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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att se om det föreligger något signifikant 

samband mellan ledarskapet inom psykiatrin och den psykosociala 
arbetsmiljön samt den arbetsrelaterade stressen. Studien utgår ifrån 

Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stöd modell, där Karasek 
menar att ett bra ledarskap på arbetsplatsen och den psykosociala 
arbetsmiljön motverkar den arbetsrelaterade stressen. 

Vi använde oss utav enkäter där de anställda inom psykiatrin på Örebro 
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psykosociala arbetsmiljön samt arbetsrelaterad stress. Dock visar 
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variablerna inom den psykosociala arbetsmiljön, så som krav, kontroll och 

stöd. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to see if there is any significant relationship 
between the leadership and the psychosocial work environment and work-

related stress. The study is based on Karasek and Theorell's demand, 
control and support model, where Karasek says that good leadership in the 
workplace and the psychosocial work environment prevents work-related 

stress.  
We used questionnaires in which the employees in psychiatry sections at 

Örebro County Council had an opportunity to respond. We received 58 
responses out of 70, which gave us acceptable and feasible results. The 

results show that there were no significant relationship between the 

leadership and the psychosocial work environment and work-related stress. 
However, the result shows that there is significant correlation between the 

factors within the psychosocial work environment, such as demands, 
control and support. 

 

Keywords: The role of leadership, psychosocial work environment, demands control and support, work-
related stress. 

 
Psychology C spring 2013. Supervisor: Mats Liljegren  

 

 
  



LEDARSKAPETS ROLL  3 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
 

1 INTRODUKTION ................................................................................................................................... 4 

1.1 Begreppsutredning .................................................................................................. 4 
1.1.1 Psykosocial arbetsmiljö..............................................................................................................................................................4 
1.1.2 Stress..............................................................................................................................................................................................5 

1.2 Stressorer i arbetslivet ............................................................................................. 7 
1.2.1 Ledarskapets roll .........................................................................................................................................................................7 
1.2.2 Krav-, kontroll och stöd modellen ............................................................................................................................................9 

1.3 Tidigare forskning................................................................................................. 11 

1.4 Syfte ...................................................................................................................... 13 
1.5 Frågeställningar..................................................................................................... 13 
1.6 Hypoteser .............................................................................................................. 13 

2 METOD................................................................................................................................................... 13 

2.1 Population ............................................................................................................. 14 

2.2 Avgränsningar ....................................................................................................... 14 
2.3 Designbeskrivning ................................................................................................ 14 

2.3.1 Operationalisering av variabler ............................................................................................................................................ 15 
2.4 Datainsamling ....................................................................................................... 15 

3 RESULTAT ............................................................................................................................................ 15 

3.1 Psykosociala arbetsmiljön och ledarskap.............................................................. 16 

3.2 Ledarskapet och den arbetsrelaterade stressen...................................................... 17 

4 SLUTDISKUSSION .............................................................................................................................. 18 

4.1 Etiska reflektioner ................................................................................................. 18 
4.2 Metoddiskussion ................................................................................................... 19 
4.3 Ledarskapet och den Psykosociala arbetsmiljön................................................... 19 

4.4 Ledarskapet och arbetsrelaterad stress .................................................................. 22 

5 KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................................ 25 

6 BILAGOR............................................................................................................................................... 27 

 
  



LEDARSKAPETS ROLL  4 

 

1 Introduktion 
 
Individens välmående står i centrum för att vi ska klara av våra dagliga liv, såsom arbete och familj. För att 

individen ska klara av och uppfylla de krav som ställs av arbetsplatsen är det viktigt att även ha kontroll på 

situationerna och ett bra socialt stöd från arbetskamrater såväl från chefer. Vidare handlar det även om 

delaktighet, att vi som individer känner oss delaktiga i beslut och våra arbetskrav, att det sker en bra och 

öppen kommunikation mellan chefer och de anställda. En viktig och betydelsefull variabel för vår hälsa är 

att ha kontroll, att vi inte tappar greppet. Forskning visar på att en balans mellan krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet, förhindrar att den arbetsrelaterade stressen utvecklas (Theorell, 2003).   

 Den psykosociala arbetsmiljön har en viktig betydelse för individens hälsa och utvecklande av stress, 

hur vi som individer kan processera de krav som ställs, vilken kontroll nivå den anställde har på 

arbetsplatsen samt hur vi tillhandahåller stödet från chefer. Ledarskapet har en betydande roll på 

arbetsplatsen, den spelar in på hur vi trivs på arbetsplatsen, om vi känner oss trygga, eller om man har stöd 

från arbetskollegor samt chefer. Fokus med denna studie är att se hur sambandet mellan de psykosociala 

faktorerna, krav- kontroll ser ut och dess samband med ledarskapet på arbetsplatsen, samt om det föreligger 

ett samband mellan ledarskapet på arbetsplatsen och den arbetsrelaterade stressen som utgörs av de krav 

som ställs och individens kontroll nivå på sin arbetssituation samt stödet ifrån medarbetare och chefer 

(Theorell, 2003).   

1.1 Begreppsutredning 
 
För att förstå de faktorer som är centrala för vår studie, behöver vi definiera de olika begreppen som vi 

undersöker och som är relevanta för studien, samt den modell vi avser att ta hjälp av. Dessa begrepp och 

modell presenteras nedan. 

1.1.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 
Den psykosociala miljön är den miljö vi lever och vistas i dagligen och som på ett eller annat sätt kan 

påverka vårt psyke, på det sätt att vi kan känna oss stressade och ge oss svårigheter i att hantera denna stress. 

Det handlar om hur vi som individer samspelar med den sociala miljön och de psykiska faktorerna, t.ex. 

relationen mellan den anställde och dennes chef samt hur arbetsuppgifter påverkar arbetsmiljön. Tidigare 
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forskning visar på att den psykosociala arbetsmiljön har ett samband med hur individens hälsa ser ut, så som 

arbetsrelaterad stress (Theorell, 2003). 

 Tidigare forskning visar på att den psykosociala arbetsmiljön kan delas upp i olika komponenter, vilka 

alla har ett samband med hur vi upplever miljön, som t.ex. samspelet mellan de anställda, 

karriärsmöjligheter, ledarskap och organisationskultur. Dessa komponenter kan vara de stressorer som har 

ett samband med individers upplevda hälsa så som stress (Huang, Feuerstein, & Sauter, 2002).  

  För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi i denna studie att benämna interaktionen 

mellan dessa komponenter; krav, kontroll och stöd för variabeln stress. För att vi ska kunna förstå 

innebörden i dessa stressorer måste vi kunna förstå och tolka de olika teorier och modeller som grundar sig 

på den psykosociala arbetsmiljön och dess stressorer. Den modell som vidare kommer att användas i denna 

studie är Karaseks, krav-, kontroll och stödmodell, denna modell belyser till största delen de psykologiska 

krav samt höga och låga kontroll nivåer som visat sig ha ett samband med den arbetsrelaterade stressen 

(Huang, Feuerstein, & Sauter, 2002)      

 Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för den anställda då det är den miljön som den vistas i till stor 

del och därför är det därmed viktigt att dess faktorer så som krav och kontroll innefattar en balans. Dessa 

faktorer innefattar vilka krav vi har på oss på arbetet, vad arbetsplatsen förväntar sig och vad vi som 

anställda måste göra för att klara av våra uppgifter. Att vi som individer har en hög kontrollnivå menar vi att 

den anställda har kontroll på vad som händer och vad som ingår i arbetsuppgifterna (Theorell, 2003). 

