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Ledares upplevda stressnivå och sambanden mellan  
deras hälsa, arbetstillfredsställelse  

och stresshanteringsmetoder 
 

Sammanfattning 

En enkätundersökning utfördes på ledare inom olika företag i Örebro 
och Tranås. Syftet var att jämföra ledares upplevda stressnivå på små, 
mellanstora och stora företag, samt att undersöka deras 
stresshanteringsförmåga, hälsa och arbetstillfredsställelse. Enkäten 
bestod av 117 frågor som mätte olika stressförhållanden som t.ex. 
kvantitativ överstimulering, rolloklarhet och ledarskap. Vidare mätte 
enkäten mental och fysisk hälsa, stresshanteringsmetoder, 
individegenskaper och arbetstillfredsställelse. Ingen signifikant 
gruppskillnad fanns gällande ledarnas upplevda stressnivå beroende 
om de arbetade på ett litet, mellanstort eller stort företag. Ledarna 
hade en låg upplevd stressnivå, god fysisk och mental hälsa och 
trivdes med sin arbetssituation. Respondenterna använde sig av 
konstruktiva stresshanteringsmetoder så som förnuftsorientering och 
uppgiftsorientering. Svagt ledarskap var den faktor som starkast 
korrelerade med upplevd stressnivå och arbetstillfredsställelse.  

 

Nyckelord: Uppsats, ledarskap, stress, hälsa, arbetstillfredsställelse, 
stresshanteringsmetoder. 
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their health, work satisfaction  

and coping strategies1 
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Abstract 

A survey was done on leaders in different companies in Örebro and 
Tranås. The purpose was to compare leaders perceived stress level in 
small, medium and large companies, and to examine their coping 
strategies, health and work satisfaction. The survey consists of 117 
questions which measured different stress conditions like quantitative 
over stimulation, roll ambiguity and leadership. Further on the survey 
measured mental and physical health, coping strategies, individual 
characteristics and work satisfaction. No significant group difference 
was found for the leaders perceived stress level depending if they 
worked in a small, medium or large company. The leaders had a low 
perceived stress level, good physical and mental health and were 
satisfied with their work situation. The respondents used constructive 
coping methods like rational orientation and task orientation. A 
powerless leadership was the factor that had the strongest correlation 
with perceived stress level and work satisfaction.      
 
Keywords: Thesis, leadership, stress, health, work satisfaction, coping 
strategies. 
 
1 Psychology C, springterm 2006. Supervisor: Claes Wallenius 
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Introduktion 

Stress är ett växande problem i det moderna samhället. Av sjukskrivningarna i Sverige år 

2000 var 50 procent relaterade till stress (Jürisoo, 2001). Det finns mycket pengar att spara för 

de organisationer som börjar satsa resurser på utbildning i stresshantering för sin personal då 

en sjukskrivning med diagnosen utbrändhet kostar mycket och oftast är väldigt långdragen. År 

2000 kostade utbrändheten landet mellan fem och tolv miljarder kronor och till det kommer 

kostnaden för utebliven produktion som uppgick till fyrtiosju miljarder kronor (Jürisoo, 

2001). Hela organisationer påverkas av hög och långvarig stress. Detta kan visa sig genom att 

en stressad ledare kan driva fram ogenomtänkta beslut eller visa brist på beslutstagande, vilket 

kan leda fram till samarbetssvårigheter och ett ökat antal konflikter inom organisationen 

(Svensson Dalgren, 2004).  

 Stress som begrepp har fyra betydelser: stresstimuleringen, den egna upplevelsen av 

stimuleringen, den psykologiska och fysiologiska reaktionen och upplevelsen av 

stressreaktionen. Ett stresstimuli går aldrig att generalisera; det är individuellt vilka händelser 

och stimuli man upplever som krävande eller hotfulla. Alltså går det inte att bestämt säga 

vilka stimuli som orsakar stress. När en upplevelse tolkas som obehaglig benämns den ofta 

som ”stress” . De individuella skillnaderna i hur man tolkar en situation beror på tidigare 

erfarenheter av stimuli såväl som reaktioner av stimuli. Män och kvinnor tenderar att uppfatta 

stressorer olika, män har en benägenhet att vara mer stresståliga. Vid en stressfylld situation 

tar det längre tid innan män uppfattar situationen som oroande och detta leder ofta till att 

männen kan behålla sin normala stressnivå även under en något pressad situation till skillnad 

från kvinnorna som snabbare ökar sitt stresspåslag (Frankenhauser, 1993). Vid en 

stressreaktion påverkas hjärnan med förhöjd vakenhet, aktiviteten ökar i det sympatiska och 

det parasympatiska nervsystemet och muskelspänningen höjs. Vid långvarig stress kan 
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immunförsvaret dämpas och risken för infektioner kan öka. När stressreaktionen sätts igång 

blir kroppen varmare, hjärtat slår snabbare och vi börjar känna oss stressade. Den kognitiva 

tolkningen är då viktig för att kunna hantera stressen på ett passande sätt för den aktuella 

situationen. Detta gäller i hög grad individer på ledarpositioner eftersom deras beslut ofta får 

konsekvenser för hela organisationer (Eriksen & Ursin, 2005). Stress i sig är inte ohälsosamt, 

kortvarig stress är en normal kroppslig reaktion som är en kvarleva från tidigare i människans 

utveckling, då stressen var en överlevnadsmekanism (Larsson & Kallenberg, 2003). Det är när 

stressen blir långvarig utan återhämtning som den blir skadlig för kroppen (Svensson Dalgren, 

