS tillsammans förklarade 40,9 
procent av variationen i stress (R2=0,409). Andelen förklarad varians för den 
semipartiella korrelationen för WFI var 22,8 procent (WFIpart=0,4772=0,228). Det vill 
säga det som återstår av WFI när PBS förklarat sin del av stressen. På samma sätt 
förklarade PBS ensamt 5,2 procent av stressen (PBSpart=0,2272=0,052) när WFI 
förklarat sin del. Resterande del, 12,9 procent (40,9-22,8-5,2=12,9) förklarades således 
av PBS och WFI tillsammans (se Figur 3).  
 
 

 
Figur 3. Andel varians som PBS och WFI förklarar av stressen. Angett i procent. 
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Diskussion 
 

Föreliggande studie hade två syften. Det ena syftet var att undersöka om det fanns en 
könsskillnad bland chefer gällande stress, PBS och WFC med riktningen arbetsliv till 
privatliv (WFI). Det andra syftet var att undersöka sambandet mellan dessa tre faktorer.  
 
Den första hypotesen, att kvinnliga chefer skulle rapportera mer stress än manliga 
chefer, gavs inget stöd. Detta går emot Arbetsmiljöverkets (2014) statistik gällande 
yrkesarbetande, där kvinnors rapporterade stress och psykiska ohälsa skiljer sig markant 
från männens (14,6 procent jämfört med 7,7 procent). Att det inte erhölls någon 
könsskillnad i föreliggande studie skulle kunna vara en indikation på att chefer inte är 
representativa för yrkesarbetande i allmänhet, utan att chefer är en grupp som upplever 
lika mycket stress oavsett kön. Resultatet går i linje med Bernin och Theorell (2001) 
som inte fann några könsskillnader när de studerade chefers stress utifrån prediktorerna 
krav, kontroll och socialt stöd. Inte heller Skagert et al. (2011) fann några signifikanta 
könsskillnader mellan kvinnliga och manliga chefer då samma prediktorer undersöktes. 
Resultaten i föreliggande studie går dock emot Nyberg et al. (2015) där de kvinnliga 
cheferna rapporterade en signifikant högre grad av kvantitativa krav, emotionella krav, 
symtom på depression, emotionell utmattning, sömnsvårigheter och korttidsfrånvaro än 
manliga chefer. Resultaten går även emot Björklund et al. (2013) där kvinnliga chefer 
rapporterade en högre grad av arbetsrelaterad stress och symtom på utmattning än 
manliga chefer. En aspekt att ta hänsyn till med föreliggande studie är att organisationen 
som har studerats har en relativt jämställd fördelning på chefsnivå. Det är möjligt att det 
är annorlunda att vara chef i en sådan organisation och att detta bidrar till att även 
stressen är mer jämställd. 
 
Angående nivåerna av stress bland cheferna så var den stora majoriteten inte stressade. 
En av nio chefer rapporterade dock allvarliga stressymtom eller kronisk stress. Detta får 
rimligen konsekvenser på såväl individ- som organisationsnivå. På individnivå kan 
stressen för de enskilda cheferna medföra ohälsa med potentiell sjukskrivning som följd 
(Theorell, 2004). På organisationsnivå kan den psykosociala arbetsmiljön påverkas 
negativt för de medarbetare som chefen har ansvar för i form av att chefens stress spiller 
över på dem (Fiedler & Garcia, 1987). För en stressad chef kan det också tänkas bli 
svårare att se och fånga upp ohälsa hos medarbetarna. På så sätt kan det bli en negativ 
spiral då en stressad chef troligtvis är mindre benägen att identifiera och vända trenden.  
 
