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1. INLEDNING 
WHO (2016a) har konstaterat att psykiska hälsoproblem är bland de främsta 
orsakerna till sjukdom och funktionshinder i världen. Problemen med psykisk 
ohälsa är vanligt förekommande oavsett länders ekonomiska status eller 
individuella förutsättningar som ålder, kön eller social klasstillhörighet (WHO, 
2016a). Enligt Försäkringskassan (2015) beror 41 % av Sveriges sjukskrivningar 
på psykisk ohälsa. Även när det gäller långtidssjukskrivningar är psykisk ohälsa 
den dominerande bakomliggande orsaken (Forte, 2015). Psykisk ohälsa är ett 
problem på individ-, organisations- och samhällsnivå genom bland annat 
stigmatisering, produktionsbortfall och ökade vårdkostnader (Försäkringskassan, 
2014). På organisationsnivå kan dessutom psykisk ohälsa leda till försämrad 
konkurrenskraft och försämrat organisationsvarumärke (ILO, 2016).  
 
Det finns många tänkbara orsaker till psykisk ohälsa som återfinns både på 
individnivå och i relation till förhållanden på arbetsplatsen (Försäkringskassan, 
2014). Hälsoåtgärder på arbetsplatsen för att minska risk för psykisk ohälsa 
handlar ofta om fysiska arbetsmiljöinsatser (Dickson-Swift, Fox, Marshall, 
Welch & Willis, 2014), trots att även arbetsmiljöinsatser för att förbättra 
emotionellt och mentalt välbefinnande har betydelse för minskad risk för 
psykisk ohälsa. Dessa aspekter uppmärksammas mindre av arbetsgivare och får 
färre statliga subventioner än fysiska arbetsmiljöinsatser. En förklaring till detta 
kan vara att det är svårt att mäta förbättringar på arbetsplatsens sociala 
arbetsmiljö (Theorell, 2012). Det finns dock tydliga samband mellan 
hälsoinsatser i socialt arbetsmiljöarbete och självskattad hälsa och sjukfrånvaro 
(Ljungblad, Granström, Dellve & Åkerlind, 2014). 
 
I Sverige finns Arbetsmiljölagen (AML) med regler och skyldigheter som 
arbetsgivare och arbetstagare har för att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Arbetsmiljöverket har en kontrollerande funktion för att se till att AML 
efterföljs. Ett sätt att uppnå detta är att de skapar författningar för att specificera 
de övergripande krav och skyldigheter som AML ställer på arbetsmiljön 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Utifrån en ökad efterfrågan på tydligare regler och 
krav angående hur arbetsgivare kan förebygga psykisk ohälsa trädde 
författningen om Organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft den 31 mars 
2016. Syftet med författningen är att genom arbetsgivaren “... främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 
sociala förhållanden i arbetsmiljön” (AFS 2015:4, §1).  
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För att kunna förbättra organisatorisk och social arbetsmiljö är studiens 
övergripande syfte att identifiera faktorer som kan ha samband med psykisk 
ohälsa bland medarbetare. Ambitionen är att studiens resultat ska vara till nytta 
för arbetsgivare genom att belysa viktiga områden att fokusera på för att uppnå 
förbättrad arbetsmiljö och minskad risk för psykisk ohälsa bland medarbetare. 
Förhoppningsvis kan studien visa på hörnbitar som kan behövas för att förstå 
motivet av det komplexa pusslet psykisk ohälsa.  

2. TEORI 
I detta teoriavsnitt förklaras först begreppet psykisk ohälsa, följt av en kort 
beskrivning av tre inflytelserika modeller inom forskningen om psykisk ohälsa. 
Därefter skapas en uppdelning utifrån organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer som mer ingående kan förklara bakomliggande orsaker till 
psykisk ohälsa. Det är dock viktigt att vara medveten om att sociala och 
organisatoriska arbetsmiljöfaktorer är sammanflätade med varandra 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Avslutningsvis presenteras ledarskapets betydelse för 
medarbetares psykiska ohälsa separat, men det kan ses som en del i både den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

2.1 Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp som tar sig varierade betydelser i 
olika sammanhang. Bara begreppet hälsa kan förklaras och problematiseras 
genom flera olika perspektiv (Medin & Alexandersson, 2000). WHO (2016b) 
definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välmående. Mer specifikt förklaras psykisk hälsa av WHO (2016b) som ett 
tillstånd av välmående där en individ förstår sina förmågor, kan hantera normala 
stressorer i livet, kan arbeta produktivt och har förmåga att bidra till sitt 
sammanhang. När detta tillstånd av psykisk hälsa inte uppnås finns en risk för 
att psykisk ohälsa uppstår. Det finns inte någon tydlig gräns mellan vardagliga 
påfrestningar och ett psykiskt sjukdomstillstånd, men psykisk ohälsa kan ses 
som ett samlingsbegrepp för mindre allvarliga psykiska besvär som är vanligt 
förekommande och oftast övergående (Forte, 2015).  
 
Psykisk ohälsa kan förklaras genom ett eller flera av symptomen utmattning, 
känslomässig eller beteendemässig distansering och minskade prestationer 
uppstår i arbetet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Psykisk ohälsa kan uppstå 
om en individ upplever orolighet, missnöje eller nedstämdhet (Brough, 
O'Driscoll, Kalliath, Cooper, & Poelmans, 2009) och kan avgöras av styrkan i 
upplevelse, varaktighet och förmåga att fungera som tidigare (AFS 2001:1). 
Arbetsplatsförhållanden har en betydelsefull inverkan på människors psykiska 
ohälsa (Brough et al., 2009; ILO, 2016; WHO, 2016b). Arbetsgivare i Sverige 
ansvarar för att motverka att medarbetare utvecklar psykisk ohälsa (AFS 
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2015:4). När det gäller arbetets inverkan på psykisk ohälsa är stress ett begrepp 
som ofta används internationellt (Forte, 2015). Stress kan uppstå när 
medarbetare utvärderar sin situation och kommer fram till att den består av för 
höga krav och otillräcklig kontroll (Theorell, 2012), vilket kan vara en 
bakomliggande orsak till att psykisk ohälsa uppstår (Brough et al., 2009). Stress 
har därmed en betydande roll för medarbetares risk att utveckla psykisk ohälsa. 
Psykisk ohälsa kan sammanfattningsvis ta sig uttryck genom utmattning, 
distansering, minskad prestation och produktivitet hos medarbetare och kan 
förorsakas av en hög utsträckning av stress som medarbetare inte kan hantera. 
För att belysa arbetsmiljöfaktorer som har betydelse för eventuell utveckling av 
psykisk ohälsa kommer teoretiska modeller och empiriska studier att presenteras 
i följande avsnitt.  

2.2 Teorier inom psykisk ohälsa 
Det finns tre modeller som ofta nämns och ligger till grund för dagens forskning 
om arbetsmiljörelaterad psykisk ohälsa. 

2.2.1 Krav, kontroll och socialt stöd!
En inflytelserik teori inom psykisk ohälsa är Karaseks (1979) krav-
kontrollmodell. Modellen visar att psykologisk påfrestning inte bara beror på en 
enda aspekt av arbetsmiljön. Istället kan den psykologiska påfrestningen 
förklaras av en gemensam effekt av alla de krav som arbetssituationen ställer i 
kombination med till vilken utsträckning kontroll i form av handlingsutrymme 
finns tillgängligt för medarbetare för att möta dessa. Utifrån dessa två aspekter 
innebär en arbetssituation med höga krav och låg kontroll störst risk för psykisk 
ohälsa (Karasek, 1979). En senare utökning på modellen visar att socialt stöd har 
en modererande effekt på psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Trots en 
arbetssituation med höga krav och låg kontroll kan psykisk ohälsa hos 
medarbetare minska genom socialt stöd av chef eller kollegor.  

2.2.2 Ansträngning och belöning !
En annan vanligt förekommande modell inom forskning om psykisk ohälsa är 
Siegrists (1996) ansträngnings-belöningsmodell. Modellen fokuserar på 
ömsesidigt utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare i arbetslivet. Modellen 
har sin kärna i anställningsavtalet där tydliga skyldigheter och uppgifter 
definieras som skall utföras av arbetstagare i utbyte mot tillräckliga belöningar 
från arbetsgivaren (Siegrist, 2010). Här eftersträvas en balans mellan 
arbetstagares ansträngning och arbetsgivarens belöning. Belöningar kan vara 
materiella, psykologiska och sociala genom bland annat lön, uppskattning från 
chefer, anställningssäkerhet och karriärmöjligheter. När arbetstagare upplever 
att de vid en hög ansträngning inte får likvärdig belöning uppstår en känsla av 
överengagemang som i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa genom 
utbrändhet (Siegrist, 2010). 
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2.2.3 Arbetskrav och arbetsresurser !
Utifrån de grundläggande karaktärsdragen i krav-kontrollmodellen och 
ansträngnings-belöningsmodellen har job demand-resources model (JD-R) tagit 
sin utgångspunkt. För att förklara bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa 
genom utbrändhet kan arbetets villkor delas in de i två kategorierna arbetskrav 
och arbetsresurser (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). 
Arbetskraven i ett arbete beskrivs i JD-R-modellen bestå av arbetsbelastning, 
tidspress, kundkontakt, fysisk arbetsmiljö och skiftarbeten. Arbetsresurserna 
består i sin tur av kombinationen av feedback, belöning, kontroll, deltagande, 
jobbsäkerhet och stöd från chef. Höga arbetskrav kan leda till utmattning och 
låga arbetsresurser kan leda till bristande engagemang i arbetet för medarbetare. 
I arbeten som innebär både höga arbetskrav och på samma gång låga 
arbetsresurser kommer medarbetare sannolikt uppleva både utmattning och 
bristande engagemang vilket kan leda till utbrändhet och psykisk ohälsa 
(Demerouti et al., 2001).  

2.3 Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer 
Den organisatoriska arbetsmiljön inkluderar olika villkor och förutsättningar för 
arbetet där krav, fördelning av arbetsuppgifter, resurser och handlingsutrymme, 
delaktighet och ansvar samt ledning, styrning och kommunikation betonas (AFS 
2015:4).  

2.3.1 Arbetskrav!
Arbetskrav kan beskrivas som ett resultat av den svårighetsgrad, tidsbegränsning 
och mängd av arbetsuppgifter som en medarbetare förväntas slutföra (AFS 
2015:4; Karasek & Theorell, 1990). Arbetskrav kan upplevas olika av 
medarbetare, där upplevelsen inte nödvändigtvis är bestående utan kan komma 
att förändras beroende på till vilken utsträckning en medarbetare utsätts för dem 
(Greenblatt, 2002). Det finns många studier som visar att arbetskrav har ett 
samband med psykisk ohälsa (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005; Brom, 
Buruck, Horváth, Richter, & Leiter, 2015; Demerouti et al., 2001; Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990; Leiter & Maslach, 2003; Lornudd, Tafvelin, 
von Thiele Schwarz & Bergman, 2015; Luchman & González-Morales, 2013; 
Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009). Höga arbetskrav kan beskrivas som 
den starkaste prediktorn för psykisk ohälsa (Luchman & González-Morales, 
2013).  
 
Som en konsekvens av för höga arbetskrav kan psykisk ohälsa ta sig uttryck i 
form av att medarbetare upplever utmattning och kognitiv eller känslomässig 
distansering från arbetet (Maslach et al., 2001). Pågående samhällsförändringar 
bidrar till allt otydligare arbetskrav (Greenblatt, 2002) och de har förändrats till 
att bli mer individuella och outtalade än tidigare (Allvin et al., 2006). Psykisk 
ohälsa i form av stress kan uppstå vid höga arbetskrav (Forte, 2015; Åkerstedt, 
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2012). Medarbetare kan klara av arbete som innebär hårt arbete och stress eller 
tillfälliga övertider så länge det finns möjlighet till återhämtning och en god 
sömn. Sömnproblem innebär vidare en ökad risk för sjukfrånvaro (SBU, 2003). 
Något som kan störa den goda sömnen är oregelbundna arbetstider vilket är 
vanligt i skiftarbete (Forte, 2015; Åkerstedt, 2012). Utöver att det är påfrestande 
för individen med sömnsvårigheter och stress kan tröttheten öka risk för 
arbetsplatsolyckor (Åkerstedt, 2012). 
 
Psykisk ohälsa kan vara en konsekvens av att de arbetskrav som ställs på 
medarbetare inte stämmer överens med de personliga värderingarna (Brom et 
al., 2015). När de personliga värderingarna stämmer överens med 
organisationens motiveras medarbetaren vilket gör att arbetskraven inte upplevs 
lika höga (Brom et al., 2015; Leiter & Maslach, 2003). Detta beror på att en 
upplevelse av att handla efter en meningsfull personligt värdering är en stark 
drivkraft för medarbetare.  

2.3.2 Resurser och kontroll i arbetet!
Resurser i arbetet kan ses som de hjälpmedel som finns för att uppnå målen i 
arbetet eller för att hantera arbetskraven (AFS 2015:4) och kan vara metoder, 
redskap, kompetens, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, 
socialt stöd från chefer och kollegor, återhämtning samt möjlighet till kontroll i 
arbetet. Det finns många studier som visar att begränsad kontroll i arbete har ett 
samband med psykisk ohälsa (Bakker et al., 2005; Brom et al., 2015; Demerouti 
et al., 2001; Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; Leiter & Maslach, 2003; 
Lornudd et al., 2015; Luchman & González-Morales, 2013; Schaufeli et al., 
2009). En orsak till psykisk ohälsa är otillräckliga resurser eller kontroll i arbetet 
(Maslach et al., 2001; Schaufeli et al., 2009).  
 
Som en konsekvens av för låga resurser i arbetet kan psykisk ohälsa ta sig 
uttryck i form av minskad effektivitet i arbetet och oförmåga att slutföra 
arbetsuppgifter hos medarbetare (Maslach et al., 2001). Bristande resurser har 
dessutom direkt påverkan på psykisk ohälsa eftersom det hindrar måluppfyllelse 
och underminerar lärmöjligheter hos medarbetare (Schaufeli et al., 2009). Ökade 
arbetsresurser kan leda till ett högre arbetsengagemang hos medarbetare 
(Schaufeli et al., 2009) vilket i sin tur kan minska risk för psykisk ohälsa 
(Brough et al., 2009). Både längd och förekomst av sjukfrånvaro påverkas av en 
medarbetares arbetsengagemang (Schaufeli et al., 2009). Psykisk ohälsa och 
sjukfrånvaro kan också uppstå som en konsekvens av stora omorganiseringar 
eller nedskärningar då medarbetare kan uppleva sin anställning som otrygg 
(Brough et al., 2009; Forte, 2015). En ökning av arbetsresurser kan vara 
gynnsamt för arbetsgivare eftersom det kan leda till minskad psykisk ohälsa och 
reducerade kostnader på grund av sjukfrånvaro.  