2004). Några sjukdomar som är relaterade till långvarig stress är kronisk trötthet, långvariga 

smärtsyndrom, utbrändhet, depression och fibromyalgi. Vidare finns det forskning som visar 

på samband mellan bukfetma, typ två diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och långvarig stress 

(Ekman & Arnetz, 2005).  

 En modell som förklarar stress i arbetslivet är krav- kontrollmodellen. Modellen visar 

på den samverkan som finns mellan arbetets krav och den kontroll individen har över arbetet. 

Modellens antagande är att liten kontroll tillsammans med höga krav leder till påfrestning och 

risk för stress. Stor kontroll i samband med stora krav leder till en aktiv arbetssituation där 

individen får möjlighet att växa och utveckla sina egna förmågor, dock kan även detta aktiva 

arbete leda till utbrändhet. En sådan arbetssituation befinner sig ledare ofta i och den kan leda 

till ett arbetsberoende där individen försummar familj och fritid och ser dessa som irriterande 

avbrott i arbetet. Beroendet kommer av ett adrenalinpåslag som kan jämföras med effekter av 

tobak- och alkoholkonsumtion och upplevs som lustfyllt. Ledaren utmanar sig själv mer och 

mer i arbetet för att kunna tillfredsställa sitt adrenalinberoende och tillslut orkar inte kroppen 

mer och individen riskerar att bli utbränd. Att som ledare sätta tydliga gränser för sitt eget 

arbete kan, kombinerat med en bra planering, underlätta för individen att hinna upptäcka en 

situation som är ohälsosam innan den fått ordentligt fäste och blivit till rutiner (Karasek & 
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Theorell, 1990). Modellen har använts i många undersökningar där resultat har visat att 

kombinationen höga krav och liten kontroll har samband med svåra åkommor som hjärt- och 

kärlsjukdomar och stressreaktioner i form av bland annat depressiva symtom och 

koncentrationssvårigheter (Agervold, 2001).  

 Enligt tidigare forskning finns det tre faktorer som hjälper oss i stressade situationer, 

både i vardagen och i arbetslivet. Hanterbarhet, som innebär att individen har resurser till att 

möta och klara av påfrestningar och krav. Begriplighet, som betyder att individen har 

förståelse för vad som sker och varför detta händer. Meningsfullhet, som innebär att individen 

till viss del kan se en mening i situationen den befinner sig i. Dessa faktorer ingår i begreppet 

KASAM, känsla av samanhang (Antonovsky, 2005). Arbetsgrupper kan uppnå KASAM 

genom att ledaren involverar gruppen i organisationens vision och målsättning som leder till 

att medarbetarna får en känsla av sammanhang (Svensson Dalgren, 2004).  

 Stress kan hanteras på olika sätt och i dagens organisationer ställs det stora krav på 

ledares stresshanteringsförmåga. Om man som ledare kan hantera stressen på ett bra sätt så 

höjs hans eller hennes effektivitet samt effektiviteten i organisationen. Det finns ett flertal 

metoder för att sänka personers stressnivåer, det är individuellt vilken metod som ger bäst 

resultat. Det centrala inom stresshantering är att individen har kontroll över sig själv och kan 

hantera sina känslor och reaktioner, inte bara i stressade situationer utan även i vardagslivet 

(Theorell, 2002). Uppgiftsorientering, relationsorientering och förnuftsorientering är 

konstruktiva sätt att hantera sin upplevda stressnivå. De passiva strategierna tankeflykt och 

beteendeflykt är exempel på icke konstruktiva stresshanterings metoder. Inom den kognitiva 

inriktningen ligger fokus på möjligheten att kunna påverka sina tankar, genom att göra det 

påverkas även de känslor och upplevelser vi har av oss själva. På så vis lär man sig att styra 

sina handlingar och kan då omvandla en negativ händelse till något positivt. Individen lär sig 
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att känna igen de situationer som är okontrollerbara och kan då inrikta sin stresshantering och 

energi på sina egna tankar och handlingar (Seaward, 2004).  

 En annan metod som används är avslappning, som behandlar både den fysiska och 

psykiska spänning som många individer kan känna då de utsätts för påfrestningar och krav. 