1.1.2 Stress  
  

Individens hälsa är individuell och kan innefatta många olika faktorer eller begrepp. Vidare i denna studie 

kommer hälsa benämnas som variabeln stress. Begreppet stress definieras på olika sätt och kan upplevas på 

olika sätt, från individ till individ. Det beror på hur individen uppfattar och processerar olika stimuli, vilka 

definieras i denna studie till olika stressorer på arbetsplatsen (Theorell, 2003). 

 Tidigare forskning har visat att dagens samhälle innefattar mycket högre grad av stress, då människor 

idag lever i ett samhälle där allting ska gå fort och man ska gärna utföra många saker under kort tid. Detta 

kan vara en anledning till att individen idag mår sämre och är mer stressad. I enlighet med den sociologiska 
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synen så menar den på att människans samhälle idag baseras på att konsumera och spendera mycket och fort 

(Bauman, 2007). 

  Men vad är egentligen stress? Här måste man både titta på fysiologiska och psykologiska tecken.  Det 

är lättare för en läkare att sätta diagnosen att man är stressad utifrån de fysiologiska tecknen så som t.ex. 

ökad hjärtrytm, de psykologiska tecknen är inte lika lätta som de fysiologiska (Folkow, 2002, ref. i Ekman 

& Arnetz, 2002). När en människa söker upp en läkare och säger att hon/han känner sig trött och orkeslös är 

det inte en självklarhet att läkaren tänker på att det kan vara stress. Individen behöver egentligen inte heller 

vara medveten om att det kan röra sig om stress, ofta tror man att det är något fysiskt fel och det kan kanske 

vara svårt att acceptera att man är stressad på exempelvis sin arbetsplats. Arbetstagaren vill inte känna sig 

otillräcklig och utbytbar för arbetsgivaren, då det i dagens samhälle är en väldig konkurrens på 

arbetsplatserna (Folkow, 2002, ref. i Ekman & Arnetz, 2002).     

 Stress som kan definieras på olika sätt, en definition utav stress är att tillståndet för det biologiska 

systemet förändras av lika stressorer. De olika stressorer som kan uppkomma triggar igång responser för 

stress och gör därmed att det biologiska systemet i kroppen rubbas (Seyle, 1993).   

 Tidigare forskning visar på att den yttre miljön påverkar de inre faktorerna, så som den individuellas 

krav-, kontroll- och stöd nivå. De påverkas positivt eller negativt och som i sin tur påverkar de fysiologiska 

och det psykiska inre. Den franska fysiologen Claude Bernard menade på att det yttre och det inre måste 

balansera och få en jämvikt för att en människa ska må bra (Währborg, 2009). 

 En viktig faktor som spelar in är att det kan i sig vara mycket stressande när man får känslan av att 

man tappar kontrollen över sin arbetssituation. Som anställd har man inte möjligheten att styra över sin dag 

och därmed ingen känsla av kontroll, det har visats att det har ett samband med den arbetsrelaterade stressen 

(Theorell, 2003). Att individens hälsa försämras på grund av en stressande obehagskänsla. Vidare kan också 

kommunikationen och interaktionen mellan de anställda och deras arbetskamrater och chefer ha en 

betydande roll. Huruvida den anställde känner att hon/han har en bra kommunikation och ett bra stöd av sin 

chef, visar att även det samspelar med hur vi som individer upplever vår kontrollkänsla och därmed vår 

hälsa (Theorell, 2003). 
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1.2  Stressorer i arbetslivet 
 

Hur individer upplever och processerar olika stressorer i arbetslivet är individuellt. Vad en individ tycker är 

stressande på arbetsplatsen kanske inte någon annan tycker är stressande. Som t.ex. att schemalägga sin egen 

tid på arbetsplatsen samt att man känner sig otillräcklig tidsmässigt på arbetsplatsen. Hur man processerar 

olika stressorer beror även på vilken personlighet du har, eller om du har erfarenhet från tidigare situationer 

som påverkat dig på ett negativt sätt (Rössler, 2012). 

 Men vad kanske de flesta anser som stressorer, är relationerna på arbetsplatsen, brist på stöttning av 

högre uppsatta och medarbetare, krav på den enskilda individen samt oförutsägbara situationer på 

arbetsplatsen. De stressorer som är centrala och relevanta för vår studie är ledarskapets roll på arbetsplatsen, 

krav på individen, kontroll hos individen samt brist på stöd från högre uppsatta och medarbetare. Krav på 

individen kan vara en stor stressor som kan utlösa en psykologisk stress beroende på om kraven är orimliga 

att uppnå eller att individen upplever sig ha låg kontroll över sin arbetssituation. Brist på socialt stöd är 

något som kan vara en utlösande stressfaktor. Upplever individen att den inte får stöttning i exempelvis 

något besluttagande relaterat till arbetet kan det utvecklas till en stressande situation. (Folkhälsoguiden, 

2013).  

 Ledarskapets roll på arbetsplatsen är en stressor som samspelar med vår hälsa. Brist på stöttning, brist 

på bekräftelse och att inte bli sedd, är faktorer som individen lätt tar till sig och kan i sin tur leda till känsla 

av bristande kontroll.  

1.2.1 Ledarskapets roll 
 

Ledarskapets roll på arbetsplatsen är en av stolparna i arbetarens välbefinnande på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren eller chefens strävan är att få fram de mål som för fram organisationen positivt samtidigt se 

till att arbetarna mår bra i detta genomförande. Motivation är en viktig del i arbetsgivarens roll och det är 

viktigt att arbetarna får motivation och stöttning utav ledningen (Isaac, 2001). Ledarskapet på en arbetsplats 

i dagens samhälle strävar efter att nå en hälsofrämjande arbetsplats, där arbetarna mår bra och 

organisationen går framåt mot de mål som har satts, enligt Eva Menckel och Lars Österblom kan man nå 

detta genom att följa fyra stycken ledarskapsmönster. Dessa fyra mönster kan fungera som olika förslag på 
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hur ett ledarskap kan förbättras eller hålla samma nivå. De fyra olika ledarskapsmönstren är: Demokratiskt 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap, auktoritativt ledarskap, förändringsinriktat ledarskap (Menckel & 

Österblom, 2000). Vidare kan man förklara dessa punkter som att ledaren ska vara demokratiskt mot sina 

arbetare, anpassa sitt ledarskap efter situationer gällande på en miljönivå och en individnivå. Att ledaren är 

lyhörd och beaktar arbetarnas åsikter och mående på arbetsplatsen samt att ledaren ska sträva efter att 

förändra och utveckla arbetsplatsen mot strävan till det positiva. Följer man dessa fyra mönster bidrar man 

till ett hälsofrämjande välbefinnande på arbetsplatsen (Menckel & Österblom, 2000).  

 Inom krav och kontroll modellen ingår även stöttning inte bara utav medarbetare utav även från 

ledningen och chefer för organisationen. Huruvida arbetarna känner att de har höga krav, hög kontroll och 

bra stöttning kan detta samspela med ett bra välbefinnande på arbetsplatsen (Karasek, 1990). 