 

 6 

2.3.3 Rättvisa på arbetsplatsen!
Enligt ansträngnings-belöningsmodellen upplever medarbetare rättvisa vid en 
balans mellan sin ansträngning och erhållen belöning (Brough et al., 2009; 
Siegrist, 2010; Theorell, 2012). Rättvisa på arbetsplatsen kan också handla om 
hur beslut fattas och huruvida medarbetare behandlas med respekt (Maslach och 
Leiter, 2008). Orättvisa kan uppstå vid löneskillnader, fusk, dåligt hanterade 
befordringar eller vid favorisering. Det finns samband mellan upplevd rättvisa 
och psykisk ohälsa bland medarbetare (Forte, 2015; Leiter & Maslach, 2003). 
Även bristande belöning i förhållande till en hög arbetsbelastning kan i 
förlängningen skapa risk för psykisk ohälsa (Forte, 2015; Siegrist, 2010). 
Medarbetares utvärdering av relationen mellan ansträngning och belöning har ett 
direkt samband med känslan av arbetstillfredsställelse (Brough et al., 2009) som 
i sin tur har betydelse för minskad risk för psykisk ohälsa. Belöning som ges i 
form av lön visar inget tydligt samband med minskad psykisk ohälsa (Brough et 
al., 2009). Däremot belöning i form av meningsfullhet i arbetet kan vara 
betydelsefullt för minskad psykisk ohälsa. För medarbetare som befinner sig i 
riskzonen för psykisk ohälsa kan en upplevelse av rättvisa vara betydelsefull 
(Maslach & Leiter, 2008). Medarbetare som upplever låg grad av rättvisa har 
risk att på sikt utveckla psykisk ohälsa medan medarbetare som upplever hög 
grad av rättvisa tenderar att styra om tidiga tecken på psykisk ohälsa till 
engagemang i stället (Maslach & Leiter, 2008).  

2.4 Sociala arbetsmiljöfaktorer 
Den sociala arbetsmiljön handlar om olika villkor och förutsättningar på 
arbetsplatsen där socialt samspel och stöd från chefer och kollegor står i fokus 
(AFS 2015:4). Det finns anledning för arbetsgivare att förbättra den sociala 
arbetsmiljön genom stöttande socialt arbetsklimat, förebyggande av konflikter 
samt ett stöttande ledarskap eftersom det kan minska risk för psykisk ohälsa 
(Ljungblad et al., 2014). 

2.4.1 Gemenskap !
Gemenskap syftar till den övergripande kvaliteten på individens sociala nätverk 
och inkluderar ömsesidigt stöd, närhet och förmåga att arbeta i team (Leiter & 
Maslach, 2003). En god gemenskap på arbetsplatsen kan minska risken för 
psykisk ohälsa bland medarbetare. Kvaliteten på den sociala gemenskapen kan 
försämras av att arbetsplatsklimatet är präglat av misstro, konkurrens, icke-
stöttande kollegor, orättvis fördelning av inflytande och resurser samt bristande 
feedback (Blomberg, 2016).  
 
Ur ett organisationsperspektiv ger ett arbetsklimat som gynnar en integration av 
arbete och privatliv positiva effekter genom ökad produktivitet, prestation, 
arbetsengagemang samt minskad frånvaro och gynnsam personalomsättning 
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(Hämmig, 2014). Att framgångsrikt kunna kombinera arbetsliv och privatliv är 
avgörande för en individs hälsa och kan ge effekter genom högre 
arbetstillfredsställelse, mindre arbetsrelaterad stress, bättre upplevelse av 
utvecklingsmöjligheter samt högre nivåer av både fysisk och psykisk hälsa 
(Burke, 2006). En kultur som gynnar balans mellan arbete och privatliv kan 
förbättras genom autonomi i arbete samt socialt stöd av chef. Det räcker dock 
inte med att erbjuda aktiviteter för att gynna balans mellan arbete och privatliv 
eftersom det finns en risk att anställda inte använder förmånerna då de upplever 
bristande stöd och acceptans hos chefer och är rädda för negativa effekter på 
karriären. En sådan otrygg kultur kan även innebära högre risk för konflikter, 
kränkningar, mobbning och ohälsa på arbetsplatsen (Blomberg, 2016). 

2.4.2 Konflikter på arbetsplatsen!
En konflikt kan beskrivas som att en person hindras att uppnå ett värdefullt 
personligt mål på grund av någon annan (Bernstein, Penner, Clarke-Stewart & 
Roy, 2011; Zapf & Gross, 2001). Två typer av arbetsplatskonflikter är 
sakkonflikt och personkonflikt (Zapf & Gross, 2001). Sakkonflikter uppstår som 
en konsekvens av knappa resurser i kombination med motstridiga intressen i 
arbetet (Bolman & Deal, 2014) eller på grund av bristande kommunikation 
(Bernstein et al., 2011). Om den ursprungliga konflikten lösts men det 
fortfarande finns en spänning mellan parterna har en personkonflikt troligtvis 
utvecklats (Zapf & Gross, 2001) vilket innebär misstro, bristande respekt och 
öppen fientlighet mellan parterna.  
 
Om arbetsplatskonflikter uppstår mellan medarbetare på samma maktnivå och 
kan lösas snabbt, kan de vara till nytta för organisationer genom ökad 
innovation, effektivitet, lojalitet och motivation (Bernstein et al., 2011; Bolman 
& Deal, 2014; Zapf & Gross, 2001). Bestående och olösta arbetsplatskonflikter 
kan däremot vara en hindrande faktor mot en god gemenskap på arbetsplatsen  
(Maslach & Leiter, 2008) och en bidragande orsak till psykisk ohälsa (Maslach 
et al., 2001). Organisatoriska förutsättningar som hektiska eller monotona 
arbeten ökar risk för arbetsplatskonflikter (Appelberg, Romanov, Honkasalo & 
Koskenvuo, 1991). Medarbetare med höga nivåer av upplevd stress löper större 
risk för att hamna i arbetsplatskonflikter. Det är även vanligare att tjänstemän 
hamnar i fler arbetsplatskonflikter än kollektivanställda (Appelberg et al., 1991), 
vilket kan bero på att tjänstemän ofta befinner sig i mer komplicerade sociala 
nätverk.  
 
Om en sakkonflikt eskalerar till en personkonflikt kan det innebära att en 
mobbningsprocess inleds (Blomberg, 2016). Mobbning innebär att vid 
upprepade tillfällen under en längre tid utsättas för trakasserier, kränkningar 
eller social exkludering (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2011). För att 
mobbning ska uppstå krävs också att den utsatte ska befinna sig i en form av 
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maktmässigt underläge. I en metastudie av Nielsen och Einarsen (2012) visas att 
medarbetare som utsatts för mobbning mer än fördubblar risken för psykisk 
ohälsa. Mobbning i arbetslivet är den starkaste prediktorn för kommande 
sjukskrivning när det gäller sociala faktorer (Blomberg, 2016). En person som 
utsätts för mobbning riskerar att utveckla stress i form av en bristande förståelse 
för hur omvärlden fungerar eftersom upplevelsen av kontroll och förmågan att 
påverka sin egen situation är borta. Det finns organisationer som framgångsrikt 
skapar positiva, generösa och inkluderande arbetsmiljöer där det i princip aldrig 
uppstår mobbning. Arbetsmiljöer med ansträngda relationer, bristande struktur 
och ett bristande ledarskap innebär en ökad risk för mobbning (Blomberg, 
2016).  

2.5 Ledarskap i arbetet 
Ledarskapets betydelse för psykisk ohälsa är ett välstuderat område som visar att 
det finns många olika beståndsdelar i ledarskapet som har samband med psykisk 
ohälsa (Schmidt et al., 2014; Kelloway & Barling 2010; Lornudd et al., 2015; 
Bäckström, 2009; Åkerlind, Larsson & Ljungblad, 2013; Arnold, Turner, 
Barling, Kelloway & McKee, 2007 och Nelson et al., 2014). På en övergripande 
nivå kan ledarskapet beskrivas som en påverkansprocess för att få andra att vara 
överens om hur och vad som ska utföras och arbeta mot gemensamma mål 
(Yukl & Kaulio, 2011). Eftersom chefers uppdrag i de flesta fallen innebär ett 
ett sådant ansvar över och arbetsledande av medarbetare (Yukl & Kaulio, 2011) 
kan en chefsposition beskrivas som en form av ledarskap. Relationen mellan 
medarbetare och ledare är en av de viktigaste relationerna på arbetsplatsen för 
medarbetares välmående (Kelloway & Barling, 2010).  
 
När det gäller sociala aspekter av ledarskapet finns det vissa ledaregenskaper 
som är av betydelse för psykisk ohälsa. Att visa intresse för medarbetare 
(Nelson et al., 2014) och ge feedback i form av erkännande, uppskattning och 
bekräftelse från ledare kan bidra till minskad psykisk ohälsa (Dickson-Swift et 
al., 2014; Ljungblad et al., 2014; Schmidt et al., 2014: Åkerlind et al., 2013). 
Enligt en metastudie av Bäckström (2009) betonas ledares förmåga att skapa 
delaktighet som en avgörande faktor för medarbetares psykisk ohälsa. Genom 
att ledaren ökar autonomi och delaktighet skapas en upplevelse av ökad kontroll 
hos medarbetare vilket minskar risken för psykisk ohälsa (Ljungblad et al., 
2014; Lornudd et al., 2015; Åkerlind et al., 2013; Schmidt et al., 2014). Psykisk 
ohälsa har dessutom mindre risk att uppstå i arbetsklimat där ledaren är en 
förebild (Bäckström, 2009; Dickson-Swift et al., 2014; Nelson et al., 2014;), 
skapar trygghet, förtroende och respekt för ledaren (Kelloway & Barling, 2010; 
Nelson et al., 2014), främjar innovation och uppmuntrar idéer (Lornudd et al., 
2015). Genom att som ledare höja medarbetares moral och hjälpa dem att uppnå  
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självförverkligande kan de bidra till medarbetares upplevelse av ett meningsfullt 
arbete (Arnold et al., 2007; Lornudd et al., 2015) som i sin tur kan leda till 
minskad psykisk ohälsa (Leiter & Maslach, 2003).  
 
Det finns även egenskaper hos ledare av mer organisatorisk karaktär som kan 
minska risk för psykisk ohälsa bland medarbetare. En ledare som tydliggör 
medarbetares arbetsuppgifter, förväntningar och roller (Lornudd et al., 2015; 
Schmidt et al., 2014) kan liksom med noggrann planering och tydlig 
kommunikation (Lornudd et al., 2015, Nelson et al., 2014; Bäckström, 2009) 
minska risk för psykisk ohälsa. Dessutom är det positivt att ledare finns med i 
och följer upp arbetsgången för sina medarbetare (Lornudd et al., 2015).  
 
Det är inte en självklarhet att ledare har dessa sociala eller organisatoriska 
ledaregenskaper som minskar risk för psykisk ohälsa. I vissa fall kan ledarskapet 
vara bristande, vilket kan kännetecknas av att ledaren har en oförmåga att fatta 
beslut (Hauge, Skogstad & Einarsen, 2007), berövar medarbetare på autonomi, 
kontroll och delaktighet (Bäckström, 2009), inte engagerar sig i eller ger 
feedback till sina medarbetare (Joseph, Dhanani, Shen, McHugh & McCord, 
2015; Hauge et al., 2007) samt inte ingriper när konflikter uppstår (Hauge et al., 
2007). Ett sådant bristande ledarskap kan ha negativ påverkan på medarbetares 
humör, psykiska ohälsa och prestationer i arbetet (Mathieu & Babiak, 2015) 
samt på medarbetares arbetsengagemang och jobbtillfredsställelse (Lornudd et 
al., 2015; Mathieu & Babiak, 2015). Detta kan i sin tur leda till 
produktionsbortfall för arbetsgivaren (Mathieu & Babiak, 2015). Vid ett 
bristande ledarskap kan organisatorisk oordning uppstå vilket kan leda till att ett 
större ansvar och fler arbetsuppgifter läggs på medarbetarna (Blomberg, 2016), 
vilket ofta leder till ökad stress, osäkerhet och risk för konflikter på 
arbetsplatsen (Hauge et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis visar forskning att det finns faktorer som har betydelse för 
psykisk ohälsa av både organisatoriska och sociala karaktärsdrag. Krav, kontroll, 
resurser och rättvisa i arbetet är organisatoriska faktorer i arbetsmiljön som 
framträder medan sociala faktorer i arbetsmiljön handlar om gemenskap och 
arbetsplatskultur samt konflikter på arbetsplatsen. Dessutom kan ledarskapet ses 
som en övergripande faktor med betydelse för medarbetares psykiska ohälsa.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka samband mellan organisatoriska 
samt sociala arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska ohälsa. 
 
● Hur kan organisatoriska arbetsmiljöfaktorer förklara medarbetares 

psykiska ohälsa? 
● Hur kan sociala arbetsmiljöfaktorer förklara medarbetares psykiska 

ohälsa? 
● Hur kan samband mellan arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska 

ohälsa förstärkas eller försvagas genom ytterligare arbetsmiljöfaktorer? 

4. METOD 
Studien genomfördes i samarbete med ett företag inom tillverkningsindustrin. 
Data i studien utgörs av rådata som samlades in i samband med företagets 
medarbetarundersökning, vars syfte var att skapa underlag för framtida 
förbättrings- och utvecklingsinsatser inom företaget. Då studiens syfte är att 
undersöka samband mellan psykisk ohälsa och sociala samt organisatoriska 
arbetsmiljöfaktorer har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts. Inledningsvis 
undersöktes befintliga teorier och forskning inom området psykisk ohälsa och 
därefter analyserades och bearbetades insamlad data, vilket innebär ett deduktivt 
tillvägagångssätt (Bryman, 2011).  