Avslappning har visat sig leda till positiva fysiologiska och beteendemässiga effekter 

(Larsson & Setterlind, 1994). Den stresshanteringsmetod som förmodligen används mest är 

fysisk aktivitet. Genom fysisk aktivitet kan kroppen få utlopp för den spänning som byggs 

upp vid en pressad situation. Detta hänger samman med kroppens överlevnadsinstinkt som 

ökar blodtillförseln till musklerna och minskar blodtillförseln till matsmältningen, om då 

musklerna får arbeta frigör man spänningarna och kroppens funktioner kan börja arbeta som 

vanligt. Om man inte får ett utlopp för spänningarna så kommer kroppens aktivitetsnivå att 

fortsätta vara på en förhöjd nivå, detta leder till en långsam nedbrytning av kroppens 

processer. Regelbunden träning underlättar för kroppen att snabbare komma tillbaka till 

normalläge (Seaward, 2004).   

 Alla människor utsätts för påfrestningar både i arbetslivet och i vardagen. Det som 

skiljer en ledares situation från andras är att deras agerande och beslut ofta får konsekvenser 

för andra. Även om alla ska försöka föregå med gott exempel så bör en ledare vara extra 

betänksam för att bevara sin trovärdighet och behålla de anställdas respekt. Det kan leda till 

en konflikt då man som ledare kan få svårt att koppla bort arbetet efter arbetsdagens slut. I 

arbetet är det ledaren som har det yttersta ansvaret för företagets resultat samtidigt som han 

eller hon måste vara lyhörd för personalens behov. Ledare förväntas även kunna behålla 

koncentrationen och fokuseringen i pressade situationer, ta genomtänkta beslut trots bristfällig 

information och planera så att tid och resurser används på ett effektivt sätt. Om fel person 

befinner sig i en ledarposition kan det hända att han eller hon drar nytta av de privilegier som 

ledarskapet kan innebära och utnyttjar sin makt för fel syften. Därför är urvalsprocessen viktig 
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vid anställning av ledare (Larsson & Kallenberg, 2003). Ledaren har en viktig roll som 

opinionsbildare och föredöme även inom de hälsofrämjande aspekterna. Då de anställda gör 

som ledaren gör och inte som ledaren vill, ger detta ledaren en stor möjlighet att inspirera och 

motivera personalen till en hälsosam livsstil (Folkhälsoinstitutet, 2004).  

 Denna studie har undersökt ledares upplevda stressnivå och på vilka sätt de hanterar den 

samt stressens karaktär i form av olika index. En jämförelse har också gjorts mellan ledare 

anställda på små, mellanstora och stora företag. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning 

som fokuserat på ledares egen situation, då det som finns skrivet i ämnet ofta varit inriktat på 

vad ledare kan göra för att minska sina anställdas stress. Detta gör att denna studie bidrar med 

något som inte tidigare är så väl undersökt.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra den upplevda stressnivån hos ledare anställda i små, 

mellanstora och stora företag samt att undersöka deras stresshanteringsförmåga, deras hälsa 

och arbetstillfredsställelse. De frågor studien har sökt besvara är följande: 

− Vilka faktorer påverkar en ledares upplevda stressnivå? 

− Vilka faktorer samvarierar starkast med arbetstillfredsställelse? 

− Hur ser sambanden ut mellan ledarens hälsa och hans eller hennes upplevda 

stressnivå? 

− Har ledaren några medvetna strategier för att minska den upplevda stressnivån?  

− Vilka skillnader finns mellan kvinnor och män i upplevd stressnivå? 

 

 

 

 



Ledares upplevda stressnivå…  8 

Metod 

För att kunna jämföra olika grupper och för att få svar från många branscher har studien 

genomförts med en enkätundersökning. Studien har på grund av praktiska och ekonomiska 

skäl avgränsats till företag i Örebro och Tranås. Avgränsningar har även gjorts med avseende 

på företagens storlek, endast företag med femton till trehundra anställda har deltagit i studien. 

Deltagare 

75 ledare, varav 23 kvinnor och 52 män, har deltagit i vår studie. Åldersintervallet spände från 

19 till 63 år och medelåldern var 42 år. Urvalsgruppen för studien var ledare på privata 

företag med mellan femton och trehundra anställda i Örebro, 127 770 invånare (Örebro 

kommun 2005) och Tranås, 17 765 invånare (Tranås kommun 2006). 43 stycken respondenter 

arbetar i Tranås och 32 stycken arbetar i Örebro. Deltagarna arbetar inom ett flertal olika 

verksamhetsområden så som dagligvaruhandel, bilhandel, städföretag, tillverkningsindustri 

samt inom restaurangbranschen. Även olika ledarskapspositioner är representerade i studien, 

exempelvis ekonomichefer, arbetsledare, personalchefer och butikschefer. Den högsta chefen 

på de medverkande företagen har inte fått delta i undersökningen, detta på grund av att 

enkäten var utformad på ett sätt som inte tillät det. Deltagarna delades in i grupper beroende 

av hur många anställda företaget hade; grupp 1 – 15-50 anställda, grupp 2 – 51-200 och grupp 

3 – 201-300 anställda. För att locka ledare till att fylla i enkäterna erbjöds en personlig 

stressprofil som belöning till de som medverkat. 130 enkäter delades ut och det kom tillbaka 

75 stycken ifyllda. Det ger ett bortfall på 55 stycken, 42 %. Flertalet av bortfallen berodde på 

att de tillfrågade inte ansåg sig ha tillräckligt med tid för att fylla i enkäten.    