Tidigare forskning visar på att ledarskapets roll på arbetsplatsen är viktig för de anställdas utveckling samt 

välmående, det vill säga att om ledarskapet håller en hög kvalité samt bra kommunikation minskar det risken 

för arbetsrelaterad stress. Detta höjer de anställdas välmående och de känner sig trygga samt att kontrollen 

ökar för deras arbetsuppgifter (Arnold, 2007). 

Ledarskapets roll på arbetsplatsen innebär också att man ska föra den enskilde arbetstagaren framåt och 

skapa självförtroende, och ledaren ska själv ha en positiv framtoning så att arbetstagaren blir influerad av 

detta. Detta skapar en trygghet, samt en respekt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och leder till att 

stödet ökar hos arbetstagaren(Arnold, 2007). 

 Tidigare forskning har även visat på att om det är brist på socialt stöd av chefer/högre uppsatta kan 

stressen av det visa sig fysiskt, alltså de anställda kan få exempelvis ökat blodtryck och därmed ökar risken 

för kardiovaskulär sjukdom (Fieldman, 2003). 

Karaktärsdragen hos arbetsgivaren är även en viktig del i arbetstagarnas arbetsmiljö, då ledarskapet sätter 

stämningen på arbetsplatsen. Det finns två specifika karaktärsdrag hos arbetsledaren som lägger grunden för 

hur arbetstagarnas välmående befinner sig på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar på olika karaktärsdrag 

inom ledarskap på arbetsplatsen vilka är: missbrukande ledarskap och passivt ledarskap. Vidare definieras 

begreppen på följande sätt: 

Missbrukande ledarskap: 
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Menas med att arbetsgivaren leder arbetsplatsen på ett aggressivt och straffande sätt som gör att 

arbetstagarna känner ett obehag, en otrygg vistelse samt en osäkerhet på arbetsplatsen. Kommunikationen 

kan också bli lidande då arbetsgivaren inte känner ett behov utav att delge arbetstagarna förändringar eller 

bestämmelser för arbetsplatsen (Kelloway, Barling, & Frone, 2004).  

Passivt ledarskap 

Menas med att arbetsgivaren kan vara konflikrädd, alltså att denne är rädd för att ta tag i pågående problem 

eller diskussioner på arbetsplatsen förens det har eskalerat till något större och till något icke hanterbart. 

Motivationen på arbetsplatsen blir lidande för personalen och den intellektuella utmaningen försvinner 

(Bass, 1990). 

1.2.2 Krav-, kontroll och stöd modellen 
 
För att kunna förstå och arbeta mot arbetsrelaterad stress är den mest använda modellen Krav- och kontroll 

modellen. Den har som sitt primära mål att jobba med psykologiska krav, kontroll nivå och det sociala 

stödet. Modellen utformades av Robert Karasek under 70-talet (Huang, Feuerstein & Sauter, 2002). 

 Karasek förklarar genom sin modell att det är huvudsakligen två faktorer som har betydelse för 

individens hälsa, det gäller arbetskrav och arbetskontroll. Denna modell har på senare år kompletterats med 

den tredje viktiga faktorn, socialt stöd. Vidare kommer denna studie luta sig mot den senare utvecklade 

modellen, Krav-, kontroll- och stöd modellen (Johnson & Hall, 1988). 

 Karasek pratar om fyra olika arbetsförhållanden som samspelar med de arbetskrav individen har och 

dennes konrollnivå på arbetsplatsen. Han menar att beroende på vilka nivåer individen ligger på så kan vi 

delas in i olika ”typer” av jobb eller modellsituationer. Karasek menar att det handlar om hur individen 

uppfattar och bearbetar de psykiska krav som ställs på dem och i vilken utsträckning de har kontroll på sin 

arbetsplats, samt hur det sociala stödet ser ut. Hälsan skulle då främjas av att individen har en hög 

kontrollnivå, måttliga krav och ett bra socialt stöd. De fyra olika modellsituationerna är, avspänd, spänd, 

aktiv och passiv. Dessa utgör grunden och modellen för var vi som individer befinner oss i förhållande till 

vårt jobb (Karasek, 1990). 
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 Modellen visar på hur individen samspelar mellan krav och kontroll, samt hur det sociala stödet har 

betydelse. 

 

 

 Figur 1. Krav-, kontroll och stöd modellen (Folkhälsoguiden, 2013). 

 

 Modellen visar på att höga krav och låg kontroll har ett samband med en mer spänd och stressande 

hälsa. Där individen känner sig otillräcklig och möjligheterna att påverka situationen är liten. Samtidigt som 

de individer som har höga krav och en hög kontroll, upplever en mer avspänd och aktiv roll. Där spelar även 

det sociala stödet in, har individen ett gott socialt stöd av sin chef/arbetskamrater kan de lättare hantera höga 

krav. Faktorn krav innefattar bl. a arbetsmängd och tidspress, vilka kan verka som stressorer som stör 

balansen mellan krav och kontroll känslan hos den enskilde arbetstagaren. Kontroll i sin tur innebär 

utvecklingsmöjligheter, beslutsfattande om arbetet och inflytande i arbetet. Precis som modellen ovan visar 

så är den aktiva rollen den som har höga krav och samtidigt har en hög kontroll nivå vilket främjar vår hälsa. 

Här känner individen ett stöd, möjlighet till utveckling och arbetstillfredställelse. Den passive ligger på både 

kontroll och krav mycket lågt. Här har den anställde inte tillräckligt med krav, vilket inte direkt främjar 

arbetstillfredställelsen, kontroll nivå är låg och det sociala stödet brister. Tidigare forskning har även visat på 

att dessa individer även har en lägre aktivitetsnivå utanför jobbet. Detta är en av de största anledningarna till 

att den psykosociala arbetsmiljön har ett starkt samband med vår hälsa (Karasek, 1990). 



LEDARSKAPETS ROLL  11 

 
 De som anses vara de största och mesta utlösande stressorerna till psykologisk arbetsrelaterad stress är 

när kraven är höga och individen har en låg kontrollnivå. Denna roll är den som har det starkaste sambandet 

med den arbetsrelaterade stressen.  

 Hur ser interaktionen ut av dessa faktorer hos de anställda inom Psykiatrin, det är vår studies uppgift 

att undersöka. Var i denna modell kan majoriteten av våra respondenter placeras? Men andra ord hur mår 

de? 

1.3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar på att människor som arbetar där stressrelaterade situationer ofta uppkommer (t.ex., 

hot och våld, snabba beslut och oförutsägbar arbetsmiljö) känner sig antingen otrygga med sin roll på 

arbetsplatsen, att de har höga krav på sig, att de inte kan styra sina arbetsuppgifter eller att de hamnar i 

situationer som kräver snabb handling (Häusser, Mojzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010).    

 Psykologiskt välbefinnande är något som man strävar efter i det vardagliga livet, dock har man 

upptäckt en relation inom arbetspsykologin mellan arbetsplatsen och det psykologiska välbefinnandet. Är 

man inte tillfreds på arbetsplatsen eller att kraven är omöjliga att uppnå samt att det sociala stödet inte 

existerar i den mån individen önskar, tär det på individen rent psykologiskt och kan leda till psykologisk 

stress (Harnois & Gabriel, 2000). 

 Detta leder oss till våra frågeställningar och studie där vi vill undersöka, hur relationen mellan de 

psykosociala faktorerna, krav och kontroll, samspelar med ledarskapet hos de anställda inom psykiatrin på 

Örebro läns landsting, samt hur sambandet med ledarskapets roll och den arbetsrelaterade stressen ser ut. 