4.1 Urval och undersökningsgrupp 
Företaget valdes genom en tidigare etablerad kontakt, vilket kan ses som ett 
bekvämlighetsurval (Eliasson, 2013). Vid utskicket var 641 medarbetare 
tillsvidareanställda eller visstidsanställda på företaget. Medarbetar-
undersökningen skickades ut i form av en enkät till samtliga medarbetare på 
företaget. Det var totalt 511 medarbetare (80 %) som besvarade enkäten, vilket 
innebar ett bortfall på 130 medarbetare (20 %). När en bortfallsanalys 
genomfördes visades att undersökningsgruppen som besvarade enkäten var 
representativ för företagets medarbetare utifrån kön, ålder och sektor. Tabell 1 
visar deskriptiv statistik av kön, ålder, anställningstid, tjänsteposition och 
sektorstillhörighet bland medarbetare som besvarade enkäten.  
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik för de som besvarade enkäten (N= 511) 
  Antal (n) Andel  
Kön Man 

Kvinna 
454 

57 
89 % 
11 % 

     
Ålder 30 år eller yngre 

31-40 år 
41-50 år 
51-60 år 
Äldre än 60 år 
Vill ej uppge 

84 
138 
152 

  78 
17 
42 

16 % 
27 % 
30 % 
15 % 

3 % 
8 % 

    
Anställningstid 2 år eller mindre 

3-5 år 
6-10 år 
Mer än 10 år 
Vill ej uppge 

44 
137 
127 
159 

44 

9 % 
27 % 
25 % 
31 % 

9 % 
    
Tjänsteposition Medarbetare 

Chef 
465 

46 
91 % 

9 % 
    
Sektor Tjänsteman 

Kollektivanställd 
275 
236 

54 % 
46 % 

4.2 Datainsamlingsinstrument 
Vid genomförandet av medarbetarundersökningen samarbetade företaget med 
ett konsultföretag som tillhandahöll en färdig enkät och samlade in data genom 
sitt webbaserade enkätverktyg. Dold bakgrundsinformation om medarbetares 
avdelning, närmaste chef, roll (medarbetare/chef), sektortillhörighet 
(tjänsteman/kollektivanställd) samt kön (man/kvinna) fanns automatiskt inlagt 
enkäten. I slutet av enkäten hade medarbetare möjlighet att delge övriga 
synpunkter i en öppen fråga samt möjlighet att ange ålder samt antal år av 
anställning i företaget.  
 
Konsultföretaget angav att enkäten hade grund i teorier inom motivation, stress 
och prestation. Enkäten bestod huvudsakligen av påståenden och dessa kommer 
fortsättningsvis att benämnas items. Vid utformningen av items fanns ingen 
uttalad grund i beprövade frågeformulär men däremot återfanns vissa likheter 
mellan enkätens items och det beprövade frågeformuläret QPS Nordic, som 
används för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetet i Norden 
(Dallner, Gamberale, Olsson & Örelius, 1999). Alla items i enkäten som studien 
baserades på besvarades genom en femgradig Likertskala. Likertskalan kan 
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beskrivas som ett flerindikatorsmått som används för att mäta attityder till ett 
visst område där målet är att mäta en känslas intensitet (Bryman, 2011). 
Eftersom studien syftade till att undersöka psykisk ohälsa, som beror på 
medarbetarnas subjektiva upplevelser, var Likertskalan en relevant mätmetod. 
Medarbetarna tog ställning till påståenden genom att ange till vilken grad denne 
instämmer med respektive item (1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt). Alla 
items i föreliggande studie var obligatoriska men det fanns möjlighet att kryssa i 
svarsalternativet Vet ej.  
 
Items som används vid Likertskalor bör formuleras så att både en positiv och 
negativ uppfattning av företeelsen undersöks för att kunna identifiera eventuella 
skevheter i svaren (Bryman, 2011). Items i den ursprungliga enkäten ställdes 
genom endast positivt formulerade påståenden. Vi fick möjlighet att lägga till 
fyra items (item 22-25) för att få ett mått på psykisk ohälsa. Tre av dessa items 
hade negativ formulering. Formuleringen av dessa fyra items om psykisk ohälsa 
baserades på ett urval av frågor från en rapport av Dallner et al. (2000) som 
använt undersökningsformuläret QPSNordic. Formuleringen av items kan till 
viss del baserats på en vardaglig syn på begreppet (Bryman, 2011) och utifrån 
detta valdes slutgiltiga items utifrån vad vi som forskare intuitivt tyckte bäst 
beskriver psykisk ohälsa.  

4.3 Datainsamling 
Innan enkäten skickades ut genomfördes ett internt pilotutskick på företaget för 
att samla in uppfattningar om enkätens items och förslag på förbättringar. Den 
slutgiltiga enkäten skickades sedan till företagets medarbetare. För att besvara 
enkäten fick medarbetare med tjänstedator en länk till sin företagsmail. 
Medarbetare utan tjänstedator fick istället besvara enkäten genom 
avidentifierade användaruppgifter som delades ut till berörda medarbetare av 
närmaste chef. Svarsperioden för enkäten var ursprungligen två veckor men 
förlängdes till tre och en halv vecka. Medarbetare med företagsmail fick tre 
elektroniska påminnelser och medarbetare med användaruppgifter fick 
påminnelser gruppvis genom närmaste chef. När svarsperioden för enkäten 
avslutades användes rådata för att genomföra föreliggande studie. Innan 
bearbetningen av rådata påbörjades exkluderades items som kunde röja 
företagets identitet. Även items om likabehandling och items om 
utvecklingssamtal samt den öppna frågan exkluderades eftersom de inte mättes 
genom en Likertskala och vissa av dem innehöll följdfrågor. Även item med 
stort bortfall exkluderades.  
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4.4 Bearbetning och analys av data 
Vid bearbetningen av data användes IBM SPSS Statistics 23. För att besvara 
studiens frågeställningar behövde alla items i enkäten först och främst 
konceptualiseras till mätbara faktorer. Utifrån teori inom psykisk ohälsa valdes 
items som ansågs kunna mäta psykisk ohälsa ut och testades genom 
analysmetoden Cronbachs alfa (α). Cronbachs α är ett sätt att mäta intern 
konsistens mellan items i en faktor (Bryman, 2011) och det är önskvärt med en 
alfanivå över .70 (Field, 2013). I föreliggande studie undersöktes psykisk ohälsa 
och kunde därför betraktas som studiens beroende variabel.  
 
En explorativ faktoranalys genomfördes för återstående items i enkäten. En 
explorativ faktoranalys är ett sätt att identifiera grupper eller faktorer utifrån 
olika items och används för att reducera stora datamängder till mer hanterbar 
storlek (Field, 2013). Utifrån de items som kördes i faktoranalysen skapades 
faktorer med hög korrelation till varandra. För att komma fram till en slutlig 
faktoranalys testades initiala faktoranalyser. Dessa initiala faktoranalyser ledde 
till korrigeringar av vilka items som inkluderades i den slutgiltiga 
faktoranalysen. För att se formuleringen och motivering för dessa borttagna 
items innan slutgiltig faktoranalys, se Bilaga 1. I studien genomfördes en 
slutgiltig explorativ faktoranalys på 46 av enkätens items med principial axis 
och varimax rotation med Kaiser’s normalisering. Den ortogonala rotationen 
varimax tillåter inte korrelation mellan olika faktorer och valdes då det 
underlättar tolkningen av faktorerna eftersom de skapar färre faktorer med hög 
laddning inom respektive faktor (Field, 2013). Värdet för Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO=.94) verifierade att data överhuvudtaget passade för att göra en 
faktoranalys, då värdet var väl över det accepterade värdet på .5 (Field, 2013). 
Vi valde att extrahera items med eigenvalue större än ett med utgångspunkt i 
Kaiser’s gränsvärde (Field, 2013). För faktorerna som framkom samt för den 
beroende variabeln psykisk ohälsa skapades medelvärden som fortsättningsvis 
användes i studiens analyser. 
 
För att besvara studiens två första frågeställningar om hur organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöfaktorer kan förklara medarbetares psykiska ohälsa 
genomfördes en multipel linjär regressionsanalys baserat på de slutgiltiga 
faktorerna. En multipel linjär regressionsanalys ska användas för att få ett värde 
på hur faktorer kan förklara en beroende variabel (Field, 2013). I föreliggande 
studie innebar det att genom de slutgiltiga faktorerna förklara den beroende 
variabeln psykisk ohälsa.  
 
Studiens tredje frågeställning syftade till att undersöka hur samband mellan 
arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska ohälsa kan förstärkas eller 
försvagas genom ytterligare arbetsmiljöfaktorer. Detta kan även beskrivas som 
att identifiera moderationer. Moderation innebär att sambandet mellan en 
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beroende variabel och en annan faktor förändras genom en ytterligare faktor 
(Field, 2013). I den här studien handlar det om huruvida ett samband mellan 
studiens beroende variabel och en av studiens faktorer kan förstärkas eller 
försvagas av en ytterligare faktor, som då kallas moderator. Initialt i studien var 
den beroende variabeln psykisk ohälsa för moderationsanalyserna, men även 
stress undersöktes som beroende variabel (se avsnitt 5.5). Moderationsanalyser 
genomfördes med Hayes PROCESS. För att identifiera samband i 
moderationsanalyserna användes tre nya faktorer utöver de som framkommit i 
faktoranalysen (se avsnitt 5.4).  

4.5 Validitet och reliabilitet 
I studien fanns en ständig medvetenhet om de kvalitetsaspekter som kunde 
tänkas ha betydelse för resultatet. En sådan kvalitetsaspekt är validitet som 
handlar om huruvida en studie verkligen mäter det som avses mätas (Eliasson, 
2013). Eftersom studien avsåg undersöka psykisk ohälsa och organisatoriska 
samt sociala arbetsmiljöfaktorer var operationalisering och mätning av dessa 
faktorer en kritisk process i studien. Validitet som syftar till att skapa ett mått på 
ett begrepp kallas för begreppsvaliditet (Bryman, 2011). För att stärka 
begreppsvaliditeten genomfördes en explorativ faktoranalys för de items som 
inkluderades i en faktor vilket visade på en intern samhörighet som items inom 
respektive faktor hade. Dessutom jämfördes respektive faktor med befintlig teori 
och forskning för att stärka validiteten ytterligare.  
 
Utöver validitet finns kvalitetsaspekten reliabilitet. Reliabilitet handlar om 
huruvida studien är pålitlig eller inte, ju mer det går att lita på att resultatet går 
att upprepa desto högre reliabilitet har studien (Eliasson, 2013). På grund av att 
psykisk ohälsa till viss del grundas på subjektiva uppfattningar kan det vara 
svårt att säkerställa att ett liknande resultat skulle uppnås vid ett annat 
mättillfälle. En ytterligare aspekt nära relaterat till reliabilitet är replikerbarhet 
vilket syftar till huruvida det är möjligt för andra forskare att upprepa en 
undersökning (Bryman, 2011). Detta kräver en detaljerad beskrivning av 
tillvägagångssättet. Därför eftersträvades en transparent beskrivning av studiens 
genomförande. Reliabilitet kan vidare delas upp i ytterligare en beståndsdel där 
items som ställs för att mäta en specifik faktor behöver ha en intern 
överensstämmelse, (Bryman, 2011), vilket påminner om tidigare nämnd 
begreppsvaliditet. För att säkerställa överenstämmelse mellan items i respektive 
faktor användes Cronbachs alfa som visade om det fanns en intern 
överenstämmelse mellan de items som delats in i respektive faktor. 
Faktoranalysen inkluderade endast slutgiltiga faktorer med alfanivåer över den 
rekommenderade gränsen på .70 (Field, 2013) vilket stärkte reliabiliteten i 
analyserna. Utöver de faktorer som framkom i faktoranalysen användes tre nya 
faktorer i moderationsanalyserna, se diskussion om detta i avsnitt 6.4.  
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4.6 Etiska överväganden 
För att genomföra forskning krävs att fyra etiska krav skall uppfyllas (Bryman, 
2011): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personer som deltar i en 
undersökning ska informeras om undersökningens olika steg och dess syfte. 
Information om detta delgavs medarbetarna genom ett följebrev där syfte och 
genomförande tydliggjordes (se Bilaga 2). Ett etiskt övervägande i studien var 
huruvida resultatet från medarbetarundersökningen kunde användas till 
föreliggande studie då det inte framgått i följebrevet att respondenternas svar 
även skulle ligga till grund för forskningsändamål. Data som användes i studien 
var avidentifierat och bearbetades endast på övergripande företagsnivå, vilket 
innebar att inga enskilda medarbetare kunde urskiljas. Utifrån detta gjordes ett 
etiskt ställningstagande att använda data från medarbetarundersökningen 
eftersom studiens genomförande inte kan komma att skada enskilda individer. 
Nästa krav är samtyckeskravet som innebär att deltagandet i undersökningen ska 
vara frivilligt (Bryman, 2011). Detta uppfylldes eftersom deltagande 
uppmuntrades men var inte obligatoriskt. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som syftar till att personuppgifterna ska behandlas med 
försiktighet (Bryman, 2011). I enkäten utlovades anonymitet till medarbetarna 
då det inte gick att utläsa vem som svarat vad i resultatet vilket innebar att inga 
personuppgifter kunde framgå. I den rådata som användes i studien exkluderade 
konsultföretaget på vår begäran medarbetarnas mailadresser och 
bakgrundsinformation om närmaste chef för att behålla medarbetarnas 
anonymiteten. Även specifika items om värdeord och vision exkluderades i 
bearbetningen av data för att inte riskera att röja företagets identitet. Det sista 
kravet, nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamålet (Bryman, 2011). Detta krav uppfylldes genom att rådata 
som användes raderades efter genomförandet av studien. 

5. RESULTAT 
Resultatet i studien omfattar fyra delar. Inledningsvis presenteras de items som 
används för att mäta psykisk ohälsa och följs av en redovisning av den 
explorativa faktoranalys som legat till grund för studiens faktorer. Därefter 
redovisas resultatet av en multipel linjär regressionsanalys där prediktorer till 
psykisk ohälsa visas. Avslutningsvis redovisas de moderationsanalyser som 
visades ha betydelse för bakomliggande faktorers samband med psykisk ohälsa 
och stress. 
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5.1 Psykisk ohälsa 
Studien syfte var att undersöka psykisk ohälsa, som därför blev studiens 
beroende variabel. Värdet på måttet av psykisk ohälsa för medarbetare i studien 
baserades på medelvärdet från sju items, se Tabell 2. Intern reliabilitet testades 
genom Cronbach’s alfa (α). Antal medarbetare som besvarade items inom 
psykisk ohälsa finns angivet i parentes.  
 