Material 

Ett försättsblad som informerade deltagarna om vem som gjorde studien och vilka ämnen 

studien berörde skickades med enkäterna (Bilaga 1). Det frågeformulär ”Arbetsrelaterad stress 

2.0”  som användes i studien är utformat av professor Roland Gustafson vid Örebro universitet 



Ledares upplevda stressnivå…  9 

och mäter arbetsrelaterad stress och stresshantering (Bilaga 2). Formuläret består av 110 

frågor, en förteckning över samtliga variabler finns i Bilaga 3. En kort beskrivning av indexen 

görs också i Bilaga 3. Det sammanlagda indexet stressnivå består av index 1-12 och mäter 

respondenternas upplevda stressnivå. För att få fram ett indexvärde adderades och 

medelvärdesberäknades svaren för varje enskild individ. Svarsalternativen hade en spännvidd 

från ett till fyra vilket ledde till att en frågas eller index medelvärde kunde ge ett värde mellan 

ett till fyra. Saknades något svar i indexet blev det ett bortfall och för individen i fråga 

genererades inget indexvärde. I Bilaga 4 visas indexens Cronbach alfa värden som mäter 

frågornas reliabilitet. Frågeformuläret utökades med ett par frågor om ledarnivåer på företaget 

och medveten stresshantering samt frågor om familjeförhållanden, ålder, kön m.m. (Bilaga 5). 

Enkäten tog mellan tio och femton minuter att fylla i och tilldelades ledarna i tryckt A4-form. 

Respondenterna fick även kuvert att försegla sina svar i. 

Procedur  

Privata företag på orterna kontaktades per telefon under vecka femton våren 2006 och fick en 

förfrågan om att medverka i enkätundersökningen. Till de företag som ville svara på 

enkäterna lämnade vi samma vecka frågeformulären personligen. Ledarna fick sedan nästan 

två veckor på sig att fylla i enkäterna, en del skickade in de ifyllda enkäterna och en del 

hämtades på företagen. När tiden gått hade det endast kommit in 40 enkäter och företagen 

kontaktades via besök eller mail för att påminnas om att fylla i enkäterna, de fick ytterligare 

två veckor på sig att skicka in enkäterna. De inkomna stansades enkäterna in i 

statistikprogrammet SPSS 13.0 där statistiska analyser genomfördes. Svarsalternativen 

kodades in enligt följande: stämmer precis = 4, stämmer ganska bra = 3, stämmer något så när 

= 2 och stämmer inte alls = 1.  
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Analys  

Först utfördes ett one-way ANOVA-test kombinerat med Tukeys HSD post hoc test för att 

besvara studiens huvudfrågeställning, och således svara på om det förelåg någon signifikant 

skillnad i stressnivå mellan ledare som arbetar på ett litet, mellanstort eller stort företag. One-

way ANOVA-test genomfördes också för att se om det fanns någon skillnad mellan grupperna 

i utfallsvariablerna; fysisk hälsa, mental hälsa och arbetstillfredsställelse. Deskriptiv statistik 

togs fram för att visa frekvenser, medelvärden och standardavvikelser. För att utreda huruvida 

det påverkade ledarnas upplevda stressnivå om företaget var beläget i Örebro eller Tranås 

genomfördes ett oberoende t-test. Efter det så genomfördes Pearsons korrelationstest för att 

finna vilka variabler som samvarierade starkast med utfallsvariablerna. Pearsons 

korrelationstest utfördes även på enskilda frågor och utfallsvariablerna. Ett oberoende t-test 

genomfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevd stressnivå hos kvinnor 

och män. Signifikansnivå 95 % har använts för samtliga analyser som utförts. 

Resultat 

Förklaringar till vilka tester och tillvägagångssätt som använts redovisas i metoddelen. För att 

markera en referens till en enskild fråga, ett svarsalternativ eller ett index har citationstecken 

använts i den löpande texten.  