Med detta vill vi ge vårt bidrag till vidare forskning inom detta ämne.  

 Idén om att de anställda inom psykiatrin upplever arbetsrelaterat stress, grundar sig i att deras 

arbetsplats/arbetsuppgifter kan innebära snabba beslut om patienter samt beredskap på att en hotfull 

situation lätt kan uppstå och därmed tänker vi att de anställda inom psykiatrin inte vet när de åker till arbetet 

hur arbetsdagen eller situationen ser ut. Detta tror vi kan leda till en mental ohälsa där stress kan vara en 

ledande faktor. Kraven som då ställs på en anställd kan vara relativt höga samt att etiska regler ska följas. 

Vidare handlar det också om att man har en bra kommunikation och stöttning från högre uppsatta likväl som 

med arbetskamrater. Detta visar att ett bra ledarskap har en viktig roll för hur de anställda upplever och 
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bearbetar sin arbetssituation, samt att det är viktigt att människan har hög kontroll nivå över sin egen 

situation (Theorell, 2003). 

 Krav, kontroll och stöd är det som är mest centralt i vår studie och tidigare forskning har visat att krav, 

kontroll och stöd modellen stödjer det som vi vill undersöka i vår studie. Negativa erfarenheter på 

arbetsplatsen har man kommit fram till är en relation mellan två dimensioner utav arbetskontroll, och 

arbetskrav. Karasek menade att arbeten som är höga på krav och låga på kontroll löper större risk för mental 

ohälsa så som stress (Karasek., 1985).   

 I dagens samhälle kräver arbetsplatser att man håller ett högt tempo och att man är flexibel samt att 

man ska anpassa sig efter arbetsgivarens krav, vilket då kan leda till om man inte behärskar dessa faktorer 

att sjukdomar ökar och sjukfrånvaron höjs (Choi et al., 2010). 

 Tidigare forskning har visat på att arbetare inom det psykiatriska yrket har en ökad stressnivå, och 

lider i större grad utav tung arbetsbörda igenom med att arbetarna har hand om patienter som kan vara 

våldsamma samt instabila över lag, vilket ökar i sin tur graden utav sjukskrivningar (Rössler, 2012) 

  För att förhindra detta så är det viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam på hur de anställda mår och 

att de betonar vikten av att de anställda ska få ha åsikter och idéer på hur miljön på arbetsplatsen kan 

förbättras om det är nödvändigt. Delaktighet ökar de anställdas kontroll nivå, och ett bra stöd från chefen 

kan bidra till att kravnivån blir hanterbar, vilket tidigare forskning om krav och kontroll modellen visat på är 

önskvärt för att individen på arbetsplatsen ska ha välbefinnande och välmående ökar. Detta kan då också 

minska på den sjukfrånvaro som existerar bland vård och omsorgspersonal. Även verksamheten förbättras 

och utvecklas igenom med att välmående ökar och arbetarna mår bra på arbetsplatsen. 

 Sammanfattningsvis så har den tidigare forskning som vi har tagit fram varit relevant för vår studie då 

syftet med studien är att se om sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och stress på arbetsplatsen 

existerar. Vi har undersökt om hur krav, kontroll och stöd modellen visar sig på de anställda inom psykiatrin 

och vilken grad utav stress arbetarna innefattar. Samt hur ledarskapets roll samvarierar med den 

pyskosociala arbetsmiljön och om det finns något signifikant samband mellan dessa variabler.  
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1.4  Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö (upplevd kontroll, krav 

och socialt stöd) och ledarskap samt sambandet mellan upplevd stress och ledarskap inom psykiatriska 

kliniken, Örebro Läns Landsting. Parallellen mellan våra frågeställningar kan dras då vi menar att den 

psykosociala arbetsmiljön så som krav och kontroll balansen kan bidra till att de anställdas hälsa påverkas 

antingen positivt eller negativt. Om det föreligger ett samband vad det gäller våra frågeställningar kan då 

studeras vart skillnaderna ligger. 

1.5 Frågeställningar 
 

 Finns det ett signifikant samband mellan ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön? 

 Finns det ett signifikant samband mellan ledarskapet på arbetsplatsen och stress? 

1.6 Hypoteser 
 
Vi är av den uppfattningen att de psykosociala faktorerna spelar alla en viktig roll på våra arbetsplatser. De 

krav som ställs på individen i arbetslivet och på arbetsplatsen bör vägas upp med en hög nivå av kontroll och 

samtidigt ett bra och tydligt ledarskap, detta för att reducera den arbetsrelaterade stressen. Dessa antaganden 

ligger till grund för våra hypoteser. 

Hypoteserna för vår studie är  

 De anställda inom psykiatrin vilka har ett bra ledarskap på arbetsplatsen visar sig ha en låg nivå av 

stress. 

  Det föreligger ett positivt signifikant samband mellan ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön 

2 Metod 
 
Denna uppsats är en kvantitativ studie, vilket menas att det systematiskt insamlat data vilket sedan har 

behandlats i statiska analyser. Vi har valt att göra en kvantitativ studie då vi önskar kunna dra slutsatser 

huruvida det föreligger ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och det ledarskap som utövas på 

arbetsplatsen, samt om det finns ett samband mellan ledarskapet och den arbetsrelaterade stressen. Vidare 

har vi studerat om det föreligger skillnader mellan de kategoriska grupperna inom stress, utifrån ledarskapet. 
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Utifrån data som vi samlat in via enkäter, har vi sedan behandlat i Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), för att vidare kunnat dra olika slutsatser utifrån våra hypoteser. Dessa data kommer att redovisas i 

resultatdelen.  

2.1 Population 
 
Vi utformade ett frågeformulär vilket besvarades av respondenter vilka alla är anställda inom Örebro Läns 

Landsting. Vi kontaktade 7 stycken olika avdelningar inom Psykiatrin, där förfrågan var om de kunde tänka 

sig att ställa upp i denna enkätstudie och uppgav att det gällde en kandidatuppsats i Psykologi på Örebro 

Universitet. 5 stycken av dessa avdelningar tackade ja på vår förfrågan.  Då det av etiska skäl, som t.ex. 

sekretessen som råder inom sjukvården och att avdelningarna är stängda för allmänheten, var det inte möjligt 

för oss att medverka när enkäterna genomfördes så vi skickade dem och bifogade ett följebrev där vi beskrev 

studien och dess syfte. Vi skickade ut 70 stycken enkäter varav 58 stycken blev besvarade, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 83 %. 

2.2 Avgränsningar 

Vi har begränsat oss till anställda inom Psykiatrin vilka är anställda av Örebro Läns Landsting. Denna studie 

fokuserar endast huruvida den anställde upplever krav, kontroll och stöd från dennes chef, och inte i led 

uppåt hierarkin. 

2.3 Designbeskrivning 
 
Vi har delat ut frågeformulär till anställda inom Psykiatrin på Örebro Läns landsting. Formuläret tog ca 15 

minuter att besvara och den besvarades genom att skatta svaren på en skala. Vi delade ut 70 stycken enkäter. 