Tabell 2 
Frågor som inkluderas i psykisk ohälsa (Nmin=507, Nmax=511) 
Beroende 
variabel 

Frågor  (α) 

Psykisk ohälsa 2.   Jag tycker det är roligt att gå till jobbet* .75 
 19. Jag har en god psykisk hälsa* 
 20. Jag har en bra balans mellan arbete och    

      privatliv* 
 21. Jag kan koppla av från arbetet på min fritid* 
 22. Mitt arbete känns meningsfullt*  
 23. Jag har svårt att koncentrera mig i mitt arbete  
 25. Jag känner mig ofta olycklig och nedstämd 
* Skalan för frågan är omvänd för att skapa medelvärdet för psykisk ohälsa 
 
Måttet på psykisk ohälsa hos medarbetare i studien baserades dels på 
medarbetares egen uppskattning av sin psykiska ohälsa och dels på andra items 
om upplevd meningsfullhet, glädje över att gå till arbetet, möjlighet att släppa 
arbetet på fritiden, balans mellan arbete och privatliv, koncentrationsmöjlighet 
samt nedstämdhet. Om medarbetare har höga värden på flera av dessa items 
kommer nivån för medarbetarens psykiska ohälsa att vara hög.  

5.2 Explorativ faktoranalys och reliabilitetsanalys 
Den explorativa faktoranalysen resulterade i nio faktorer som tillsammans 
förklarade 61.1 % av variansen. I Tabell 3 visas de nio faktorerna, deras 
faktorladdningar (L) samt alfanivå (α) efter den slutgiltiga faktoranalysen. 
Utifrån faktorerna som bildades kunde vi se att de handlar om ledarskap, 
gemenskap och arbetsplatskultur, företagsledning, arbetssituation, fysisk 
arbetsmiljö och initiativtagande, kunskap om lön, hanterbar stress, tydliga mål 
och information i arbete. För att tydliggöra presentationen av den explorativa 
faktoranalysen redovisas inga faktorladdningar som är mindre än .30 i 
faktorernas uppdelningar. Items som laddade med flera faktorer placerades i den 
faktor där den laddade högst. Av de nio faktorerna handlade en faktor om fysisk 
arbetsmiljö och initiativtagande, vilken vi valde att göra en teoretisk uppdelning 
av eftersom items teoretiskt inte hör ihop. Alfanivån för uppdelningen av 
initiativtagande som delfaktor (α=.53) hade alfavärde under den 
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rekommenderade nivån och användes därför inte i fortsatta analyser, se Bilaga 1. 
Däremot hade faktorn fysisk arbetsmiljö en alfanivå över den rekommenderade 
och kvarstod som egen faktor i studien. I nedanstående tabeller kommer studiens 
faktorer från faktoranalysen att presenteras och beskrivas.  
 
Tabell 3a  
Faktorn ledarskap (Nmin=392***, Nmax=505) 
Faktor Items L (α) 
Ledarskap 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Min närmaste chef är en god förebild 
61. Jag är som helhet nöjd med min närmaste     
     chef 
49. Min närmaste chef bidrar till att skapa ett  
      öppet och tillåtande klimat 
59. Min närmaste chef är tydlig i sitt ledarskap 
56. Min närmaste chef involverar oss        
      medarbetare och skapar delaktighet  
48. Min närmaste chef är bra på att informera  
      om viktiga händelser och beslut  
52. Min närmaste chef är bra på att planera och  
      organisera 
60. Min närmaste chef är förstående/        
      medkännande 
54. Min närmaste chef ger mig det stöd jag  
      behöver i mitt arbete  
51. Min närmaste chef visar att han/hon litar på  
      sina medarbetare  
57. Min närmaste chef skapar förutsättningar för  
      mig att utvecklas i mitt arbete  
58. Min närmaste chef och jag har en god  
      dialog   
53. Min närmaste chef tar tag i problem som rör  
      konflikter och relationer på arbetsplatsen  
55. Min närmaste chef ger mig återkoppling på  
      hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter  

.88 

.87 
 

.84 
 

.80 

.79 
 

.79 
 

.77 
 

.76 
 

.75 
 

.72 
 

.71 
 

.70 
 

.70 
 

.68 
 

.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Ledarskapsfaktorn exklusive item 53 har Nmin= 475 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående 14 items valde vi att kalla för ledarskap. 
Faktorn består av ett stort antal items och blir därför en bred och generell faktor 
för ett ledarskap som medarbetare tycker är bra. Ledarskapet handlar om 
aspekter som har att göra med bra organisatoriska ledaregenskaper som 
planering, information och tydlighet men också mer sociala delar som stöttning, 
dialog och förmåga att skapa delaktighet. Även förmåga att skapa goda 
förutsättningar för medarbetare och hantera konflikter inkluderas i faktorn. 
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Tabell 3b  
Faktorn gemenskap och arbetsplatskultur (Nmin=476, Nmax=510)  
Faktor Items L  (α) 
Gemenskap och 
arbetsplatskultur 
 

10. Vi har bra gemenskap och sammanhållning i  
      min grupp/lag 
15. Samarbetet i min grupp/lag fungerar bra 
11. I min grupp/lag delar vi gärna med oss av  
      våra kunskaper och erfarenheter till varandra 
14. Stämningen i min grupp/lag är bra 
12. Jag känner mig respekterad av mina  
      arbetskollegor 
13. Vi löser konflikter på ett konstruktivt sätt i  
      min grupp/lag** 

.83 
 

.81 

.78 
 

.71 

.66 
 

.66 
 

.92 

** Laddar även med ledarskap (.32) 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående sex items valde vi att kalla för 
gemenskap och arbetsplatskultur. Faktorn syftar till medarbetarens upplevelse 
av arbetsgruppens gemenskap, samarbetsförmåga och öppenhet för att dela 
erfarenheter, men syftar även till den generella stämningen, respektfullhet och 
förmåga att lösa konflikter i arbetsgruppen.   
 
Tabell 3c  
Faktorn företagsledning (Nmin=421, Nmax=477)  
Faktor Items L  (α) 
Företagsledning 70. Jag är som helhet nöjd med företagsledningen 

67. Företagsledningen är goda förebilder 
66. Jag känner förtroende för företagsledningens  
      sätt att leda verksamheten 
69. Företagsledningen bidrar till att skapa ett  
      öppet och tillåtande klimat 
68. Företagsledningen är bra på att informera om  
      viktiga händelser och beslut 

.88 

.85 

.84 
 

.80 
 

.70 

.94 

 
Den faktor som inkluderar ovanstående fem items valde vi att kalla för 
företagsledning. Den här faktorn representerar en positiv uppfattning om 
huruvida företagsledningen är goda förebilder, har förtroende hos medarbetare, 
bidrar till öppenhet och är bra på att informera och företagets riktning. 
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Tabell 3d  
Faktorn arbetssituation (Nmin=473, Nmax=511)  
Faktor Items L  (α) 
Arbetssituation 1.   Jag trivs med mina arbetsuppgifter 

74. Jag är som helhet nöjd med min    
      arbetssituation** 
29. Jag anser att min kompetens och erfarenhet    
      tas tillvara på ett bra sätt 
4.   Jag kan påverka min arbetssituation** 
30. Det finns utvecklingsmöjligheter inom  
      organisationen för mig  
5. Jag har möjlighet till rotation/variation på  
    jobbet 

.64 

.61 
 

.51 
 

.50 

.42 
 

.42 

.81 

** Item 74 laddar även med ledarskap (.31) 
     Item 4 laddar även med hanterbar stress (.34) 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående sex items valde vi att kalla för 
arbetssituation. Det är en relativt generell faktor som övergripande förklarar 
medarbetares trivsel med arbetsuppgifter och nöjdhet över sin arbetssituation i 
allmänhet. Faktorn inkluderar även aspekter om upplevelse av att ens kompetens 
tas tillvara samt påverkans-, utvecklings- och variationsmöjligheter i arbetet. 
 
Tabell 3e 
Faktorn fysisk arbetsmiljö (Nmin=492, Nmax=511) 
Faktor Items L  (α) 
Fysisk 
arbetsmiljö 
 
 
 
  

7. Jag har en säker fysisk arbetsmiljö 
8. Jag har den utrustning jag behöver för att  
    kunna utföra mitt arbete 
9. Jag har kunskap om hur jag ska använda  
    skyddsutrustning/hjälpmedel som kan  
    behövas för mitt arbete 

.74 

.65 
 

.46 
 
 

.71 
 
 
 

 
Den faktor som inkluderar ovanstående tre items valde vi att kalla för fysisk 
arbetsmiljö. Huvudsakligen syftar faktorn till medarbetares upplevelse om att ha 
en säker fysisk arbetsmiljö och tillräcklig utrustning för arbetet. Dessutom 
inkluderas en aspekt som handlar huruvida medarbetare har kunskap om hur 
utrustningen används.  
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Tabell 3f 
Faktorn kunskap om lön (Nmin=463, Nmax=488)  
Faktor Items  L  (α) 
Kunskap om lön 41. Jag känner till hur jag kan påverka min        

      löneutveckling 
40. Min chef motiverar tydligt vad som ligger  
      till grund för min lön 
39. Jag har kunskap om hur lönesättningen på  
      Företaget fungerar 

.88 
 

.80 
 

.71 

.85 

 
Den faktor som inkluderar ovanstående tre items valde vi att kalla för kunskap 
om lön. Faktorn inkluderar förståelse för samt kunskap om hur lönesättning sker, 
både på individnivå och företagsnivå.  
 
Tabell 3g 
Faktorn hanterbar stress (Nmin=500, Nmax=511) 
Faktor Items L  (α) 
Hanterbar stress 
 

3.  Jag har en rimlig arbetsbelastning   
6.  Det finns tid för återhämtning efter perioder  
     av stress på jobbet 
24. Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete* 

.68 

.61 
 

.60 

.72 

* Skalan för frågan är omvänd för att skapa medelvärde för faktorn 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående tre items valde vi att kalla för hanterbar 
stress. Faktorn handlar om huruvida medarbetare upplever sig ha en rimlig 
arbetsbelastning, att det finns tid för återhämning efter stressiga perioder samt 
hur ofta medarbetare upplever stress i arbetet. Medarbetare som har en hög nivå 
av hanterbar stress har helt enkelt en arbetssituation där stress förekommer i en 
hanterbar utsträckning.  
 
Tabell 3h 
Faktorn tydliga mål (Nmin=496, Nmax=500) 
Faktor Items L  (α) 
Tydliga mål 46. Det finns tydliga mål för arbetet i min  

      grupp/lag** 
47. Det finns tydliga mål för mitt individuella  
      arbete 

.83 
 

.72 

.87 

** Item 46 laddar även med ledarskap (.31) 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående två items valde vi att kalla för tydliga 
mål. Faktorn berör aspekter om huruvida medarbetare upplever sig ha tydliga 
mål i arbetet, både vad gäller arbetslagets och individens eget arbete. 
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Tabell 3i 
Faktorn information i arbete (Nmin=505, Nmax=508) 
Faktor Items L  (α) 
Information i 
arbete 
 

32. Den information jag får känns relevant för  
      mitt arbete** 
31. Jag anser att jag har tillgång till den  
      information jag behöver i arbetet 

.67 
 

.61 

.81 

**Item 32 laddar även med faktorn fysisk arbetsmiljö (.33) 
 
Den faktor som inkluderar ovanstående två items valde vi att kalla för 
information i arbete. Faktorn syftar till om medarbetare tycker att de tillges 
relevant och tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete.   

5.3 Multipel linjär regressionsanalys 
I den här studien användes en multipel linjär regressionsanalys för att undersöka 
vad som kan förklara psykisk ohälsa. Prediktorer var ledarskap, gemenskap och 
arbetsplatskultur, företagsledning, arbetssituation, fysisk arbetsmiljö, kunskap 
om lön, hanterbar stress, tydliga mål och information i arbete. Multipel linjär 
regressionsanalys genomfördes med hierarkisk metod genom fem steg av 
inmatade faktorer, se Tabell 4. I det första steget valdes ledarskap, eftersom det 
finns mycket teoretiskt stöd för att ledarskapet har betydelse för medarbetares 
nivå av psykisk ohälsa, se avsnitt 2.5. I nästa steg valdes arbetssituation och 
hanterbar stress, vars items påminner om de aspekter som presenteras i avsnitt 
2.3 och kan ses som organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. I det tredje steget 
valdes gemenskap och arbetsplatskultur, vilket teoretiskt har stor betydelse för 
psykisk ohälsa, se avsnitt 2.4. Även företagsledningen valdes i detta steg då 
items i faktorn påminner om de items som finns i gemenskap och 
arbetsplatskultur, fast på en högre nivå i organisationen. I det fjärde och det 
femte steget valdes faktorerna tydliga mål, information i arbete, kunskap om lön 
respektive fysisk arbetsmiljö som också kan ha betydelse för psykisk ohälsa, se 
avsnitt 2. Ledarskapet förklarade i det första steget 14 % av variansen. I nästa 
steg förklarade arbetssituation och hanterbar stress ytterligare 32 %. I det tredje 
steget valdes gemenskap och arbetsplatskultur samt företagsledning in i 
modellen och förklarade ytterligare 3 %. I detta steg slogs ledarskap ut ur 
modellen och förklarade inte längre någon signifikant varians. I det fjärde och 
femte steget förklarades ingen ny signifikant varians. 
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Tabell 4 
Regressionsanalys för prediktorer och psykisk ohälsa, β och (t-värde) 
Psykisk ohälsa Steg 1  Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 
Ledarskap 
 

-.26 
(-8.96)* 

-.06 
(-2.17)** 

-.01 
(-.43) 

.00 
(.12) 

.00 
(.12) 

      
Arbets- 
  situation 
Hanterbar stress 

 -.36 
(-10.20)* 

-.23 
(-8.83)* 

-.30 
(-8.28)* 

-.23 
(-8.85)* 

-.29 
(-7.74)* 

-.22 
(-8.36)* 

-.29 
(-7.71)* 

-.22 
(-8.35)* 

      
Gemenskap och  
  arbetsplatskultur 
Företagsledning 

  -.16 
(-5.12)* 

-.05 
(-1.88) 

-.15 
(-4.78)* 

-.04 
(-1.53) 

-.15 
(-4.76)* 

-.04 
(-1.52) 

      
Tydliga 
  mål 
Information i    
  arbete 
Kunskap om lön 

   -.02 
(-.78) 

-.05 
(-1.75) 

.02 
(1.31) 

-.02 
(-.78) 

-.05 
(-1.69) 

.02 
(1.29) 

      
Fysisk    
  arbetsmiljö 

    .00 
(.03) 

      
R2 
ΔR2 
N 

.14  
.14* 
511 

.45 
.32* 
511 

.49 
.03* 
511 

.49 

.00 
511 

.49 

.00 
511 

*p < .001, **p <.05 
 
Modellen visar att det utifrån arbetssituation, hanterbar stress samt gemenskap 
och arbetsplatskultur signifikant går att förklara 49 % av psykisk ohälsa, F(9, 
501)= 53.71, p <.001. Medarbetare som upplever att de har en god 
arbetssituation, en hanterbar situation av stress samt en god gemenskap och 
arbetsplatskultur har mindre risk att hamna i psykisk ohälsa.  
 