 För att urskilja skillnader i gruppernas ”stressnivå”  utfördes en variansanalys som 

visade att inga signifikanta skillnader förelåg, F(2,68)=0,84 p>,05. Eftertest visar dessa 

medelvärden, små företag (M=1,85 SD=0,24), mellanstora företag (M=1,82 SD=0,28) och 

stora företag (M=1,93 SD=0,34). En variansanalys utfördes även för att utröna skillnader i 

gruppernas utfallsvariabler. För ” fysisk hälsa” , F(2,69)=0,47, p>,05, eftertestet visar 

medelvärdena för små företag (M=1,64 SD=0,48), mellanstora företag (M=1,52 SD=0,45) 

och stora företag (M=1,54 SD=0,50). För ”mental hälsa”  blev resultatet F(2,72)=0,34, p>,05, 

små företag(M=1,86 SD=0,54), mellanstora (M=1,75 SD=0,61) och stora företag (M=1,73 
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SD=0,65). Resultatet för ”arbetstillfredsställelse”  blev F(2,71)=0,40, p>,05, små företag 

(M=2,96 SD=0,40), mellanstora (M=3,07 SD= 0,53) och stora företag (M=3,00 SD=0,49). 

Inga skillnader förelåg för någon av utfallsvariablerna.  

Tabell 1 

Medelvärde, standardavvikelse och antal respondenter på varje index. 
INDEX och FRÅGOR MEDEL SD ANTAL 
STRESSNIVÅ 1,56 0,30 69 
Överstimulering 2,11 0,47 72 
Kvant. överstimulering 2,70 0,70 72 
Kval. överstimulering 1,50 0,51 72 
Understimulering 1,30 0,36 71 
Kvant. understimulering 1,14 0,31 71 
Rolloklarhet 1,46 0,41 71 
Svag egenkontroll 1,52 0,49 72 
Psykisk press 3,07 0,52 71 
Svaga stödrelationer 1,46 0,45 72 
Svagt ledarskap 1,66 0,68 71 
Svaga sociala relationer 1,43 0,33 72 
Förändringstakt 2,66 0,60 72 
Svag gräns arb/fritid 2,11 0,71 72 
INDIVIDEGENSKAPER 2,14 0,29 71 
Typ A beteende 3,00 0,60 72 
Extern kontrollkänsla 1,73 0,44 71 
Brist stresstolerans 1,69 0,55 72 
AKTIVA COPING 
STRATEGIER 

2,78 0,47 69 

Uppgiftsorientering 3,01 0,59 71 
Relationsorientering 2,44 0,65 70 
Förnuftsorientering 2,91 0,59 70 
PASSIVA COPING 
STRATEGIER 

1,44 0,49 70 

Tankeflykt 1,51 0,59 71 
Beteendeflykt 1,39 0,53 70 
EFFEKTER PÅ 
INDIVIDEN 

2,12 0,34 68 

Fysisk hälsa 1,56 0,47 69 
Mental hälsa 1,78 0,59 72 
Arbetstillfredsställelse 3,02 0,48 71 
    
TILLSATTA FRÅGOR    
Lycklig 3,31 0,72 75 
Medveten strategi 2,29 0,96 75 
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 Ett intressant medelvärde visar det sammanlagda indexet ”stressnivå”  som har ett lågt 

värde vilket tyder på att ledarna i genomsnitt har en låg stressnivå. De få index som har höga 

värden och som ingår i ”stressnivå”  är ”psykisk press” , ”kvantitativ överstimulering”  och 

” förändringstakt” . Det är dessa index som ledarna upplever som starkast och som associeras 

med en förhöjd upplevd stressnivå. De stresshanterings metoder som ledarna använder mest är 

”uppgiftsorientering”  och ” förnuftsorientering”  vilket är konstruktiva strategier för att bemöta 

stress. De tre utfallsvariablerna ” fysisk hälsa” , ”mental hälsa”  och ”arbetstillfredsställelse”  

fick bra värden som tyder på att ledarna har en god fysisk och mental hälsa och trivs bra med 

sina arbetssituationer.  

 Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd stressnivå beroende på om företaget är 

beläget i Örebro eller Tranås, t(70)= -0,20, p>,05 (Örebro M=1,85 SD=0,28, Tranås M=1,86 

SD=0,28). Detta tyder på att ortens storlek inte påverkar ledarnas upplevda stressnivå. 

Tabell 2 

Pearson korrelationer på samtliga index och utfallsvariabler. 
  Mental hälsa Fysisk hälsa Arb. tillfredsställelse Stressnivå 