Formuläret vi har använt är baserat på ett väl beprövat formulär, QPS nordic , som mäter psykologiska och 

social faktorer i arbetslivet (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=35442 & a=103606 & l =sv). Detta test är 

utformat av ministerrådet, det är väl beprövat och täcker de områden vi avser att undersöka. Vi har inte 

använt oss utav alla frågor utan valt ut de frågor som bäst representerar det som vi har för avsikt att 

undersöka, vilket motsvarar 59 frågor. Alla respondenter har blivit informerade om vad studien handlar om, 

vi har påpekat att enkäten är anonym och behandlas konfidentiellt. Vi har inte tittat på individnivå, utan har 

tittat på resultaten som helhet och grupp. Enkäten är uppdelad i olika grupper för att vi ska kunna dra 
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paralleller utifrån vårt syfte och frågeställningar, dessa grupper är, ledarskap, krav, kontroll, stöd så att vi ska 

kunna se om sambanden finns mellan den psykosociala arbetsmiljön, ledarskap och stress. 

2.3.1 Operationalisering av variabler 
 
För att göra variabeln Psykosocial arbetsmiljö mätbar har denna delats in i tre faktorer: krav, kontroll och 

stöd. För att göra variablerna krav, kontroll, stöd, ledarskap och stress mätbara har dessa legat till grund för 

vår enkät.  I vilken vi ställt frågor som grundar sig utifrån dessa variabler, där varje fråga är graderad 1-5: 

1=mycket sällan/aldrig, 2=ganska sällan, 3=ibland, 4=ganska ofta och 5=mycket ofta/alltid. 

För variabeln krav är de operationaliserade variablerna, arbetsmängd, beslutsfattande, kunskap och 

rollförväntningar, (Cronbach`s a =.78) För variabeln kontroll är det: bestämmande av arbetsplanering och 

påverkan av beslutsfattande i arbetet,(Cronbach`s a =.43). För stöd (Cronbach`s a =0.68) och ledarskap 

(Cronbach`s a =.88) är de operationaliserade variablerna upplevd vilja att lyssna, upplevd uppskattning, 

upplevd uppmuntran att delta i viktiga beslut samt hur kommunikationen upplevs för den anställda.  

2.4 Datainsamling 
 
Datainsamling har skett genom utskickad enkät till anställda inom Örebro Läns landsting, Örebro 

Universitetssjukhus, avdelningar för psykiatrin. Dessa svar och data har bearbetats i SPSS, vilket sedan 

ligger till grund för vårt resultat samt diskussion.  

3 Resultat 
 

I denna studie har vi titta på resultatet från de 58 respondenter som svarat på vår enkät. Studiens syfte var att 

belysa om det fanns något signifikant samband mellan den psykosociala arbetsmiljön (upplevd kontroll, krav 

och socialt stöd) och ledarskapet inom psykiatrin på Örebro Läns Landsting. Samt om det fanns något 

signifikant samband mellan ledarskapet och arbetsrelaterad stress. För att få svar på dessa frågor har vi gjort 

korrelationsstudier för att se om möjligt samband fanns, samt en variansanalys för att få fram om skillnader 

mellan de olika kategoriska grupperna fanns. Antalet respondenter var 58 stycken, N=58 varav 35 stycken 

var kvinnor och 23 stycken var män. Den genomsnittliga åldern av respondenterna var (M =41.43 , SD 

=11.74 ). Vidare ämnar vi inte lägga någon större vikt på kön och ålder i studien. 
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3.1 Psykosociala arbetsmiljön och ledarskap 
 

Nedan visas resultatet på sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och ledarskapet som finns på 

arbetsplatsen. Tabell 1 visar korrelationen mellan ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön, vilket 

visade att det inte fanns något signifikant samband mellan dessa två variabler.  

Tabell 1 

Pearson korrelation mellan ledarskap och psykosociala arbetsmiljön 

 

1 2  

 

1. Ledarskap  - .19 

2. Psykosocial arbetsmiljö  - 

 

*. Korrelationen är signifikant vid p <0.05 

Dock visar det att det finns signifikanta samband mellan de olika skilda psykosociala faktorerna. Tabell 2 

visar på hur de olika sambanden mellan de psykosociala faktorerna gällande ledarskapet ser ut. 

Tabell 2       

Pearson korrelation mellan ledarskap och faktorerna krav och kontroll 

 

    1 2 3 4 

 

  Respondenter (N = 58) 

1. Ledarskap  - .29* -.12 .54**  

2. Kontroll   - -.10 .29*  

3. Krav     - .07 

4. Stöd      - 

  

*. Korrelationen är signifikant vid p <0.05 

**. Korrelationen är signifikant vid p <0.01 
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Tabell 2 visar på att det finns en signifikant positiv korrelation mellan ledarskapet och kontrollnivå hos de 

anställda (r = .29, N = 58, p<0.05, 2-svansad), vilket visar på att ett bra ledarskap även främjar kontrollnivån 

över sin arbetssituation hos individen. Vidare visar även tabellen att det finns en positiv signifikant 

korrelation mellan ledarskap och det sociala stödet (r = .54, N = 58, p<0.01 ). Ledarskapets roll handlar 

också om att få ett sammansvetsat arbetslag vilket i sig främjar det sociala stödet mellan de anställda. De 

psykosociala faktorerna kontroll och socialt stöd visar också på en positiv signifikant korrelation (r = .29, N 

= 58, p<0.05 ). Där det sociala stödet visar den viktiga rollen som främjar individens kontrollnivå.  

3.2 Ledarskapet och den arbetsrelaterade stressen 
 

Nedan kommer resultaten för sambandet mellan ledarskap och den arbetsrelaterade stressen att redovisas, 

där en korrelation och en variansanalys  gjorts för att se hur och om det föreligger några skillnader mellan 

grupperna. 

Resultaten i tabell 3 visar att det finns inget signifikant samband mellan ledarskap och arbetrelaterad stress.  

 
Tabell 3 

Pearson korrelation mellan ledarskap och arbetsrelaterad stress 

 

   1 2  

 

1. Ledarskap  - -.06 

2. Arbetsrelaterad stress  - 

 

*. Korrelationen är signifikant vid p <0.05 

 

Variansanalysen i tabell 4 visar även den att det inte finns några skillnader mellan de fyra kategoriska 

grupperna inom stress, spänd (N = 16, m = 3.13, std = .87), avspänd (N = 17, m = 2.68, std = .54), aktiv (N = 

14, m = 2.81, std = .49) och passiv (N = 11, m = 3.00, std = .75). 

 



LEDARSKAPETS ROLL  18 

 

Tabell 4 

Variansanalys för ledarskap gällande de de fyra kategoriska grupperna inom stress 

 

Källa  df F p 

Mellan grupper 3 1.38 .26  

Inom grupper 54 - - 

Totalt   57 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien inte visade på att det finns något signifikant samband gällande 

ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön, samt ledarskap och den arbetsrelaterade stressen hos de 

anställda inom psykiatrin på Örebro Läns Landsting. Dock visar den på att det finns signifikanta samband 

mellan de olika psykosociala faktorerna, men inte i den sammansatta variabeln. 

4 Slutdiskussion 
 

4.1 Etiska reflektioner 
 

Alla våra respondenter var myndiga och har själva fått tagit ställning till om de vill genomföra 

enkätundersökningen och blivit informerade om att den behandlas konfidentiellt. Vidare har respondenterna 

blivit informerade att all data kommer att bearbetas på gruppnivå och inte på individnivå. Dock finns det en 

risk att svar kan bli missvisande då respondenterna kan uppleva sin situation på olika sätt, detta är något vi 

har med i beräkningarna. En annan etisk reflektion är att vi studerar anställda inom psykiatrin, vilket kan 

vara ett påfrestande yrke i sig, där de ständigt får ta del av andra individers ohälsa och problem. Här har vi 

tagit i beaktning att det kan vara svårt för respondenterna att skilja på och att kunna sortera bland sina 

upplevelser.        