Den andra hypotesen, att kvinnliga chefer skulle rapportera en högre grad av PBS än 
manliga chefer, gavs inget stöd. Resultaten avviker därmed från tidigare forskning som 
har visat att kvinnor har signifikant högre grad av PBS än män (Blom, 2012; Hallsten et 
al., 2002; Johnson & Blom, 2007; Perski, 2006; Schraml et al., 2011). Det som däremot 
skiljer föreliggande studie från tidigare studier är att populationen är chefer, vilket är en 
grupp som tidigare inte har undersökts. En möjlig tolkning till resultatet i föreliggande 
studie är att kvinnor och män som innehar chefsroller är mer lika gällande PBS än 
populationen kvinnor och män i allmänhet. Likheten i PBS mellan kvinnliga och 
manliga chefer skulle kunna förklaras utifrån att chefsrollen erbjuder en sådan möjlighet 
att prestera och få bekräftelse som personer med PBS strävar efter (Rose & Perski, 
2008), vilket jämnar ut skillnaden i PBS mellan kvinnor och män. En annan möjlig 
tolkning är att likheten i PBS mellan de manliga och kvinnliga cheferna i föreliggande 
studie beror på att de kvinnliga cheferna har en lägre grad av PBS än kvinnor generellt 



 15 

vilket gör att de hamnar på samma nivå som de manliga cheferna. I föreliggande studie 
var den genomsnittliga graden av PBS 2,49 för kvinnorna och 2,67 för männen. Detta 
kan ställas i relation till Blom (2012) vars studie bygger på ett befolkningsurval, där den 
genomsnittliga graden av PBS var 2,77 för kvinnorna och 2,63 för männen. De 
kvinnliga cheferna i föreliggande studie hade en lägre genomsnittlig grad av PBS än 
kvinnorna i Blom (2012), medan de manliga cheferna hade en näst intill identisk 
genomsnittlig grad av PBS som männen i Blom (2012). Denna skillnad skulle kunna 
förstås utifrån ett historiskt perspektiv. Då chefer traditionellt varit män är det sannolikt 
en större utmaning att vara kvinna och chef än att vara man och chef (Burke & 
Richardsen, 2009). Samtidigt som chefsrollen erbjuder en möjlighet att prestera och få 
bekräftelse så är det en krävande roll som medför en potentiell risk för misslyckanden, 
vilket personer med PBS är känsliga för (Rose & Perski, 2008). Detta faktum skulle 
kunna innebära att kvinnor med PBS är mindre benägna att inta en chefsroll än män 
med PBS, då risken att misslyckas kan upplevas större för kvinnorna. Om så är fallet är 
det sannolikt svårare för organisationer att attrahera kvinnor med en hög grad av PBS 
till chefspositioner.  
 
Den tredje hypotesen, att kvinnliga chefer skulle rapportera högre grad av WFI än 
manliga chefer, gavs inget stöd. Ingen signifikant könsskillnad erhölls vilket går i linje 
med Byron (2005) vars meta-analys visade att kön inte var en demografisk faktor av 
betydelse när konflikten mellan arbetsliv och privatliv studerades. Resultatet avviker 
däremot från flera tidigare studier som har visat att yrkesarbetande kvinnor, såväl chefer 
som icke-chefer, rapporterar en signifikant högre grad av konflikt mellan arbetsliv och 
privatliv än yrkesarbetande män (Berntsson et al., 2006; Björklund et al., 2013; 
Härenstam et al., 2001; Innstrand et al., 2009; Leineweber et al., 2012; Lidwall et al., 
2009; Linehan & Walsh, 2000; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999; Nyberg et al., 
2015). Föreliggande studies resultat skulle kunna tolkas utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. I Lundberg och Frankenhaeuser (1999) framkom att 
fördelningen av hemarbetet var snedfördelat mellan könen. De kvinnliga cheferna 
gjorde betydligt mer av hemarbetet än de manliga cheferna. Även aktuell statistik från 
SCB (2014) visar att kvinnor i genomsnitt lägger en timme mer än män på obetalt 
hemarbete under ett vardagsdygn. I föreliggande studie framgår att kvinnorna och 
männen i genomsnitt arbetar lika många timmar per vecka och ägnar i genomsnitt 
ungefär lika mycket tid åt hemarbete, vilket skulle kunna vara en indikator på att 
cheferna i denna organisation är relativt jämställda. Detta skulle då kunna förklara 
varför det inte återfanns någon könsskillnad i upplevd konflikt från arbetsliv till 
privatliv.   
 