Kvant. överst. -0,38**(75) -0,43**(72) 0,25*  (74) ----- 
Kval. överst. -0,16    (75) -0,18   (72) 0,39**(74) ----- 
Kvant. underst. 0,07   (74) -0,04   (71) 0,18    (73) ----- 
Kval. underst. -0,06   (75) -0,04   (72) 0,32**(74) ----- 
Rolloklarhet -0,41**(74) -0,29*  (71) 0,53**(73) ----- 
Svag egenkon. -0,37**(75) -0,32**(72) 0,51**(74) ----- 
Psyk. press -0,16    (74) -0,16    (71) -0,08    (73) ----- 
Svaga stöd rel. -0,48**(75) -0,39**(72) 0,49**(74) ----- 
Svagt ledars. -0,41**(74) -0,37**(71) 0,67**(73) ----- 
Svaga soc.rel. -0,40**(75) -0,28*  (72) 0,21   (74) ----- 
Förändr. takt -0,03    (75) -0,02   (72) -0,15   (74) ----- 
Svag gräns. -0,52**(75) -0,50**(72) 0,16  (74) ----- 
Typ-A beteen. 0,04    (75) -0,01    (72) -0,09   (74) -0,02   (72) 
Ext. kontrollk. -0,43**(74) -0,42**(71) 0,28*(73) -0,49**(71) 
Brist. Stresstole. -0,70**(75) -0,53**(72) 0,30*(74) -0,49**(72) 
Uppgiftsorient. 0,04   (74) 0,04   (71) -0,20   (73) -0,04  (71) 
Relationsorient. 0,05   (73) -0,04   (70) -0,33**(72) -0,02  (70) 
Förnuftsorient. 0,30   (73) 0,14   (70) -0,41**(72) 0,04  (70) 
Tankeflykt -0,18    (74) -0,12    (71) -0,13   (73) -0,07   (71) 
Beteendeflykt -0,18    (73) -0,13    (72) -0,14   (72) -0,05   (70) 
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Fysisk hälsa -0,76**(72) ----- 0,13   (71) -0,55**(69) 
Mental hälsa ------ -0,76**(72) 0,26*  (74) -0,51**(71) 
Arbetstillfredsst. 0,26*(74) 0,13   (71) ----- -0,52**(71) 
Not. Värden inom parentes representerar antal personer i respektive korrelation.  
*  p<,05; **  p<,01 
  

 Det index som starkast samvarierade med utfallsvariablerna var graden av negativ 

stresspåverkan på arbetsutförandet som i korrelation med mentala och fysiska symtom på 

stress fick höga värden. Vidare så påverkas ledarnas fysiska och mentala hälsa av hur 

stresståliga de är, där ”bristande stresstolerans”  associerar med fysisk och mental hälsa. 

Individernas trivsel med olika delar i arbetet påverkas av hur deras ledare hanterar sitt 

ledarskap, ett ”svagt ledarskap”  samvarierar med en lägre ”arbetstillfredsställelse” . En annan 

faktor som inverkar på ledarnas arbetstillfredsställelse är hur tydlig deras yrkesroll är och hur 

medvetna de är av vad som krävs av dem i sin arbetsposition. Hur mycket arbetet inkräktar på 

fritiden påverkar ledarnas mentala symtom på stress. Att inte kunna sätta tydliga gränser 

mellan arbete och fritid kan leda till att den mentala hälsan försämras då belastningen till slut 

blir för stor för individen. Ledarnas upplevda stressnivå påverkar samtliga utfallsvariabler. 

Det är alltså så att både hälsan och arbetstillfredsställelsen kan bli svagare om en ledares 

upplevda stressnivå blir för hög och långvarig. Det är även så att en god mental hälsa 

samvarierar med en god fysisk hälsa.   

Tabell 3 

Antal personer som använder sig av följande metoder för att minska sin upplevda stressnivå. 
Metoder  Motionerar Mental 

träning 
Vila Jaga Annat Inget 

Antal 49 4 2 3 9 23 

 

  På denna fråga kunde respondenterna fylla i flera svarsalternativ. Den 

stresshanteringsmetod som användes mest var motion. Ett flertal respondenter använde ingen 

metod för att reducera sin upplevda stressnivå. Vid svarsalternativet ”annat”  fick deltagarna 
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själva fylla i alternativa metoder som de använde, exempel på svar var TV tittande, golf, TV-

spel och handarbete. På frågan ” i så fall, hur ofta?”  svarade 30,7 % ”3-4 ggr/vecka”  och 30,7 

% ”1 gång/vecka” . 9,3 % svarade ”varje dag” , 5,3 % svarade ”någon gång/månad”, 4,0 % 

svarade ”mera sällan”  och 20 % svarade ”aldrig” .  

 På frågan ”hur många dagars sjukfrånvaro har du haft senaste året?”  svarade 45,3 % 

” ingen dag” , 33,3 % svarade ”1-3 dagar” , 18,7 % svarade ”4-8 dagar”  och 2,7% svarade ”9-

12 dagar” . 

 T-testet gällande kvinnors och mäns upplevda ”stressnivå”  visar, t(70)= -0,91, p>,05 

(kvinnor M=1,90 SD=0,35, män M=1,84 SD=0,25). Ingen skillnad förelåg mellan könen 

gällande deras upplevda stressnivå.  