 Dock tror vi inte att detta kommer att ha någon större inverkan, då vi är av den inställningen att de 

anställda inom psykiatrin är medvetna om vad som är sunt och icke sunt. Vidare kan respondenterna uppleva 

det jobbigt att lämna information angående upplevelsen kring stöd från chef. 

 Vår bedömning är av den åsikten att vår studie är etisk hållbar. 
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4.2 Metoddiskussion 

För att säkerställa validiteten har vi delat in arbetsrelaterad stress samt psykosocial arbetsmiljö i olika 

kategoriska grupper. Vi är medvetna om att hälsa så som stress kan vara ett hot mot validiteten, då hälsa kan 

innebära så många fler variabler som spelar in förutom krav, kontroll och stöd som vi belyser i denna studie. 

Ett annat hot är att respondenterna inte vill svara sanningsenligt då det kan kännas jobbigt att svara på frågor 

som rör de arbetsrelaterade faktorerna. Vi är också medvetna om att antalet respondenter skulle varit av 

större mängd, men på grund av tid, studiens omfattning och antalet anställda inom Örebro Läns Landsting 

inte är större så begränsade det oss, en annan faktor är att alla inte valde att besvara enkäten. För att 

säkerställa reliabiliteten, som har för avsikt att mäta det vi avser mäta, har vi på ett utförligt sätt presenterat 

data vi fått in för att göra den replikerbar, samt att resultat och data är framtagna på ett tillförlitligt sätt. 

4.3 Ledarskapet och den Psykosociala arbetsmiljön 
 

Denna studie har gjorts för att delvis studera om det fanns något samband mellan ledarskapets roll och den 

psykosociala arbetsmiljön, då tidigare forskning har visat på att den psykosociala arbetsmiljön där 

kategorierna krav, kontroll och stöd är viktiga för en god hälsa på arbetsplatsen (Karasek,1990). Dock visade 

resultatet att det inte fanns något samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och dess syn på 

ledarskapets roll för de anställda inom psykiatrin på Örebro läns landsting. Vidare testade vi de olika 

kategorierna inom den psykosociala arbetsmiljön var för sig, då upptäcktes det att det fanns samband mellan 

kategorierna krav och kontroll, ledarskap och kontroll, samt ledarskap och stöd. 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att när man har sammansatt de olika kategorierna krav, kontroll 

och stöd som den gemensamma variabeln psykosocial arbetsmiljö fanns det ej något samband. Då vi testade 

för de olika kategorierna krav, kontroll och stöd separat och dess samband med ledarskapet visade det att det 

fanns signifikanta samband. 

 Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan den psykosociala 

arbetsmiljön och ledarskapets roll hos de anställda inom psykiatrin på Örebro läns landsting. Data och 

informationen vi samlat in visade på att det fanns signifikanta samband mellan kategorierna, krav och 

kontroll, ledarskap och kontroll, samt ledarskap och stöd. Resultat ger utrymme för vidare forskning, man 
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skulle t.ex. utöka frågorna kring dessa variabler för att få ett mer omfattande och reliabelt resultat, och för att 

få en mer kontrollerat och reliabelt resultat skulle man kunna utföra en longitudinell forskning om detta och 

se om det nuvarande ledarskapet förbättras, försämras eller befinner sig på samma nivå under exempelvis en 

femårs period, samtidigt som man undersöker om de övriga kategorierna ändrar sig i takt med att 

ledarskapet ändras sig, för att få ett mer reliabelt resultat. 

 Gällande våra hypoteser, kan man dra fler paralleller till vidare forskning och då utöka populationen, 

samt att man förslagsvis undersöker skillnader mellan de olika yrkeshierarkierna, för att se om deras 

välmående har förbättras, försämrats eller är stabila över tid. 

 Det resultat som framgick i vår studie visade att det fanns signifikanta samband mellan några av de 

olika kategorierna inom psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. En förklaring till detta kan vara att de olika 

kategorierna var för sig för med sig helt olika interaktioner, än en sammansatt variabel, samt att de 

individuella respondenterna känner mer negativt för en kategori än på en annan, att respondenterna hade 

skilda upplevelser inför de olika frågorna som enkäterna bestod av.  

Resultatet visade även att ledarskapets roll är en viktig faktor för de anställdas kontrollnivå, som i sin tur 

bidrar till välbefinnande på arbetsplatsen, som då är länkat till forskning om denna teori om ledarskapets roll 

för välbefinnande på arbetsplatsen (Theorell, 2003). Även att krav och kontroll är en viktig interaktion för 

hälsa vilket även här tidigare hypoteser har forskats om (Karasek, 1990). 

 Det mest utmärkande med denna studie var att det fanns få signifikanta samband mellan våra variabler 

som vi har forskat på. Även om det fanns signifikanta samband mellan de olika kategorierna från den 

psykosociala variabeln, var det oväntat att det behövdes delas upp till de kategoriska variablerna krav, 

kontroll, och stöd. Vidare leder detta till att mer forskning krävs för att få fram mer information om varför 

det är som det är. Även om tidigare forskning har visat på att det kräver en viss modell, i det här fallet krav 

och kontroll modellen för att välbefinnande bör infinna sig på en arbetsplats, behövs det mer information 

och forskning om detta ämne, då det är så pass viktigt för en arbetsplats att ha arbetstagare som mår bra på 

sin arbetsplats för att minska ohälsa. Även ledarskapet är en intressant variabel att studera mer om, då en 

utav ledarskapets nyckelroll är att förhindra ohälsa på arbetsplatsen, genom att stötta, lyssna och plocka fram 

den individuella arbetstagaren. 
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 För vidare forskning om detta ämne krävs det en mer longitudinell studie om hur välbefinnandet på 

arbetsplatsen ser ut. När man gör en tvärsnittstudie är det så mycket som spelar in just den dagen som 

respondenterna svarar på frågorna. De har kanske en dålig dag eller att en specifik händelse har precis 

inträffat som gör att det påverkar svaren på frågorna. Begränsningar med vår studie var att vi hade för få 

respondenter, endast 58 stycken då vi önskade en population på minst 70 stycken, så var det många som inte 

ville delta på grund av att psykiatrin i Örebro har många enkäter och frågeställningar de ska svara på, och i 

och med detta inte kände sig motiverade till att delta. En anledning till ett för litet sample var att psykiatrin 

på landstinget är en sluten verksamhet där inga utomstående får komma in på grund av sekretess och etiska 

regler, därför fick inte vi som forskningsledare komma in och ge respondenterna en genomgång om 

instruktionerna till studien. Detta gick då igenom utav avdelningscheferna för varje avdelning, vilket då kan 

ha bidragit till att respondenterna inte svarade så som de önskade svara. 