Den fjärde hypotesen, att det skulle finnas ett positivt samband mellan PBS och stress 
bland chefer, fick stöd. Inga tidigare studier har undersökt detta samband hos gruppen 
chefer, däremot har ett starkt samband bland yrkesarbetande i allmänhet återfunnits 
(Blom, 2012; Hallsten et al., 2002; Perski, 2006). PBS kan således sägas vara en faktor 
att ta hänsyn till även när det kommer till stress bland chefer. En aspekt av detta är att 
beteenden förknippade med PBS, så som att vara högpresterande, ha en benägenhet att 
förkorta sina luncher, ta med arbete hem och vara på jobbet trots sjukdom (Hallsten et 
al., 2005; Parmsund et al., 2009; Rose & Perski, 2008), medvetet eller omedvetet ofta 
uppmuntras i en organisation och därmed även bland chefer. Då individer med PBS 
behöver prestera och få extern bekräftelse för att känna sig värdefulla kan de antas ha 
stor benägenhet att anamma beteenden som uppmuntras och bekräftas i organisationen. 
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Vilka typer av beteenden som premieras bland chefer kan därför behöva 
uppmärksammas och problematiseras för att skapa en mer hållbar psykosocial 
arbetsmiljö med minskad risk för stress. Med tanke på chefens centrala roll i en 
organisation kan ett sådant fokus gynna såväl de enskilda cheferna som dess 
medarbetare (Fiedler & Garcia, 1987).  
 
Den femte hypotesen, att det skulle finnas ett positivt samband mellan WFI och stress, 
fick stöd. Resultatet går i linje med flera tidigare studier (Berntsson et al., 2006; Elloy & 
Smith, 2003; Lidwall et al., 2009; Nyberg et al., 2015). I föreliggande studie kan WFI 
förklara mer än en tredjedel av variationen i stress. Detta indikerar att WFI är en viktig 
faktor att beakta bland chefer. Hur cheferna upplever att det går att kombinera arbetsliv 
och privatliv tycks få direkta konsekvenser för stressen. Ur ett organisationsperspektiv 
blir det relevant att inte bara se till chefernas arbetssituation utan även till deras 
privatliv, för att på så sätt kunna bidra till en fungerande interaktion mellan arbetsliv 
och privatliv. 
 
Den sjätte hypotesen, att PBS skulle fungera som en partiell mediator för sambandet 
mellan WFI och stress, fick stöd. Sambandet mellan WFI och stress minskade 
signifikant när PBS inkluderades i analysen, vilket innebär att PBS kunde förklara en 
del av sambandet mellan WFI och stress. Detta kan ställas i relation till Blom (2012) där 
PBS fungerade som en partiell mediator mellan ett flertal olika stressorer och 
utbrändhet. Resultatet i föreliggande studie indikerar därmed att PBS är en viktig faktor 
att ta hänsyn till när sambandet mellan WFI och stress studeras hos gruppen chefer. Ur 
ett organisationsperspektiv är det således inte bara yttre omständigheter kring 
interaktionen mellan arbetsliv och privatliv som behöver beaktas, utan även vilken typ 
av självkänsla en individ har. Genom att fokusera på både WFI och PBS kan bättre 
förutsättningar skapas för att minska nivåerna av stress bland chefer. 
 
Sammanfattningsvis återfanns inga könsskillnader vad gäller stress, PBS eller WFI hos 
cheferna. Det fanns ett starkt positivt samband mellan PBS och stress samt mellan WFI 
och stress. PBS fungerade även som en partiell mediator för sambandet mellan WFI och 
stress. Resultaten i föreliggande studie tyder på att könsskillnaderna är mindre hos 
gruppen chefer än hos yrkesarbetande i allmänhet samt att PBS och WFI, enskilt och 
tillsammans, bidrar till förståelsen av stress bland chefer.  
 