Diskussion 

Människor påverkas på olika sätt av stress och reagerar individuellt på de många krav de 

utsätts för. Det finns ingen signifikant skillnad i upplevd stressnivå hos ledare beroende på om 

de är anställda på ett litet, mellanstort eller stort företag. Ledarnas upplevda stressnivå 

påverkades inte heller av i vilken stad företaget ligger. Den upplevda stressnivån låg på 

ungefär samma nivå för ledare som arbetade i en lite mindre stad, Tranås och för dem som 

arbetade i den större staden, Örebro. Möjliga orsaker till detta kan vara att många ledare har 

samma typ av press på sig och att arbetsuppgifterna inte skiljer sig oavsett företagsstorlek och 

stadsstorlek. Överlag hade ledarna en låg upplevd stressnivå, vilket visar på att 

respondenterna inte är så stressade. Detta kan bero på att det krävs av människor som söker 

sig till ledarpositioner att de besitter vissa personlighetsegenskaper som gör dem lämpade för 

arbete där det ställs höga krav.  

 Resultaten studien har fått fram visar på hur samhället vi lever i idag ser ut. Ledarna 

uppger att det är psykisk press, kvantitativ överstimulering och förändringstakt som de 

upplever starkast. Detta är tendenser som kan ses i samhället i stort då omorganisationer och 
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snabba förändringar har blivit en del av många företags vardag. Likaså har kraven på 

arbetstakt ökat där allt färre individer utför allt mer arbete. Arbetsmarknaden kräver att de 

anställda är uppmärksamma, koncentrerade på sina uppgifter och detta fodrar stora mentala 

resurser.  

 Har ledaren bra egenkontroll kan det leda till en lägre upplevd stressnivå då studien har 

visat en samvariation mellan dessa faktorer (jfr Karasek & Theorell, 1990). En annan faktor 

som kan påverka den upplevda stressnivån är ett svagt ledarskap, då otydliga riktlinjer och 

dåligt engagemang från ledningsgruppen gentemot sina anställda kan leda till sänkt 

motivation och en ökad osäkerhet. Brist på feedback kan spela en viktig roll i den upplevda 

stressnivån, vilket styrks av Antonovskys tidigare forskning angående KASAM. Svagt 

ledarskap från ledarnas chefer har också visat sig ha samband med ledarnas 

arbetstillfredsställelse; hur ledarskapet hanteras kan inverka på de anställdas trivsel på 

arbetsplatsen. Att rolloklarhet och arbetstillfredsställelse korrelerar kan även det 

sammankopplas med KASAM. En del av KASAM är hanterbarhet som betyder att ledaren 

har möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och inom detta område är 

rolloklarhet en viktig faktor (Antonovsky, 2005). Om ledaren inte vet vad som förväntas av 

honom eller henne så kan individens arbetstillfredsställelse påverkas negativt.  

 Mental och fysisk hälsa är viktig för att människan ska må bra. En god fysisk hälsa 

hänger samman med en god mental hälsa vilket visar på att en sund livsstil kan påverka en 

individs psykiska välmående. Likaså kan en persons mentala inställning influera det 

kroppsliga hälsotillståndet. Många i undersökningsgruppen motionerar regelbundet vilket är 

positivt både för den fysiska och mentala hälsan. Enligt tidigare forskning är motion en bra 

stresshanteringsmetod, vilket kan vara en förklaring till att ledarna i undersökningen har en 

relativt låg upplevd stressnivå (Seaward, 2004). Genom motion får stressade individer utlopp 

för den ökade anspänningen som kan ha byggts upp under en arbetsdag, vilket är bra för 
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kroppens funktioner då de kan återgå till sitt huvudsakliga arbete. De höga medelvärdena på 

frågorna som rör fysisk hälsa så som huvudvärk, spänningar i axlar och nacke och oförklarlig 

trötthet kan ha sin förklaring i att många av deltagarna motionerar, vilket visar att motion har 

flera inverkansområden. Att ledaren föregår med gott exempel genom att vara fysiskt aktiv, 

sätta gränser mellan jobb och fritid samt att lära sig metoder för att hantera sin stress är viktigt 

eftersom ledaren bör vara en förebild för sina anställda.  

 Bristande stresstolerans visar på ett samband med mental och fysisk hälsa. Den 

bristande stresståligheten och hälsan påverkar troligtvis varandra, på så sätt att en god hälsa 

ger en bättre stresstolerans och tvärtom.  Att känna att tiden inte räcker till och att inte hinna 

med det man vill på en arbetsdag benämns här kvantitativ överstimulering och har ett 

samband med ledares upplevda stressnivå. Detta är förmodligen en vanlig arbetssituation och 

genom att utbilda sig i kognitiv stresshantering kan ledarna få verktyg till att underlätta sin 

arbetssituation. En svag gräns mellan arbete och fritid innebär att ledaren har svårt att koppla 

bort jobbet efter arbetsdagens slut, prioriterar jobbet framför familj och vänner och ofta 

diskuterar arbetsrelaterade problem med anhöriga. Att inte kunna skilja på arbete och fritid 

kan leda till ångest, oro och problemältande, vilket kan vara påfrestande för den mentala 

hälsan.  