 Även om det fanns begränsningar fanns där även fördelar och styrkor som stödjer denna studie. Då vi 

fick fram att det fanns signifikanta samband mellan de olika kategorierna inom variabeln psykosocial 

arbetsmiljö, bidrar det till att forska vidare kring välbefinnande på arbetsplatsen och att krav och kontroll 

modellen faktiskt visar på att det finns samband mellan de olika kategorierna inom denna modell. Resultatet 

som vi erhållit är en viktig bidragande faktor för vidare studier kring detta ämne, som är viktig för 

undersökning om välbefinnande på arbetsplatsen. En annan styrka är även att just denna undersökning om 

anställda inom psykiatrin inte tidigare har gjorts i stor utsträckning, bidrar till en bas för fortsatt forskning 

om hur hälsan ser ut på denna arbetsplats. 

 Då människan idag måste ha ett högt tempo inte bara i vardagslivet utan även på arbetsplatsen krävs 

det en balans mellan de olika faktorerna som existerar på en arbetsplats som bidrar till ett välbefinnande på 

arbetsplatsen. Denna studie som har gjorts visar på att sambanden mellan de olika kategorierna i den 

psykosociala arbetsmiljön existerar, vilket stödjer tidigare forskning kring detta ämne om balansen mellan 

kategorierna inom variabeln psykosocial arbetsmiljö bidrar till individens hälsa på arbetsplatsen (Karasek, 

1985). Människan idag behöver mer verktyg för att få en balans och harmoni på arbetsplatsen samt att denne 

känner ett stöd från arbetsgivaren som är högre uppsatt och den individuella arbetstagaren får bekräftelse på 

de arbetsuppgifter denne utför, för att kunna infinna ett välmående på arbetsplatsen. 
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4.4 Ledarskapet och arbetsrelaterad stress 
 

Avseende vår frågeställning om ledarskapet roll och dess samband med arbetsrelaterad stress, visade 

resultatet på att det inte fanns något signifikant samband. Att ledarskapet inte har något samband med hur de 

anställda mår och har därmed inget samband med den upplevda stressen. Som tidigare forskning visar på att 

en hög nivå av krav och låg nivå av kontroll kan bidra till att utveckla arbetsrelaterad stress visar denna 

studie på att ledarskapet i sig inte har något samband med detta utvecklande (Karasek,1985). Dock är vi av 

den uppfattningen att ledarskapet har ett, dock föga samband med den arbetsrelaterade stressen men som i 

respondenternas svar ingår i det sociala stödet. 

 Vidare studerade vi om det fanns några skillnader mellan de olika kategoriska grupperna inom stress, 

för att kunna anta vår hypotes gällande vikten av ledarskapets roll. 

 Arbetsrelaterad stress är idag en viktig faktor som har ökat med tiden i form av mycket 

sjukskrivningar på arbetsplatsen. För att försöka förhindra detta är det viktigt att man förstår hur stressen kan 

uppstå i relation till individen och arbetsplatsen. Ledarskapet har ett samband och en bidragande roll till att 

stressen på arbetsplatsen uppkommer och det är då viktigt att ha kunskap och förstå vilka delar som gör att 

det uppstår stress via ledarskapet. 

 Vidare kan studien utökas till att rent forska om hur ledarskapets olika personligheter och hur dessa 

bidrar till hur hälsan är hos de anställda, samt hur de olika personligheterna hos arbetsgivaren interagerar 

med krav och kontroll modellen. 

 Mer forskning krävs dock för att ge relevanta verktyg till arbetsledaren för att reducera risken att stress 

uppkommer på arbetsplatsen. 

 Resultatet visade på att det inte fanns några signifikanta samband mellan ledarskapet och 

arbetsrelaterad stress. Vi delade även upp arbetsrelaterad stress i variablerna spänd, avspänd, aktiv och 

passiv, men fick inte något resultat utav dessa variabler heller. Dock kan vi se att det är om en föga skillnad 

på medelvärdena, där de “spända” har ett något högre medelvärde, vilket tyder på att sambandet kan finnas 

där. Som vi tidigare skrivit har den spända en låg nivå av kontroll och hög nivå av krav, där ledarskapet och 

det sociala stödet har betydelse av hur man upplever och bearbetar de krav som ställs på individen (Karasek 
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& Theorell, 1990). En anledning till detta resultat kan också vara att vi hade för få frågor om just ledarskap 

och det gjorde att resultatet utmynnade här. 

 Vidare får vi förkasta vår hypotes, då resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband 

mellan ledarskap och arbetsrelaterad stress. Kan det vara så att ledarskapet inom psykatrin på Örebro Läns 

Landsting inte är en bidragande faktor till stress på arbetsplatsen eller kan det vara så att arbetstagarna är så 

måna om sin anställning att de inte vill riskera att det blir en konflikt mellan arbetsgivaren och individen. Vi 

är dock medvetna om att antalet frågor som rör ledarskapet och dess roll var för få av antalet, vi tror att för 

vidare forskning skulle dessa behöva utökas och eventuellt omformuleras. Vidare är vi av den uppfattningen 

att det är så att dessa frågor kan vara och är svåra att svara på, av etiska skäl. I dagens samhälle innefattar 

arbetsmarknaden så stor konkurrens och det är så många som söker arbete, vilket gör att man håller hårdare 

tag om sin anställning idag än vad man gjorde för några år sedan (Folkow, 2002, ref. i Ekman & Arnetz, 

2002). 

 En annan orsak till att populationen var mindre än önskvärt var på grund av att det var få avdelningar 

inom psykiatrin som ville delta i studien, samt att det var väldigt få anställda som svarade på enkäterna. 

Med anledning av att vi hade få respondenter som svarade på enkäterna gör att resultatet inte blir tillräckligt 

stödjande i dessa forskningsfrågor. För att vi skulle ha fått ett så reliabelt resultat som möjligt krävs det att vi 

hade fått mer än de 58 respondenter som svarade för att studien ska kunna stödja tidigare forskning i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Vi tror att detta beror på att de anställda inte ville svara trovärdigt på frågorna om ledarskap då vi som 

experiment ledare inte fick vara med vid utdelning av enkäterna eftersom psykiatrin på Örebro läns 

landsting är en sluten verksamhet som inte tar in utomstående, vilket innebar att cheferna var tvungna att 

dela ut enkäterna själva. Detta kan ha gjort att de anställda trodde att cheferna skulle ta del utav resultaten. 

Samt att vi inte kunde styra över vilken information som delgavs respondenterna inför enkätfrågorna. 

 Då ledarskap och arbetsrelaterad stress är ett så pass viktigt ämne i dagens samhälle är en styrka med 

denna studie att föra fram ledarskapets roll för att förebygga arbetsrelaterad stress. Då resultatet visar på att 

ledarkapet inte har något samband med arbetsrelaterade stressen hos de anställda inom psykiatrin på Örebro 
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läns landsting, drar vi slutsatsen att ledarskapet på arbetsplatsen inte är en stressrelaterad faktor som berör 

den anställdas hälsa. 

 Då ledarskapets roll på arbetsplatsen har ett stort inflytande på de anställda är det viktigt att 

arbetsgivaren har verktyg för att föra fram både sig själv och sina arbetstagare i utvecklingen, samt att man 

finner en balans på arbetsplatsen för att skapa välbefinnande. 

 Välmående på arbetsplatsen utgör en stor del av våra liv och berör många punkter när det gäller hälsa. 

God hälsa innebär att man mår bra, och att man trivs i sin situation samt att man får den stöttning man 

önskar. För att nå välmående och god hälsa på arbetsplatsen visar tidigare forskning på att en balans mellan 

krav, kontroll och stöd förebygger arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen och individen finner välmående 

(Choi et al. 2010).      