Faktorn ledarskap slogs ut i modellen men visade starkt samband med både 
arbetssituation (r= .53) och gemenskap och arbetsplatskultur (r= .45) och svagt 
samband med hanterbar stress (r= .18). Faktorerna företagsledning, fysisk 
arbetsmiljö, tydliga mål, information i arbete och kunskap om lön kunde inte 
förklara någon ny signifikant varians av psykisk ohälsa som inte redan 
arbetssituation, hanterbar stress och gemenskap och arbetsplatskultur förklarat. 
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Däremot kan dessa faktorer vara av betydelse för att förstå bakomliggande 
orsaker till psykisk ohälsa eftersom faktorerna information i arbete (r= -.42), 
ledarskap (r= -37), företagsledning (r= -.35), tydliga mål (r= -.34) och fysisk 
arbetsmiljö (r= -.26) självständigt visade signifikant samband (p <.001) med 
psykisk ohälsa. Endast faktorn kunskap om lön visade icke-signifikant samband 
med psykisk ohälsa.  

5.4 Moderationsanalys på psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är den initiala beroende variabeln i studien och har i 
moderationsanalysen testats genom olika interaktioner mellan de nio faktorerna 
ledarskap, gemenskap och arbetsplatskultur, företagsledning, arbetssituation, 
fysisk arbetsmiljö, kunskap om lön, hanterbar stress, tydliga mål och 
information i arbete. De tabeller och diagram som kommer att presenteras i 
samband med studiens moderationsanalyser utgår från höga och låga nivåer av 
de olika faktorer som undersöks. Värden för en låg nivå baseras på en 
standardavvikelse under medelvärdet för respektive faktor. Värden för en hög 
nivå baseras på en standardavvikelse över medelvärdet för respektive faktor. I 
tabellerna visas samband mellan den beroende variabeln (psykisk ohälsa eller 
stress) och den oberoende faktorn (X) samt eventuellt samband mellan 
moderatorn (M). Dessutom visas interaktionseffekt med eventuell moderator. 
Figurerna illustrerar interaktionseffekten för att tydliggöra förståelsen för 
modererande effekter på sambanden. För att underlätta förståelsen för studiens 
moderationsanalyser kan Modell 1 användas som en mall för hur de olika 
faktorerna (X), moderatorerna (M) samt de beroende variablerna (Psykisk ohälsa 
eller stress) har undersökts.  

 
Modell 1. Mall för moderationsanalys 
 
Det fanns inga signifikanta modererande effekter på psykisk ohälsa baserat på 
de nio ursprungliga faktorerna. Däremot fanns en tendens till signifikans vid 
vissa interaktioner. Företagsledning som moderator för det negativa sambandet 
mellan psykisk ohälsa och gemenskap och arbetsplatskultur visade en tendens 
till signifikans, se Tabell 5 och Figur 1.  
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Tabell 5 
Psykisk ohälsa, gemenskap och arbetsplatskultur och företagsledning 
 b SE B t p 
Konstant 2.10 .03 81.94 <.001 
Företagsledning (M) -.19 .03 -5.66 <.001 
Gemenskap och arbetsplatskultur (X) -.30 .04 -7.99 <.001 
Gemenskap och arbetsplatskultur* 
företagsledning  

-.07 .04 -1.81 .072 

R2 = .05 
 

 
Figur 1. Psykisk ohälsa, gemenskap och arbetsplatskultur och företagsledning.  
 
Tabell 5 och Figur 1 visar att det finns en tendens att det negativa sambandet 
mellan psykisk ohälsa och gemenskap och arbetsplatskultur modereras av 
medarbetares förtroende för och nöjdhet med företagsledningen. Lågt förtroende 
och nöjdhet med företagsledningen reducerar gemenskapens positiva påverkan 
på medarbetares psykiska ohälsa. Tabell 6 och Figur 2 visar att även faktorn 
arbetssituation, som bland annat handlar om medarbetares upplevelse av kontroll 
och påverkansmöjligheter, har en tendens till modererande effekt på det negativa 
sambandet mellan psykisk ohälsa och hanterbar stress. 
 
Tabell 6 
Psykisk ohälsa, hanterbar stress och arbetssituation 

 b SE B t p 
Konstant 2.10 .02 96.32 <.001 
Arbetssituation (M) -.40 .03 -13.18 <.001 
Hanterbar stress (X) -.23 .03 -8.28 <.001 
Hanterbar stress * arbetssituation -.05 .03 -1.62 .105 
R2 = .45 
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Figur 2. Psykisk ohälsa, hanterbar stress och arbetssituation. 
 
Tabell 6 och Figur 2 visar att medarbetares psykiska ohälsa har ett samband med 
upplevelsen om att ha en hanterbar nivå av stress. Moderationsanalysen visar en 
tendens till att arbetssituationen modererar detta samband. Den positiva effekt 
som hanterbar stress har på medarbetares psykiska ohälsa reduceras om 
arbetssituationens förhållanden har låg nivå och därmed består av bristande 
kontroll och påverkansmöjligheter. Eftersom att de ursprungliga nio faktorerna 
inte genererade några signifikanta moderationseffekter mellan psykisk ohälsa 
och andra faktorer testades att skapa nya, mer koncentrerade, faktorer med färre 
antal items. Dessa grundades på teoretiska aspekter som kan vara av betydelse 
för psykisk ohälsa hos medarbetare. De nya faktorerna var konstruktiv konflikt-
hantering, ledarskapskultur och hanterbara krav och presenteras i Tabell 7. 
 
Tabell 7  
Ledarskapskultur, konstruktiv konflikthantering och hanterbara krav 
Nya faktorer Items (α) 
Ledarskapskultur 
 

49. Min närmaste chef bidrar till att skapa ett öppet  
      och tillåtande klimat  
56. Min närmaste chef involverar oss medarbetare och  
      skapar delaktighet 

.87 

   
Konstruktiv 
konflikthantering 

13. Vi löser konflikter på ett konstruktivt sätt i min  
      grupp/lag  
53. Min närmaste chef tar tag i problem som rör  
      konflikter och relationer på arbetsplatsen.  

.61 

   
Hanterbara krav 1. Jag trivs med mina arbetsuppgifter  

3. Jag har en rimlig arbetsbelastning  
.46 
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Faktorn ledarskapskultur syftar till huruvida den närmaste chefen har förmåga 
att gynna öppenhet och delaktighet i arbetet. Faktorn konstruktiv konflikt-
hantering kan beskrivas som både arbetsgruppens och närmaste chefens 
förmåga att konstruktivt hantera konflikter i arbetet. Faktorn hanterbara krav 
handlar om medarbetares arbetsuppgifter och inkluderar både medarbetares 
trivsel med arbetsuppgifterna samt huruvida de upplever att arbetsbelastningen 
är rimlig. Alfanivåerna hos vissa av faktorerna når inte upp till den 
rekommenderade nivån på .70, men eftersom de har en teoretisk grund kommer 
de användas i moderationsanalysen trots detta. Trots dessa nya faktorer 
ledarskapskultur, konstruktiv konflikthantering och hanterbara krav 
identifierades inga signifikanta moderationseffekter på samband mellan psykisk 
ohälsa och andra faktorer.  

5.5 Moderationsanalys på stress  
Eftersom det inte identifierades några signifikanta samband när psykisk ohälsa 
användes som beroende variabel, undersöktes möjligheten att använda en annan 
beroende variabel i studien trots att det inte var en ursprunglig frågeställning. I 
teoriavsnittet redogörs för att stress kan ses som en del i psykisk ohälsa (Forte, 
2015) och ofta är en bakomliggande orsak till att psykisk ohälsa uppstår (Brough 
et al., 2009). Eftersom att stress utifrån detta kan ses som en riskfaktor för att 
psykisk ohälsa utvecklas hos medarbetare, anser vi att stress kan användas som 
en beroende variabel i moderationsanalyserna för att undersöka risk för psykisk 
ohälsa. Viktigt att tänka på är dock att en hög stressnivå inte nödvändigtvis 
måste leda till psykisk ohälsa. Dock visar item 24. Jag upplever ofta stress i 
arbetet en korrelation med psykisk ohälsa (r= .37, p <.001) och kan beskrivas 
vara ett medelstarkt samband (Field, 2013). Item 24 kommer därför att användas 
fortsättningsvis som en av studiens beroende variabler för att hitta modererande 
effekter. Detta innebär att stress i moderationsanalyserna grundas på hur ofta 
medarbetare upplever stress i sitt arbete. 
 
Utifrån de ursprungliga nio faktorerna ledarskap, gemenskap och arbetsplats-
kultur, företagsledning, arbetssituation, fysisk arbetsmiljö, kunskap om lön, 
hanterbar stress, tydliga mål och information i arbete samt de tre nya faktorerna 
ledarskapskultur, konstruktiv konflikthantering och hanterbara krav 
identifierades signifikanta modererande effekter på samband mellan stress och 
andra faktorer. Det framkom tre faktorer som visar sådana modererande 
effekter: gemenskap och arbetsplatskultur, konstruktiv konflikthantering och 
ledarskapskultur. Dessa kommer nu att presenteras i tre separata avsnitt.  
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5.5.1 Gemenskap och arbetsplatskultur som moderator 
Faktorn gemenskap och arbetsplatskultur kan handla om medarbetarens 
upplevelse av en god gemenskap med kollegor samt en stämning av 
respektfullhet och samarbete i arbetsgruppen. När gemenskap och arbetsplats-
kultur testades som moderator på andra faktorers samband med stress 
identifierades signifikanta interaktionseffekter på samband mellan stress och 
arbetssituation samt stress och hanterbara krav. Arbetssituationen är en faktor 
som syftar till medarbetarens trivsel med arbetsuppgifter och nöjdhet med 
arbetssituationen i allmänhet samt påverkans-, utvecklings- och variations-
möjligheter i arbetet. Det finns ett negativt samband mellan medarbetares stress 
och arbetssituationen, som modereras av faktorn gemenskap och arbetsplats-
kultur, se Tabell 8 och Figur 3. 
 
Tabell 8 
Stress, arbetssituation och gemenskap och arbetsplatskultur 
 b SE B t p 
Konstant 3.14 .05 64.61 <.001 
Gemenskap och arbetsplatskultur (M) .02 .07 .34 .733 
Arbetssituation (X) -.28 .07 -3.81 <.001 
Arbetssituation * gemenskap och 
arbetsplatskultur 

-.31 .07 -4.61 <.001 

R2 = .07 

 
Figur 3. Moderationsdiagram på stress: arbetssituation och gemenskap och 
arbetsplatskultur.  
 
Tabell 8 och Figur 3 visar att den stressreducering, som uppstår genom en god 
arbetssituation, nästan helt försvinner om medarbetaren upplever dålig 
gemenskap och arbetsplatskultur. Däremot om medarbetare upplever en hög 
nivå av gemenskap och arbetsplatskultur förstärks sambandet mellan stress och 
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arbetssituationen. Samtidigt visas att medarbetare som upplever en sämre 
arbetssituation har högre stressnivå om de även upplever en god gemenskap och 
arbetsplatskultur. Medarbetarens upplevelse av gemenskap och arbetsplatskultur 
har därmed ett tydligt samband med huruvida arbetssituationens förhållandens 
har betydelse för stressnivån hos medarbetare. Tabell 9 och Figur 4 visar att 
gemenskap och arbetsplatskultur dessutom är moderator för det negativa 
sambandet mellan medarbetares stress och hanterbara krav. Hanterbara krav 
handlar som tidigare nämnts om medarbetares upplevelse av att ha rimliga krav 
och krav som de trivs med. 
 
Tabell 9  
Stress, hanterbara krav och gemenskap och arbetsplatskultur  
 b SE B t p 
Konstant 3.11 .05 66.28 <.001 
Gemenskap och arbetsplatskultur (M) .13 .07 1.98 .048 
Hanterbara krav (X) -.54 .07 -7.54 <.001 
Hanterbara krav * gemenskap och 
arbetsplatskultur 

-.26 .08 -3.34 .001 

R2 = .15 

 
Figur 4. Stress, hanterbara krav och gemenskap och arbetsplatskultur. 
 
Tabell 9 och Figur 4 visar att sambandet mellan medarbetares stress och 
upplevelse om att ha hanterbara krav modereras av deras upplevda gemenskap 
och arbetsplatskultur. För medarbetare som upplever att de har krav i hanterbar 
utsträckning spelar inte gemenskap och arbetsplatskultur någon roll för 
stressnivån. Däremot om kraven inte är hanterbara kan det vara så att en hög 
gemenskap och arbetsplatskultur kan göra situationen mer stressande för 
medarbetare.  
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5.5.2 Konstruktiv konflikthantering som moderator 
Konstruktiv konflikthantering handlar om medarbetares upplevelse av att både 
gruppen och den närmaste chefens bidrar till att konflikter i arbetet hanteras 
konstruktivt. När faktorn konstruktiv konflikthantering testades som moderator 
på andra faktorers samband med stress identifierades signifikanta interaktions-
effekter på sambandet mellan stress och arbetssituation samt stress och 
hanterbara krav. Arbetssituationen är en faktor som syftar övergripande till 
medarbetarens trivsel med arbetsuppgifter och nöjdhet med arbetssituationen i 
allmänhet samt påverkans-, utvecklings- och variationsmöjligheter arbetet. 
Arbetssituationen har i sig själv ett negativt samband med medarbetares stress. 
Konstruktiv konflikthantering på arbetsplatsen verkar ha modererande effekt på 
detta samband, se Tabell 10 och Figur 5. 
 
Tabell 10 
Stress, arbetssituation och konstruktiv konflikthantering 
 b SE B t p 
Konstant 3.13 .05 63.63 <.001 
Konstruktiv konflikthantering (M) .04 .06 .64 .523 
Arbetssituation (X) -.30 .08 -3.92 <.001 
Arbetssituation * konstruktiv 
konflikthantering 

-.19 .07 -2.61 .009 

R2 = .05 

 
Figur 5. Stress, arbetssituation och konstruktiv konflikthantering. 
 