Det finns flera begränsningar med föreliggande studie. En begränsning är att 
tvärsnittsdata har använts vilket innebär att det inte går att fastställa orsakssamband. 
Vidare är studiens generaliserbarhet begränsad då data endast har samlats in från en 
organisation. Förutsättningarna ser givetvis olika ut för chefer inom olika branscher och 
organisationer varför gruppen som undersökts i föreliggande studie inte är representativ 
för chefer i allmänhet. Vad gäller kontrollvariabeln hemarbete är det tveksamt om den 
har mätt det den avser att mäta då frågan kan ha tolkats olika. Frågan löd: “Ange 
genomsnittligt antal timmar per vecka som läggs på hushållssysslor (städning, 
matlagning, tvättning, inköp etc) och, i förekommande fall, barn (hämtning, lämning, 
läxläsning etc)”. Utifrån svaren framkom det att flera varit osäkra på vilken typ av 
arbete som skulle inkluderas, då exempelvis en respondent undrade om även 
snöskottning kunde räknas in. Det finns även en risk att begreppet vecka uppfattats 
olika då det kan ha varit otydligt om det avsåg en arbetsvecka eller även helgen. En 
ytterligare aspekt som kan ha påverkat resultatet är det faktum att organisationens 
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personalchef skickade ut enkäten. Detta var ett medvetet val från författarnas sida för att 
öka svarsfrekvensen, men en potentiell risk med detta är att respondenterna inte upplevt 
sig helt anonyma och därför inte svarat helt sanningsenligt. Gällande social önskvärdhet 
kan tänkas att vissa individer har uppfattat frågorna som känsliga vilket skulle kunna 
leda till systematiska fel i svaren. En annan aspekt är att samtliga skalor är 
självskattningsskalor vilket har sina nackdelar. Exempelvis finns det en risk att frågorna 
tolkas olika av olika respondenter och det finns även en risk att resultatet blir mindre 
tillförlitligt då endast en typ av mätinstrument använts (Spector, 1994). Bortfallet på 
29,7 procent är också en faktor att ta hänsyn till då det finns systematik förknippat med 
detta som kan ha påverkat studiens resultat. Bortfallet är betydligt större bland de 
indirekta/strategiska cheferna (66 procent) än bland de direkta cheferna (10,7 procent). 
Det är möjligt att det skiljer sig mellan att vara direkt chef och indirekt/strategisk chef 
varför resultaten bör tolkas med försiktighet. 
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka samma faktorer hos en mer 
heterogen grupp chefer där olika branscher, storlek på organisation samt offentlig/privat 
sektor finns representerade. Detta för att se om resultaten går i linje med eller skiljer sig 
åt från föreliggande studie. Då den undersökta organisationen hade en relativt jämställd 
fördelning mellan kvinnor och män på chefsnivå vore det även intressant att studera 
organisationer där det ena könet är överrepresenterat för att se om detta skulle ge ett 
annat utfall gällande könsskillnader för stress, PBS och WFI. Vidare vore det även 
intressant att jämföra chefer och icke-chefer för att se om grupperna liknar varandra 
eller skiljer sig åt beträffande nivåerna av stress, PBS och WFI. Då sambandet mellan 
WFI och stress med PBS som mediator inte tidigare har studerats bland yrkesarbetande 
vore även detta intressant att studera. 
 
Föreliggande studie bidrar med en ökad förståelse för hur PBS och WFI enskilt och 
tillsammans relaterar till stress bland chefer. Studien visar att det finns ett starkt positivt 
samband mellan PBS och stress och att PBS även kan förklara en del av sambandet 
mellan WFI och stress hos denna grupp. Inget av detta har tidigare studerats. Ur ett 
organisationsperspektiv är följaktligen både PBS och WFI viktiga faktorer att ta hänsyn 
till i det stressförebyggande arbetet bland chefer. 
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