 Att inga skillnader förelåg mellan könen i upplevd stressnivå är anmärkningsvärt då 

tidigare forskning visar på att kvinnor och män upplever stressorer olika (jfr Frankenhauser, 

1993). Att antalet kvinnor var få kan ha påverkat resultatet då ett större antal kvinnor kanske 

hade varit mer representativt. En annan orsak tror vi kan vara att de kvinnor som väljer att bli 

ledare kan ha en mer stresstålig personlighet.  

 De slutsatser som kan dras från studien är att de deltagande ledarna har en god fysisk 

och mental hälsa, de har en låg upplevd stressnivå och de trivs bra med sin arbetssituation. 

Ledarna använder sig av konstruktiva stresshanteringsmetoder så som förnuftsorientering och 
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uppgiftsorientering. Även om de har fått bra poäng på aktiva stresshanteringsmetoder verkar 

det inte som att de själva anser att de har en medveten strategi då de har fått ett lågt värde på 

frågan ” jag anser mig ha en medveten strategi för att minska min stressnivå”  som indikerar 

detta. Ledarna är även aktiva och motionerar regelbundet vilket troligtvis också är en faktor 

till att de har en låg upplevd stressnivå. Det finns samband mellan en god hälsa och en låg 

upplevd stressnivå vilket visar att fysisk aktivitet är bra både för kroppen och för det mentala 

välmåendet, samtidigt som en låg upplevd stressnivå är bra för ledarens totala hälsa. De 

faktorer som påverkar en ledares upplevda stressnivå starkast är psykisk press, kvantitativ 

överstimulering och förändringstakt. Att ofta behöva lära sig nya arbetsuppgifter och att 

behöva anpassa sig till snabba förändringar på arbetsplatsen påverkar således en ledares 

upplevda stressnivå negativt.  

 Denna studie har undersökt ledare och deras upplevda stressnivå och 

stresshanteringsmetoder, vilket är ett område där det inte finns så mycket tidigare forskning. 

Hur ledarna ska hantera sitt ledarskap för att deras anställda ska må bra finns det mycket 

skrivet om men denna studie bidrar med en annan vinkling på problemet då den är inriktad på 

ledarens situation.  

 Ett resultat som var förvånande var att ledarna hade en relativt låg upplevd stressnivå. 

Fördomar och förutfattade meningar ger ofta en bild av att ledare skulle uppleva mer stress då 

de har mycket att göra kombinerat med höga krav, men studien visar att ledarna kan hantera 

denna situation väl. 

 En svaghet med studien är att endast 58 % av urvalsgruppen svarade på enkäten. Detta 

kan ha påverkat resultatet då de som har högst upplevd stressnivå kanske inte tog sig tid till att 

fylla i enkäten. Likaså kan det ha påverkat resultatet att endast 31 % av de svarande var 

kvinnor. I enkäten får ledarna själva uppskatta hur väl påståenden stämmer överens med dem 

själva. Detta kan vara en brist i metoden då ledarna exempelvis kan vara omedvetna om vilka 
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stresshanteringsmetoder de använder eller svara på ett visst sätt för att det är socialt önskvärt, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Att studien inkluderar flera branscher och ledarpositioner är 

styrkor då det ger ett brett resultat som täcker in många områden. En styrka är att enkäten är 

omfattande och beprövad vilket ger större tillförlitlighet till resultatet än vad en helt 

obeprövad enkät skulle ha gett.  

 För vidare forskning skulle det vara intressant att inkludera de anställda i studien och 

jämföra om de har en högre upplevd stressnivå än ledarna samt undersöka hur de uppfattar 

sina chefer. Detta för att kunna utröna om en låg upplevd stressnivå även avspeglar sig på de 

anställda. Att göra en uppföljningsstudie om fem år för att se om ledarna har bibehållit sina 

låga nivåer i upplevd stressnivå samt om deras hälsa fortfarande är god skulle även det vara 

en givande undersökning.  

 Studien har bekräftat för oss att människan mår bra av att vara en del i en grupp som har 

klara direktiv och tydliga riktlinjer. Detta hänger samman med ett starkt ledarskap som har 

visat sig vara viktigt för arbetstillfredsställelsen och den upplevda stressnivån. Vi tycker 

vidare att det är intressant att mental och fysisk hälsa hade starka samband eftersom debatten 

om fysisk aktivitet på recept för exempelvis depression är aktuell. Det är fortfarande så att 

människans kropp är utformad för ett aktivt arbete och inte ett stillasittande som många har 

idag. Är man medveten om detta och låter sin kropp arbeta kommer oftast hälsan som en 

välförtjänt belöning. Då fysisk aktivitet även är en erkänd stresshanteringsmetod är det ett 

smidigt sätt för företagen att påverka sin effektivitet och minska sjukfrånvaron. Att satsa på 

friskvård för sina anställda, med ledarna i spetsen, kan följas av en lägre upplevd stressnivå 

och en bättre hälsa för individerna. Detta blir en gynnsam situation för båda de anställda och 

företaget.  
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