 Sammanfattningsvis vill vi belysa vikten av ledarskapets roll för att förebygga den arbetsrelaterade 

stressen och betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Följaktligen är de olika kategoriska variablerna 

krav, kontroll och stöd viktiga verktyg för att framhäva den anställdas välmående. Vidare är vi av den 

uppfattningen att fortsätta forska om detta ämne för att vi ska finna en balans mellan de krav som ställs och 

individens kontroll nivå, vilket ligger till grund för vår hälsa. 
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Vi är två psykologistudenter från Örebro Universitet som ska göra en C uppsats inom 

psykologiområdet. Syftet med studien är att vi ska undersöka om det finns ett samband mellan 

den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas mentala hälsa, samt huruvida krav, kontroll 

och stöd samvarierar. 

 

Enkäten är frivillig och kommer att behandlas konfidentiellt. Dock vill vi poängtera att 

alla svar är av högsta önskvärdhet och viktiga för att vi ska kunna genomföra denna studie och 

få ett valid och jämförbart resultat. 

 

Har du frågor angående undersökningen kontakta oss gärna via nedanstående mailadresser. 

malinalvin@gmail.com el carro_mansson@hotmail.com  

 

Vi hoppas på er medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Alvin   Caroline Månsson 
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Örebro Universitet  Örebro Universitet 
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Frågeformulär gällande den Psykosociala arbetsmiljö och  

  den mentala hälsan 
     

       
 

På följande sidor finns frågor och påståenden  om ditt arbete och din arbetsplats.  
 

 

 Syftet med detta frågeformulär är att samla information så att vi ska kunna genomföra  

 
denna studie, som handlar om den  

     

 

Frågorna besvarar du genom att ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens  

 
med din åsikt. 

     

       
       

  

Man Kvinna 

   
 

Kön     
   

 

Ålder   

    

       
       

       
  

Mycket  ganska 
 

ganska mycket  

  

sällan/ sällan ibland ofta ofta/ 

  
aldrig 

   
alltid 

       1. Är din arbetsmängd så ojämt fördelad att arbetet 
     

 
hoppar sig 1 2 3 4 5 

       2. Måste du arbeta övertid? 1 2 3 4 5 

       3. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 1 2 3 4 5 

       4. Har du mycket att göra? 1 2 3 4 5 

       5.  Kräver ditt arbete fysisk uthållighet? 1 2 3 4 5 

       6. Kräver ditt arbete snabba beslut? 1 2 3 4 5 

       7. Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 1 2 3 4 5 

       8. Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 1 2 3 4 5 

       9. Kräver ditt arbete att du utför rörelser med stor  
     

 
precision? 1 2 3 4 5 

       10. Förekommer det störande avbrott i ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       11. Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 1 2 3 4 5 

       12. Är ditt arbete enformigt? 1 2 3 4 5 
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Mycket  ganska   ganska mycket  

  

sällan/ sällan ibland ofta ofta/ 

  
aldrig       alltid 

13. Måste du upprepa samma arbetsmoment 

     

 
 med få minuters mellanrum? 1 2 3 4 5 

       14. Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva 

     
 

mera utbildning för? 1 2 3 4 5 

       15.  Är dina kunskaper och färdigheter till nytta 
     

 

i ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       16. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 1 2 3 4 5 

       17. Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 1 2 3 4 5 

       18. Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya  
     

 

kunskaper och färdigheter? 1 2 3 4 5 

       19. Är det möjligt för dig att ha social kontakt med 

     
 

arbetskamrater medan du arbetar? 1 2 3 4 5 

       20. Har du under de senaste två åren blivit utsatt 
     

 

för hot och våld på ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       21. Innebär fel som du gör i ditt arbete risk för 

     

 

personskada? 1 2 3 4 5 

       22. Innebär fel som du gör i ditt arbete risk för 

     
 

ekonomiska förluster? 1 2 3 4 5 

       23. Finns det definierade mål för ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       24. Vet du vilket ansvarsområde du har? 1 2 3 4 5 

       25. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 1 2 3 4 5 

       26. Måste du utföra saker som du tycker skulle  

     

 
göras annorlunda? 1 2 3 4 5 

       27. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som 
     

 

behövs för att utföra dem? 1 2 3 4 5 

       28. Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i  

     

 

konflikt med dina personliga värderingar? 1 2 3 4 5 

       29. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan 

     

 
du då själv välja hur du skall göra? 1 2 3 4 5 
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       30. Kan du påverka mängden arbete du får? 1 2 3 4 5 

  
Mycket  ganska   ganska mycket  

  

sällan/ sällan ibland ofta ofta/ 

  
aldrig       alltid 

       31. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 1 2 3 4 5 

       32.  Kan du själv bestämma när du skall ta paus? 1 2 3 4 5 

       33. Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 1 2 3 4 5 

       34. Kan du bestämma din egen arbetstid (flextid)? 1 2 3 4 5 

       35. Kan du påverka beslut angående vilka personer du  

    

 

skall arbeta tillsammans med? 1 2 3 4 5 

       36. Kan du bestämma när du skall ha kontakt med  

     
 

klienter? 1 2 3 4 5 

       37. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       38. Är du nöjd med kvaliten på det arbete du gör? 1 2 3 4 5 

       39. Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord? 1 2 3 4 5 

       40. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i  

     

 
arbetet? 1 2 3 4 5 

       41. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott  
    

 

förhållande till dina arbetskamrater? 1 2 3 4 5 

       42. Får du information om kvaliten på det arbete  

     

 

du utför? 1 2 3 4 5 

       43. Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 1 2 3 4 5 

       44. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt  

     

 
arbete från dina arbetskamrater? 1 2 3 4 5 

       45. Om du behöver, får du då stöd med ditt arbete från 
    

 

din närmaste chef? 1 2 3 4 5 

       46. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att 

    

 

lyssna på problem som rör ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att 

     

 
lyssna på problem som rör ditt arbete? 1 2 3 4 5 
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       48. Om du behöver, kan du då tala med dina vänner  

     

 
om problem som rör ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       

  
Mycket  ganska   ganska mycket  

  

sällan/ sällan ibland ofta ofta/ 

  

aldrig       alltid 

       49. Om du behöver, kan du då tala med din maka/make  

    
 

eller någon annan närstående person om problem 
     

 

som rör ditt arbete? 1 2 3 4 5 

       50. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer 

     

 
från din närmaste chef? 1 2 3 4 5 

       
       51. Har du lagt märke till störande konflikter mellan 

     

 

arbetskamrater? 1 2 3 4 5 

       52. Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din  

     
 

familj när det är besvärligt på arbetet? 1 2 3 4 5 

       53. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga 
    

 

beslut? 1 2 3 4 5 

       54. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån 

     

 

när du har en annan åsikt? 1 2 3 4 5 

       55. Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina  

     
 

färdigheter? 1 2 3 4 5 

       56.  Tar din närmste chef itu med problem så snart de  
     

 

uppkommer? 1 2 3 4 5 

       57. Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt 

    

 

och rättvist sätt? 1 2 3 4 5 

       58. Behandlar din närmaste chef de anställda på ett  

     
 

rättvist och jämnlikt sätt? 1 2 3 4 5 

       59. Är förhållandet mellan dig och din närmaste chef  
     

 

en orsak till stress? 1 2 3 4 5 

       

       

 

Tack för din medverkan! 
      

 