Tabell 10 och Figur 5 visar att det negativa sambandet mellan stress och 
arbetssituation kan modereras av konstruktiv konflikthantering. Den minskade 
stressnivå som uppstår av en god arbetssituation, förstärks om medarbetare 
upplever sig ha en konstruktiv konflikthantering på arbetsplatsen. Dock kan en 
låg arbetssituation, med begränsade påverkansmöjligheter och kontroll, i 
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kombination med en hög konstruktiv konflikthantering på arbetsplatsen tvärtom 
leda till en stressökning för medarbetare. Tabell 11 och Figur 6 visar att 
konstruktiv konflikthantering även har en modererande effekt på det negativa 
sambandet mellan stress och medarbetares upplevelse av hanterbara krav. 
Hanterbara krav handlar som tidigare nämnts om medarbetares upplevelse av att 
ha rimliga krav och krav som de trivs med. 
 
Tabell 11 
Stress, hanterbara krav och konstruktiv konflikthantering 
 b SE B t p 
Konstant 3.11 .05 67.54 <.001 
Konstruktiv konflikthantering (M) -.06 .05 1.16 .248 
Hanterbara krav (X) -.50 .07 -7.39 <.001 
Hanterbara krav * Konstruktiv 
Konflikthantering 

-.21 .07 -3.01 .003 

R2 = .13 
 

 
Figur 6. Stress, hanterbara krav och konstruktiv konflikthantering. 
 
Tabell 11 och Figur 6 visar att hanterbara krav i sig själv har ett samband med 
medarbetares stressnivå. Konstruktiv konflikthantering kan ha en viss stress-
reducerande effekt på detta samband om medarbetare upplever sig ha hanterbara 
krav. Dock uppstår istället en stressökande effekt om medarbetare inte har 
hanterbara krav.  
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5.5.3 Ledarskapskultur som moderator 
Ledarskapskultur handlar om huruvida den närmaste chefen har förmåga att 
gynna öppenhet och delaktighet i arbetet. När faktorn ledarskapskultur testades 
som moderator på andra faktorers samband med stress, identifierades 
signifikanta interaktionseffekter på sambandet mellan stress och hanterbara 
krav. Upplevelse om hanterbara krav har i sig själv ett negativt samband med 
upplevd stress hos medarbetare. Detta samband förstärks vid en ledarskapskultur 
som gynnar öppenhet och delaktighet, se Tabell 12 och Figur 7. 
 
Tabell 12 
Stress, hanterbara krav och ledarskapskultur 
 b SE B t p 
Konstant 3.10 .05 66.21 <.001 
Ledarskapskultur (M) .03 .05 .59 .559 
Hanterbara krav (X) -.51 .07 -7.22 <.001 
Hanterbara krav * ledarskapskultur -.13 .07 -1.99 .047 
R2 = .13 

 
 
Figur 7. Stress, hanterbara krav och ledarskapskultur.   
 
Tabell 12 och Figur 7 visar att en god ledarskapskultur som gynnar öppenhet 
och delaktighet i sig själv inte har något signifikant samband med medarbetarens 
upplevelse av stress. Däremot finns en modererande effekt av ledarskaps-
kulturen på sambandet mellan stress och hanterbara krav, som förstärker den 
stressreducerande effekten av hanterbara krav. Dock verkar sambandet förändras 
beroende på upplevelsen av vilken utsträckning medarbetaren har hanterbara 
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krav. Om medarbetare inte upplever sig ha hanterbara krav kan en god 
ledarskapskultur tvärtom ha en stressökande effekt. I studien identifierades 
ytterligare fyra signifikanta moderationseffekter som inte diskuteras i uppsatsen 
då förklarad varians är 3 % eller mindre, se Bilaga 3.  

 
Sammanfattningsvis har moderationsanalyser genomförts på samband mellan 
studiens två beroende variabler psykisk ohälsa samt stress och studiens faktorer. 
Det fanns tendens till signifikans för sambandet mellan psykisk ohälsa, 
gemenskap och arbetsplatskultur (X) och företagsledning (M) samt på 
sambandet mellan psykisk ohälsa, hanterbar stress (X) och arbetssituation (M). 
När det gäller samband mellan stress som beroende variabel och studiens 
faktorer återfanns tre signifikanta moderatorer: gemenskap och arbetsplatskultur, 
konstruktiv konflikthantering samt ledarskapskultur. Tabellerna och figurerna 
som presenterats visar att sambanden mellan stress och en annan faktor kan 
förstärkas eller försvagas genom en moderator. Moderatorerna kan bidra till 
stressreducering hos medarbetare i vissa samband, men det framkommer även 
att de kan leda till en stressökning. Vad som kan tänkas förklara sambanden och 
de modererande effekterna kommer att diskuteras i avsnitt 6.3.  

6. DISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka samband mellan organisatoriska samt sociala 
arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska ohälsa. Utifrån detta fanns en 
förhoppning om att föreliggande studie kan bidra till en förståelse för hur 
psykisk ohälsa kan förklaras och modereras. Om vi nu ska försöka förstå det 
komplexa pusslet av psykisk ohälsa, vilka är då hörnbitarna? I studien gjordes 
en uppdelning mellan organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön, men 
det är viktigt att vara medveten om att dessa faktorer hänger ihop och påverkar 
varandra. Ledarskap är ett tydligt exempel på en faktor som innehåller både 
sociala och organisatoriska aspekter och som därför diskuteras separat efter de 
sociala arbetsmiljöfaktorerna som kan förklara psykisk ohälsa.  

6.1 Vilka organisatoriska arbetsmiljöfaktorer förklarar psykisk ohälsa? 
Studiens första frågeställning avser undersöka hur organisatoriska arbetsmiljö-
faktorer kan förklara medarbetares psykiska ohälsa. Regressionsanalysen visade 
att de tre faktorerna arbetssituation, hanterbar stress samt gemenskap och 
arbetsplatskultur kan förklara 49 % av psykisk ohälsa. Av dessa kan 
arbetssituation och hanterbar stress ses som organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. 
Arbetssituationen är en generell faktor som övergripande förklarar medarbetares 
trivsel med arbetsuppgifter och nöjdhet över sin arbetssituation men också 
aspekter om att ens kompetens tas tillvara samt påverkans-, utvecklings- och 
variationsmöjligheter i arbetet. Arbetssituationen är den faktor som tydligast kan 
förklara psykisk ohälsa med 29 %.  
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För att förstå på vilket sätt arbetssituationen kan förklara psykisk ohälsa kan 
items inom faktorn jämföras med tidigare forskning. Att medarbetare upplever 
nöjdhet med sin arbetssituation, skulle kunna förklaras genom den rättvisa som 
uppstår vid en balans mellan ansträngning och belöning. En sådan balans visar 
minskad risk för psykisk ohälsa (Brough et al., 2009; Siegrist, 2010). En form av 
belöning kan vara meningsfullhet (Brough et al., 2009) vilket skulle kunna 
jämföras med att medarbetare upplever att deras kompetens tas tillvara. 
Meningsfullhet i arbetet kan också handla om huruvida arbetet upplevs stämma 
överens med medarbetares personliga värderingar (Brom et al., 2015; Leiter & 
Maslach, 2003). Därför kanske det inte räcker med att veta att medarbetare 
upplever att sin kompetens tas tillvara, de behöver även känna att arbetet inte går 
emot deras värderingar. En sådan aspekt skulle kunna jämföras med trivsel med 
arbetsuppgifterna, då medarbetare sannolikt inte trivs med arbetsuppgifter som 
går emot deras personliga värderingar. 
 
En annan aspekt i arbetssituationen undersöker medarbetares möjligheter till 
påverkan, utveckling och variation, vilka kan ses som olika former av kontroll. 
Forskning visar att medarbetares upplevelse av kontroll på arbetsplatsen har 
negativt samband med psykisk ohälsa (Bakker et al., 2005; Brom et al., 2015; 
Karasek & Theorell, 1990; Lornudd et al., 2015; Luchman & González-Morales, 
2013; Schaufeli et al., 2009). Utifrån regressionens resultat går studiens resultat i 
riktning med befintlig forskning. Medarbetare som upplever sig ha kontroll leder 
till ökat arbetsengagemang (Schaufeli et al., 2009) vilket i sin tur inte bara 
minskar omfattningen av psykisk ohälsa och dess relaterade kostnader, utan 
även ökad produktivitet på företaget i stort (Maslach et al., 2001). 
 
Hanterbar stress är den andra organisatoriska faktorn som kan förklara och 
förklara 22 % av psykisk ohälsa. Hanterbar stress handlar om huruvida 
medarbetare upplever sig ha en rimlig arbetsbelastning, att det finns tid för 
återhämtning efter stressiga perioder samt hur ofta medarbetare upplever stress i 
arbetet. Medarbetare som har en hög nivå av hanterbar stress har helt enkelt ett 
arbete där stress förekommer i en hanterbar utsträckning. När det gäller 
medarbetares arbetsbelastning finns det många studier som visar att arbets-
kraven har samband med psykisk ohälsa (Bakker et., 2005; Brom et al., 2015; 
Karasek & Theorell, 1990; Lornudd et al., 2015; Luchman & González-Morales, 
2013; Schaufeli et al., 2009). Att psykisk ohälsa har samband med arbetskraven 
kan förklaras av kraven upplevs för höga (AFS 2015:4) eller för otydliga 
(Greenblatt, 2002). Dock kan möjlighet till återhämtning göra att medarbetare 
kan klara av höga stressnivåer (Forte, 2015; Åkerstedt, 2012). Om medarbetare 
upplever en hanterbar stress är risken för psykisk ohälsa mindre.  
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6.2 Vilka sociala arbetsmiljöfaktorer förklarar psykisk ohälsa? 
Studiens andra frågeställning avser att undersöka hur sociala arbetsmiljöfaktorer 
kan förklara medarbetares psykiska ohälsa. I regressionsanalysen framkom att 
den sociala arbetsmiljöfaktorn gemenskap och arbetsplatskultur kan förklara och 
förklara 15 % av psykisk ohälsa. Gemenskap och arbetsplatskultur syftar till 
medarbetares upplevelse av arbetsgruppens stämning, gemenskap och 
samarbetsförmåga samt öppenhet för att dela erfarenheter, respektfullhet och 
förmåga att lösa konflikter. Att faktoranalysen delar upp gemenskap och 
arbetsplatskultur i en egen faktor trots att den inkluderar många olika aspekter, 
kan tyda på att gemenskap och arbetsplatskultur inte så enkelt går att dela upp i 
delfaktorer på grund av att de samspelar och påverkar varandra. Gemenskap kan 
beskrivas som den övergripande kvaliteten på individens sociala nätverk och 
inkluderar ömsesidigt stöd, närhet och förmåga att arbeta i team (Leiter & 
Maslach, 2003). Faktorn som framkommit i studien inkluderar liknande aspekter 
genom item om gemenskap, stämning och samarbetsförmåga. Det finns flera 
studier som visar att dessa aspekter inom gemenskap och arbetsplatskultur har 
samband med psykisk ohälsa bland medarbetare (Burke, 2006; Hämmig, 2014; 
Leiter och Maslach, 2003; Karasek och Theorell, 1990; Ljungblad et al., 2014). I 
motsats till en god gemenskap och arbetsplatskultur kan en bristande gemenskap 
och arbetsplatskultur präglas av misstro, konkurrens, icke-stöttande kollegor, 
orättvis fördelning av inflytande och resurser samt bristande feedback 
(Blomberg, 2016) och leda till psykisk ohälsa och utsatthet hos medarbetare. En 
god gemenskap och arbetsplatskultur minskar därmed risk för psykisk ohälsa.  
 
Faktorn ledarskap visade ett starkt negativt samband med psykisk ohälsa i 
korrelationsanalysen. Ledarskapet handlar om organisatoriska ledaregenskaper 
som planering, information och tydlighet men också mer sociala delar som 
stöttning, dialog och förmåga att skapa delaktighet. Förmåga att skapa goda 
förutsättningar för medarbetare och hantera konflikter inkluderas också i faktorn 
ledarskap. Utifrån vad som kunde förväntats med tanke på korrelationsanalysen 
och att relationen mellan medarbetare och ledare är en av de viktigaste 
relationerna på arbetsplatsen för medarbetares välmående (Kelloway & Barling, 
2010) visade regressionsanalysen att ledarskapet signifikant kunde förklara 14 
% av psykisk ohälsa som ensam faktor i modellen. Däremot tappade ledarskapet 
signifikans när arbetssituation, hanterbar stress samt gemenskap och arbetsplats-
kultur adderades i modellen. Detta trots att det finns mycket forskning som visar 
på ledarskapets betydelse för medarbetares psykiska ohälsa, genom att bidra till 
meningsfullhet i arbetet (Arnold et al., 2007; Lordnudd et al., 2014), visa 
intresse för medarbetare (Nelson et al., 2014), främja innovation (Lornudd et al., 
2014) samt genom att ge feedback och bekräftelse (Dickson-Swift et al., 2014). 
Att ledarskapet slogs ut från regressionen beror kanske på att ledarskapet har 
samband med både arbetssituation samt gemenskap och arbetsplatskultur, vars 
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items påminner om ledarskapets items. Arbetssituationen innehåller exempelvis 
items om påverkansmöjlighet, vilket kan jämföras med ledarskapets items om 
att skapa delaktighet. Ett annat exempel är gemenskap och arbetsplatskultur som 
innehåller items som god stämning och respekt i arbetsgruppen, vilket skulle 
kunna jämföras med ledarens förmåga att visa förtroende och skapa ett tillåtande 
klimat i arbetsgruppen. En metastudie av Bäckström (2009) visar att ledarens 
förmåga att skapa delaktighet är avgörande för att minska risk för psykisk ohälsa 
bland medarbetare. Trots att ledarskapet inte signifikant inkluderas i den 
slutgiltiga regressionsmodellen finns aspekter inom ledarskapet som kan vara av 
betydelse för att förstå vad som kan förklara psykisk ohälsa. I studien synliggörs 
detta konkret i avsnitt 6.3.3.  

6.3 Hur kan samband med psykisk ohälsa förstärkas eller försvagas? 
Den tredje frågeställningen i studien avser undersöka hur samband mellan 
arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska ohälsa kan förstärkas eller 
försvagas genom ytterligare arbetsmiljöfaktorer. När samband med psykisk 
ohälsa undersöktes som beroende variabel återfanns endast tendenser till sådana 
signifikanta modererande effekter. Det negativa sambandet mellan psykisk 
ohälsa och gemenskap och arbetsplatskultur modererades av företagsledningen. 
För att förklara denna tendens till moderation behövs en förståelse för vad en 
god företagsledning faktiskt innebär för medarbetare. Items i faktorn företags-
ledning syftar till nöjdhet med och förtroende för företagsledningen, samt 
huruvida de är goda förebilder och kan informera bidra till ett öppet 
arbetsklimat. Tidigare forskning visar att ett hög kvalitet på den sociala 
gemenskapen genom ett öppet arbetsklimat har positivt samband med minskad 
risk för psykisk ohälsa (Blomberg, 2016). Genom ett bra arbetsklimat där 
ledaren kan ses som en förebild (Bäckström, 2009; Dickson-Swift et al., 2014; 
Nelson et al., 2014) och skapar trygghet, förtroende och respekt (Kelloway & 
Barling, 2010; Nelson et al., 2014), kan risken för att psykisk ohälsa uppstår hos 
medarbetare reduceras. Detta skulle kunna jämföras med faktorn företagsledning 
där goda förebilder och ett förtroende för företagsledningen inkluderas. 
Forskning visar även att noggrann planering och tydlig kommunikation 
(Lornudd et al., 2015, Nelson et al., 2014; Bäckström, 2009) har ett samband 
med medarbetares psykiska ohälsa vilket kan kopplas till om företagsledningens 
är bra på att informera och kommunicera om viktiga beslut. Kanske kan den 
tendens till moderation, som företagsledningen bidrar med till sambandet mellan 
psykisk ohälsa och gemenskap och arbetsplatskultur, förklaras genom att 
gemenskap och arbetsplatskulturen inte bara beror på arbetsgruppens 
förutsättningar utan förstärks av de kvaliteter som företagsledningen har. En 
försiktig slutsats av detta skulle kunna vara att en företagsledning med goda 
beteenden och högt förtroende hos medarbetare bidrar till en minskad risk för 
psykisk ohälsa för medarbetare.  
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Det fanns också ett negativt samband mellan psykisk ohälsa och hanterbar 
stress, där arbetssituationen visade en tendens till modererande effekt. 
Arbetssituationen är en generell faktor som övergripande förklarar medarbetares 
trivsel med arbetsuppgifter och nöjdhet över sin arbetssituation men också 
aspekter som att ens kompetens tas tillvara samt påverkans-, utvecklings- och 
variationsmöjligheter i arbetet. Påverkansmöjligheter kan ses som en form av 
kontroll och många studier visar ett samband mellan just kontroll i arbete och 
minskad risk för psykisk ohälsa (Brom et al., 2015; Karasek & Theorell, 1990; 
Lornudd et al., 2015; Luchman & González-Morales, 2013; Schaufeli et al., 
2009). Psykisk ohälsa har även samband med huruvida arbetsuppgifter upplevs 
stämma överens med medarbetarens värderingar (Brom et al., 2015). Eftersom 
faktorn arbetssituation inkluderar en sådan liknande aspekt, trivsel med 
arbetsuppgifter, skulle det kunna förklara tendensen till en minskad risk för 
psykisk ohälsa. En försiktig slutsats av detta skulle kunna vara att oberoende av 
medarbetares utsträckning av hanterbar stress, så kan en förbättrad 
arbetssituation bidra till minskad risk för psykisk ohälsa. 
 
Då inga signifikanta resultat återfanns vid ovanstående moderationsanalyser 
diskuteras i följande tre avsnitt de moderationsanalyser som genomfördes på 
stress som beroende variabel istället för psykisk ohälsa. Eftersom höga nivåer av 
stress kan leda till psykisk ohälsa skulle de moderatorer som presenteras kunna 
ha samband med medarbetares psykiska ohälsa och vara till nytta för 
besvarandet av den tredje frågeställningen.  

6.3.1 Gemenskap och arbetsplatskultur som moderator för stress !
Faktorn gemenskap och arbetsplatskultur kan handla om medarbetares 
upplevelse av arbetsgruppens gemenskap, samarbetsförmåga och öppenhet för 
att dela erfarenheter samt till den generella stämningen, respektfullhet och 
förmåga att lösa konflikter i arbetsgruppen. Gemenskap och arbetsplatskultur 
visar en modererande effekt på sambandet mellan stress och arbetssituation. 
Enligt regressionsanalysen visades att psykisk ohälsa kan förklaras av just 
arbetssituationen. Resultatet från moderationsanalysen tyder dock på att 
arbetssituationens betydelse för minskad psykisk ohälsa i form av stress 
förändras beroende på medarbetares upplevelse av gemenskap och arbetsplats-
kultur. Gemenskap och arbetsplatskultur förändrar sambandet betydligt vid en 
god arbetssituation, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning om att 
socialt stöd kan moderera sambandet mellan krav eller kontroll och psykisk 
ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Dock förändras sambandet i motsatt riktning 
vid en dålig arbetssituation och visar att en god gemenskap och arbetsplatskultur 
då istället ökar medarbetares stress. En liknande oväntad effekt uppstod på 
sambandet mellan stress och hanterbara krav. När medarbetare inte har 
hanterbara krav, innebär en god gemenskap och arbetsplatskultur även där en 
stressökande effekt. 
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Att gemenskap och arbetsplatskultur kan leda till en sådan destruktiv effekt i 
form av stressökning bland medarbetare berörs inte i befintlig forskning. Istället 
beskrivs gemenskap och arbetsplatskultur endast som en faktor med positiva 
effekter genom minskad risk för psykisk ohälsa (Blomberg, 2016; Karasek & 
Theorell, 1990; Leiter & Maslach, 2003).  Detta väcker en nyfikenhet om vad 
som kan ligga bakom en sådan destruktiv effekt av en till synes positiv faktor 
som god gemenskap och arbetsplatskultur hittills betraktats som. Kanske kan 
detta förklaras av att vissa av aspekterna i en god gemenskap och arbetsplats-
kultur upplevs som en ökning av krav. För personer i en redan påfrestande 
arbetssituation kan till exempel samarbete upplevas krävande för en medarbetare 
som hellre arbetar ensam. Dessutom kan ett delande av erfarenheter i 
arbetsgruppen upplevas som ytterligare krav då medarbetare behöver ta tid från 
de egna arbetsuppgifterna för att visa eller förklara för andra. Kanske kan det 
också vara så att en god stämning och sammanhållning i arbetsgruppen bidrar 
till att medarbetare med en ohållbar arbetssituation upplever det kan vara både 
tids- och energikrävande att upprätthålla och bidra till den goda gemenskapen 
och sammanhållningen i arbetsgruppen.  
 
Så vad har dessa två modererande effekter av gemenskap och arbetsplatskultur 
för betydelse i praktiken? Inte minst framgår det att en god gemenskap och 
arbetsplatskultur inte alltid har en positiv modererande effekt på samband, 
eftersom ökad gemenskap och arbetsplatskultur kan leda till ökad stressnivå hos 
medarbetare. För att faktorn gemenskap och arbetsplatskultur ska kunna minska 
stressnivå och därmed risk för psykisk ohälsa hos medarbetare kan den behöva 
kombineras med goda förutsättningar i arbetssituationen och hanterbara krav. 

6.3.2 Konstruktiv konflikthantering som moderator för stress!
Konstruktiv konflikthantering kan beskrivas som både arbetsgruppens och 
närmaste chefens förmåga att konstruktivt hantera konflikter i arbetet. 
Konstruktiv konflikthantering visar sig ha en modererande effekt på sambandet 
mellan stress och arbetssituation hos medarbetare. Då medarbetare upplever sig 
ha en bra arbetssituation kan konstruktiv konflikthantering i arbetsgruppen och 
hos närmsta chefen bidra till en stressreducering hos medarbetare. Detta kan 
bero på att arbetsplatskonflikter bör kunna lösas snabbt genom konstruktiv 
konflikthantering vilket kan leda till ökad innovation, effektivitet, lojalitet och 
motivation hos medarbetare (Bernstein et al., 2011; Bolman & Deal, 2014; Zapf 
& Gross, 2001). Ett annat samband som konstruktiv konflikthantering modererar 
är det mellan stress och hanterbara krav i arbetet. En snabb hantering av 
arbetsplatskonflikter kan leda till minskad stress hos medarbetare (Appelberg et 
al., 1991), vilket borde innebära att konstruktiv konflikthantering leder till en 
stressreducering hos medarbetare. 
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En oväntad effekt av konstruktiv konflikthantering som moderator är dock att 
det inte alltid leder till en stressreducering. Tvärtom uppstår en stressökning hos 
medarbetare när de upplever sig ha en bristande arbetssituation eller krav i en 
utsträckning som inte är hanterbar. Arbetssituationen handlar delvis om 
påverkansmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Att medarbetare upplever 
en stressökning vid en dålig arbetssituation kan tyckas motsägelsefullt eftersom 
arbetsplatskonflikter kan uppstå vid en arbetssituation som innehåller just 
begränsade påverkansmöjligheter (Bernstein et al., 2011) och enformiga arbets-
uppgifter (Appelberg et al., 1991). Därför borde hantering av arbetsplats-
konflikter sannolikt underlättas med hjälp av konstruktiv konflikthantering och 
minska stressnivå. En förklaring till att konstruktiv konflikthantering tvärtom 
kan leda till en stressökning är att ett item som inkluderas i faktorn konstruktiv 
konflikthantering handlar om huruvida närmaste chefen tar tag i konflikter på 
arbetsplatsen. Därmed inte sagt att chefen tar tag i dessa på ett konstruktivt sätt. 
Därför kanske konflikthanteringen snarare upplevs som en ökning av arbets-
belastning för att hantera den eventuella tryckta stämningen som kan uppstå i 
arbetsgruppen när konflikterna inte hanteras konstruktivt.  
 
Så vad har dessa två modererande effekter av konstruktiv konflikthantering för 
betydelse i praktiken? Eftersom ökad konstruktiv konflikthantering kan leda till 
ökad stressnivå hos medarbetare, framgår det att en konstruktiv konflikt-
hantering inte alltid har en positiv modererande effekt. För att faktorn 
konstruktiv konflikthantering ska kunna minska stressnivå och därmed risk för 
psykisk ohälsa hos medarbetare kan den behöva kombineras med en god 
arbetssituation och hanterbara krav.  

6.3.3 Ledarskapskultur som moderator för stress!
Ledarskapskultur handlar om huruvida den närmaste chefen har en förmåga att 
gynna öppenhet och delaktighet i arbetet. Resultatet visar att ledarskapskultur 
har en modererande effekt på sambandet mellan stress och hanterbara krav. Då 
medarbetare upplever sig ha hanterbara krav ger en bra ledarskapskultur en 
stressreducerande effekt hos medarbetare. Detta kan bero på att ledaren genom 
att öka autonomi och delaktighet skapar en upplevelse av ökad kontroll hos 
medarbetare. Eftersom psykisk ohälsa i form av stress kan minskas genom ökad 
kontroll i arbetet (Ljungblad et al., 2014; Lornudd et al., 2015; Åkerlind et al., 
2013; Schmidt et al., 2014) kan en förklaring vara att delaktigheten resulterar i 
en påverkansmöjlighet som underlättar hanteringen av kraven. Att medarbetare 
som inte upplever sig ha hanterbara krav i arbetet däremot får en stressökning 
vid en god ledarskapskultur kan ses som motsägelsefullt mot detta. Kanske kan 
det förklaras av att ledarskapskulturen innehåller aspekter som medarbetare kan 
uppleva som kravfyllda. Att ledare bidrar till öppenhet och deltagande skulle 
kunna upplevas som ytterligare ett krav på medarbetaren som känner press att 
bidra till påverkan som i sin tur kan bidra till en stressökning.  
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Så vad har den modererande effekten av en bra ledarskapskultur för betydelse i 
praktiken? Det framgår att en bra ledarskapskultur kan leda till ökad och 
reducerad stressnivå hos medarbetare. För att faktorn ledarskapskultur ska kunna 
minska stressnivå och därmed risk för psykisk ohälsa hos medarbetare kan den 
behöva kombineras med hanterbara krav. 

6.4 Metoddiskussion 
Innan slutsatserna i studien presenteras kommer nu metodologiska aspekter som 
kan ha betydelse för tolkningen av resultatet att diskuteras. Det är viktigt att 
fundera över huruvida resultatet i studien kan leda till slutsatser i kontexter 
utanför den som undersökt, vilket kan beskrivas som generaliserbarhet (Bryman, 
2011). Kan studiens resultat om samband med medarbetares psykisk ohälsa 
tillämpas på andra företag utöver det som undersökts? För att kunna generalisera 
krävs ett representativt urval (Bryman, 2011) och då studien genomförts med ett 
bekvämlighetsurval finns en risk att urvalet inte går att generalisera. Vi anser 
dock att det finns möjligheter att generalisera resultatet till medarbetare på andra 
företag, eftersom samtliga medarbetare på företaget fått möjlighet att besvara 
enkäten och svarsfrekvensen är hög (80%). Dessutom har företaget medarbetare 
inom både kollektiv- och tjänstemannasektorn samt med olika åldrar, kön och 
tjänsteposition som chef eller medarbetare. Detta skulle kunna öka generaliser-
barheten eftersom resultatet då borde visa på de gemensamma drag som finns 
hos medarbetare oberoende av dessa aspekter.  
 
Tack vare en tidigare etablerad kontakt med företaget kunde fyra items om 
psykisk ohälsa läggas till i enkäten, vilket gjorde att måttet på psykisk ohälsa 
blev mer forskningsgrundat. Dock har övriga items endast viss forskningsgrund, 
men inget beprövat frågeformulär har preciserats av konsultföretaget. Faktor-
analysen visar dock på att de faktorer som framkom är solida och rimliga att 
använda trots att formuleringen inte är identiska med rekommendationer enligt 
tidigare forskning. Vi ser det som en styrka att studiens beroende variabel 
psykisk ohälsa baserades på items med både positiv och negativ formulering, 
men önskvärt hade varit att det använts genomgående för alla faktorernas items. 
De flesta av enkätens items formulerades genom endast positivt ställda 
påståenden, vilket kan vara en svaghet när det gäller begrepps-validitet eftersom 
medarbetarna indirekt kan uppmuntras till ett positivt ställningstagande 
(Bryman, 2011). Vi har inte haft någon möjlighet att påverka dessa 
formuleringar, men eftersom studien undersöker samband och inte specifika 
medelvärden inom de olika faktorerna kan detta ha en begränsad betydelse. 
Däremot finns en risk med att endast ett fåtal items i studien hade negativ 
formulering, eftersom det då inte fanns en konsekvent användning av items, 
vilket kan upplevas förvirrande. Mindre uppmärksamma medarbetare kanske 
automatiskt uppfattade skalan tvärtom mot vad som avsågs. För att minska 
denna risk placerades negativt formulerade items efter varandra i enkäten.  



 

 40 

Eftersom alfanivåerna för de två faktorerna konstruktiv konflikt-hantering och 
hanterbara krav som används i moderationsanalyserna har alfa under den 
rekommenderade nivån på .70 (Field, 2013), finns en viss tveksamhet till 
huruvida faktorerna kan betraktas som internt samstämmiga. Faktorerna har trots 
detta använts, då de inkluderade itemsen är tydligt specificerade. Detta kräver 
dock en medvetenhet om att de olika itemsen i respektive faktor inte 
nödvändigtvis innebär att medarbetare har svarat likvärdigt på de inkluderade 
itemsen. Dessa faktorer användes dock ändå eftersom de kan bidra till ökad 
förståelse för modererande effekter på psykisk ohälsa och stress då de trots allt 
visar signifikanta effekter. Med ovanstående aspekter i åtanke kommer nu 
studiens slutsatser att presenteras. 

6.5 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka samband mellan organisatoriska samt sociala 
arbetsmiljöfaktorer och medarbetares psykiska ohälsa. Resultatet i studien visar 
att psykisk ohälsa till 49 % kan förklaras av faktorerna arbetssituation, hanterbar 
stress samt gemenskap och arbetsplatskultur. Resultatet visar också att det finns 
förstärkande och försvagande effekter på dessa samband genom de fem 
moderatorerna företagsledning, arbetssituationen, gemenskap och arbetsplats-
kultur, konstruktiv konflikthantering samt ledarskapskultur.  
 
Utifrån organisatoriska arbetsmiljöfaktorer finns större risk att psykisk ohälsa 
uppstår bland medarbetare som har en dålig arbetssituation och inte kan hantera 
den stress som förekommer i arbetet. Tvärtom finns mindre risk att psykisk 
ohälsa finns hos medarbetare som har en god arbetssituation och en hanterbar 
förekomst av stress. Utifrån sociala arbetsmiljöfaktorer finns större risk att 
psykisk ohälsa uppstår bland medarbetare som har en dålig gemenskap och 
arbetsplatskultur. Tvärtom kan en god gemenskap och arbetsplatskultur minska 
risk för att psykisk ohälsa hos medarbetare uppstår. Utifrån detta finns anledning 
för företag att investera i förbättringar i arbetssituationen samt se till att skapa 
förutsättningar för medarbetare att ha en rimlig arbetsbelastning, med hanterbar 
utsträckning av stress och möjlighet till återhämtning samt gynna en god 
gemenskap och arbetsplatskultur. Detta är inte bara viktigt för att minska risk för 
psykisk ohälsa utan även för att förbättra produktiviteten i företaget och minska 
kostnader för sjukskrivningar.  
 
Två moderatorer visar tendenser till signifikanta förstärkande eller försvagande 
effekter på psykisk ohälsa: företagsledning och arbetssituation. Att som 
medarbetare ha en företagsledning med goda kvaliteter samt att ha en god 
arbetssituation kan bidra till minskad risk för psykisk ohälsa. Tre moderatorer 
visar signifikanta förstärkande eller försvagande effekter på stress, vilket i 
förlängningen kan ha betydelse för utveckling av psykisk ohälsa: gemenskap 
och arbetsplatskultur, konstruktiv konflikthantering samt ledarskapskultur. Trots 
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att dessa moderatorer har ett främjande syfte för psykisk ohälsa, visar resultatet 
att det finns en risk att de tvärtom kan bidra till en stressökande effekt hos 
medarbetare. För att moderatorerna gemenskap och arbetsplatskultur, 
konstruktiv konflikthantering och ledarskapskultur tvärtom ska kunna bidra till 
stressreducering hos medarbetare kan de behöva kombineras med en god 
arbetssituation och hanterbara krav. Om detta inte görs finns en risk att dessa till 
synes positiva faktorer tvärtom leder till stressökning hos medarbetare, som i sin 
tur kan leda till en högre risk för utveckling av psykisk ohälsa hos medarbetare.  

6.6 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förvånande resultat i studien är att de identifierade moderatorerna kan ha 
både ökande och reducerande effekt på medarbetares psykiska ohälsa och stress. 
Utifrån detta kan det vara intressant att undersöka mer ingående vad som kan 
ligga bakom den destruktiva effekten av de till synes positiva moderatorerna. Att 
ha en god gemenskap och arbetsplatskultur i hög utsträckning är ett exempel på 
en sådan moderator som trotsar tidigare forskning. Detta leder till frågan: Vilka 
komponenter i gemenskap och arbetsplatskultur är det som kan vara direkt 
destruktiva för psykisk ohälsa och stress hos medarbetare? 
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BILAGA 1 – Borttagna items  
 
Borttagna items inför den slutgiltiga faktoranalysen  
Item Orsak till borttagande  
16. Stämningen på Företaget är bra  
 
 
17. Företaget inspirerar mig att ta 
hand om min hälsa  
 
 
18. Jag har en god fysisk hälsa 
 
 
 
26. Jag får den kompetensutveckling 
/utbildning som jag behöver i mitt 
arbete 
 
27. Jag har de kunskaper jag 
behöver för att kunna utföra mitt 
arbete 
 
45. Jag känner till Företagets 
övergripande mål 
 
71. Jag är stolt över att arbeta på 
Företaget 
 
 
72. Jag rekommenderar gärna 
Företaget som arbetsgivare 
 
 
73. Jag tror att jag kommer att arbeta 
kvar på Företaget om 3 år. 
 
 
75. Jag är som helhet nöjd med 
Företaget 

Laddade med faktorn företagsledning, 
där den inte anses passa. 
 
Hamnar som ensam faktor i analysen 
och är inte tillräckligt specifik för att 
motiveras vara en egen faktor.  
 
Laddade med den initiala faktor 
initiativtagande, där den inte anses 
passa. 
 
Hamnar som ensam faktor i analysen 
och är inte tillräckligt specifik för att 
motiveras vara en egen faktor.  
 
Sänker alfanivå för faktorn information i 
arbete under rekommenderat värde på 
.70. 
 
Laddade med den initiala faktor fysisk 
arbetsmiljö, där den inte anses passa. 
 
Handlar om medarbetares allmänna 
inställning till företaget och anses för 
generell. 
 
Handlar om medarbetares allmänna 
inställning till företaget och anses för 
generell. 
 
Handlar om medarbetares allmänna 
inställning till företaget och anses för 
generell. 
 
Handlar om medarbetares allmänna 
inställning till företaget och anses för 
generell. 
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Borttagna items efter slutgiltig faktoranalys 
Delfaktor Item Orsak till borttagande 
Initiativtagande 33. Jag tar själv ansvar för att 

söka den information jag 
behöver 
 
28. Jag tar själv initiativ för 
att få den 
kompetensutveckling jag 
behöver 

Efter teoretisk 
uppdelning till två 
delfaktorer har denna 
delfaktor inte tillräckligt 
hög alfanivå.  
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BILAGA 2 – Följebrev   
 
Hej, 
 
Vi på {Företaget} har som övergripande mål att ständigt förbättras och 
utvecklas. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och vi vill att du som 
medarbetare ska trivas. Därför genomför vi nu en medarbetarenkät för att få 
underlag till framtida förbättrings- och utvecklingsinsatser. Det här är med andra 
ord en möjlighet för dig att bidra till förbättringsarbetet på din arbetsplats – 
ingen kan ersätta ditt svar.  
 
Genomförande och resultat 
Undersökningen görs i samarbete med {Konsultföretaget}, som kommer att 
genomföra bearbetning och analys av resultatet. Alla på Företaget kommer att få 
ta del av det övergripande resultatet. Medarbetare med samma chef får ta del av 
sin grupp/lags resultat för fortsatt utvecklingsarbete. Resultat för frågor som 
berör ledarskapet på din avdelning kommer användas för fortsatt 
ledarskapsutveckling. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att svara på. 
 
Anonymitet 
Resultatet samlas in via {Konsultföretaget} egna enkätverktyg. Länken till 
undersökningen är personlig och innehåller information om din 
anställningsform, kön, avdelning och närmaste chef. När du skickat ditt svar 
kommer det inte gå att utläsa vem som svarat vad. I rapporterna kommer inga 
uppgifter redovisas som innebär att någon kan identifieras som enskild person. 
Resultat som baseras på färre än fem medarbetare kommer aldrig att redovisas. 
Resultat av känslig karaktär kommer endast redovisas på totalrapporten som 
övergripande resultat för {Företaget}. Om du vill läsa mer om anonymiteten se 
fotnot 1.  
 
För att komma till frågorna, klicka på länken: 
(länk till enkäten) 
 
Sista svarsdatum är den XX mars 20XX. 
 
Vi ser fram emot dina svar!  
 
Med vänliga hälsningar,  
(Företagets) företagsledning 
 
För frågor om undersökningen, kontakta HR! 
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1 Resultatet samlas in via{Konsultföretagets} egna enkätverktyg och det är systemet som 
känner av vilka som har svarat eller inte när det är dags att skicka ut påminnelser. För de som 
inte har mailadresser kan påminnelser endast göras i grupp. Resultatet kan komma att 
redovisas för att se om det finns skillnader mellan till exempel män och kvinnor, men då 
endast på totalnivå för hela {Företaget}. Det kommer aldrig att brytas ner på till exempel män 
i en viss ålder eller för att se skillnader mellan män och kvinnor på en viss avdelning. De 
öppna kommentarerna kommer endast att presenteras i sammanställd form i totalrapporten.  
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BILAGA 3 – Ytterligare resultat 
I nedanstående tabeller och figurer visas signifikanta moderationseffekter som 
framkom i studien, men som endast förklarar 3 % eller mindre av psykisk ohälsa 
genom stress. Därför belystes inte dessa moderationseffekter i uppsatsen, kan 
trots allt bidra med information för att förstå hur psykisk ohälsa genom stress 
kan modereras.  
 
Tabell 13 och Figur 8 visar att faktorn gemenskap och arbetsplatskultur även har 
en modererande effekt på det negativa sambandet mellan medarbetares stress 
och ledarskap. Ledarskap är en generell faktor för ett ledarskap som med-
arbetaren tycker är bra och inkluderar både organisatoriska och sociala aspekter.  
 
Tabell 13 
Stress, ledarskap och gemenskap och arbetsplatskultur  
 b SE B t p 
Konstant 3.11 .05 60.48 <.001 
Gemenskap och arbetsplatskultur (M) -.02 .08 -.23 .822 
Ledarskap (X) -.09 .07 -1.29 .196 
Ledarskap * gemenskap och 
arbetsplatskultur 

-.15 .06 -2.31 .022 

R2 = .02 

 
Figur 8. Stress, ledarskap och gemenskap och arbetsplatskultur. 
 
Tabell 13 och Figur 8 visar att sambandet mellan stress och ledarskap förändras 
utifrån medarbetares upplevelse av gemenskap och arbetsplatskultur. Ett gott 
ledarskap i kombination med en god gemenskap och arbetsplatskultur har en 
stressreducerande effekt. Däremot kan den stressreducering som ledarskapet kan 
bidra till istället få en svagt stressökande effekt om medarbetaren har låg 
gemenskap och arbetsplatskultur.   
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Tabell 14 och Figur 9 visar att konstruktiv konflikthantering även kan ha en 
modererande effekt på det negativa sambandet mellan stress och medarbetares 
upplevelse av tydliga mål. 
 
Tabell 14 
Stress, tydliga mål och konstruktiv konflikthantering 
 b SE B t p 
Konstant 3.08 .05 61.17 <.001 
Konstruktiv konflikthantering (M) -.03 .06 .54 .587 
Tydliga mål (X) -.11 .05 -2.00 .046 
Tydliga mål * konstruktiv 
konflikthantering 

-.11 .05 -2.05 .041 

R2 = .02 
 

 
Figur 9. Stress, tydliga mål och konstruktiv konflikthantering. 
 
Tabell 14 och Figur 9 visar att tydliga mål i sig själv har en viss betydelse för 
minskad stress hos medarbetare, men förstärks om de kompletteras av 
konstruktiv konflikthantering. Den stressreducering som tydliga mål kan leda till 
försvinner helt om det inte finns konstruktiv konflikthantering i arbetet. Tabell 
15 och Figur 10 visar att ledarskapskulturen även har en modererande effekt på 
det negativa sambandet mellan stress och medarbetares upplevelse av tydliga 
mål. 
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Tabell 15 
Stress, tydliga mål och ledarskapskultur 
 b SE B t p 
Konstant 3.11 .05 62.21 <.001 
Ledarskapskultur (M) -.05 .06 -.86 .388 
Tydliga mål (X) -.13 .05 -2.35 .019 
Tydliga mål * ledarskapskultur -.12 .05 -2.58 .010 
R2 = .03 
 

 
Figur 10. Stress, tydliga mål och ledarskapskultur.  
 
Tabell 15 och Figur 10 visar att trots att ledarskapskulturen i sig själv inte har 
något signifikant samband med reducerad stressnivå hos medarbetare, har 
ledarskapskulturen en modererande effekt på sambandet mellan stress och 
tydliga mål. Medarbetares nivå av stress reduceras genom tydliga mål först när 
de kompletteras av en god ledarskapskultur. Detta innebär att den 
stressreducering som tydliga mål i arbetet kan bidra med, raderas helt om den 
inte kompletteras av en god ledarskapskultur. Tabell 16 och Figur 11 visar att 
för det negativa sambandet mellan stress och gemenskap och arbetsplatskultur 
verkar ledarskapskultur ha betydelse för om sambandet innebär en stressökning 
eller stressreducering hos medarbetare. 
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Tabell 16 
Stress, gemenskap och arbetsplatskultur och ledarskapskultur 
 b SE B t p 
Konstant 3.11 .05 60.71 <.001 
Ledarskapskultur (M) -.07 .06 -1.25 .211 
Gemenskap och arbetsplatskultur (X) -.02 .08 -.21 .833 
Gemenskap och arbetsplatskultur * 
ledarskapskultur 

-.12 .06 -2.24 .026 

R2 = .01 

 
Figur 11. Stress, gemenskap och arbetsplatskultur och ledarskapskultur.  
 
Tabell 16 och Figur 11 visar att vid dålig gemenskap och arbetsplatskultur har 
faktorn ledarskapskultur inte någon tydlig inverkan på sambandet med stress. 
Däremot vid en god gemenskap och arbetsplatskultur kan en dålig 
ledarskapskultur innebära en stressökning för medarbetare. Tvärtom kan en bra 
ledarskapskultur förändra sambandet så att det uppstår en stressreducering 
istället. Vid en god gemenskap och arbetsplatskultur krävs därför en god 
ledarskapskultur för att det inte ska leda till en stressökning hos medarbetare.   
 
 


