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Stressade chefer 
Hur påverkas de anställda? 

 
Petra Höijer 

 
 

Chefer har ofta en tung arbetsbörda och stora ansvarsområden, och den som 
präglar arbetsklimatet. Stress handlar om hur vi hanterar en stressfylld 
situation och hur rustade vi är att handskas med den stressfyllda situationen. 
Studien har gjorts med utgångspunkt från Karazek och Theorells krav och 
kontroll modell samt Hovmarks och Thomssons frågeformulär ASK. Syftet 
med studien var att undersöka om stressade chefer har en negativ inverkan 
på sina anställdas egna stress och hälsa. I undersökningen deltog 
mellanchefer och deras anställda, och genomfördes genom ett delvis riktat 
urval med enkäter. Resultaten låg i förväntad riktning utifrån använd 
modell. Tendens till förväntad negativ effekt av stress från chef på 
anställdas hälsa förelåg. Det låga deltagarantalet antas förklara utebliven 
signinifikans för prövade analysmodeller.  
 
Keywords: manegerial stress, leadership, stress, organisation, working 
condition  

 
 

 
Inledning 

 
Som samhället ser ut i dag skapar vi en värld vi själva inte tål. Från 1990-talets början har 
antalet sjukskrivningar ökat, fram till dags dato. ”Vi har fått se en allt vanligare utbrändhet, 
med sjukskrivningar som ökat med cirka 20 procent om året och som 2005 beskrivs i termer 
av utmattningssyndrom” (Ekman & Arnetz, 2005). Alla dessa diagnoser har trötthet och 
kraftlöshet i centrum av symtombilden. En nyckelfaktor är att tröttheten inte primärt relateras 
till fysisk ansträngning, utan snarare upplevs som mental, emotionell eller existentiell och 
kopplas till känslor av otillräcklighet och en upplevd obalans mellan krav och kontroll. Att 
människan kan utöva kontroll över sin tillvaro om hon ska kunna hantera stress är någonting 
fundamentalt (Theorell ur Ekman & Arnetz, 2005). Att uppleva att ens roll på arbetsplatsen är 
otydlig, och att inte veta vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras samt att inte kunna 
påverka arbetets uppläggning är en form av bristande kontroll (Söderström, Jeding, Ekstedt, 
Kecklund, Åkerstedt, 2003). Stress och vårt utövande av kontroll är sammanbundet genom att 
kroppens stressreaktion mobiliseras framförallt då vi håller på att förlora vår kontroll över 
situationen. När vi väl har förlorat kontrollen är det inte längre lika viktigt att kämpa, utan 
kroppen försöker spara energi, genom att vara så passiv som möjligt. En fysiolog som 
betonade detta var James P. Henry, som i sin allmänna modell över stress i samspel med 
omgivningen skilde på kampen för bibehållandet av kontroll å ena sidan och förlusten av 
kontroll å andra sidan (Theorell ur Ekman & Arnetz, 2005). Av erfarenhet vet man idag att 
chefer tillhör de grupper som inte registrerar arbetad tid, allra minst övertid. Tillgång till fria 
arbetstider upplevs oftast som positivt, men denna frihet betyder samtidigt att man har 
friheten att arbeta hur mycket som helst (Hildingsson & Krafft, 1999). Flera studier har sett 
att ledarskapet har stort inflytande på anställdas upplevelse av stress och 
arbetstillfredsställelse 
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Stressen som piska eller morot 
 
Människan klarar av stressfyllda situationer under en period, men måste sedan få möjlighet att 
koppla av (Kaufmann & Kaufmann, 1996). Den kanadensiske forskaren Hans Selye har gjort 
stressbegreppet allmänt känt (Frankenhaeuser, 1996). Selye skiljer mellan stress som ett inre 
tillstånd och stressorer som är de utlösande, yttre faktorerna till stress. Han utarbetade även 
”det generella stressanpassningssyndromet”. Han ser stress som en utveckling i tre faser, 
alarmtillståndet, motståndsfasen och utmattningsfasen. I fas ett: alarmtillståndet, reagerar 
kroppen på inkommande fysiska och psykiska intryck (Kaufmann & Kaufmann, 1996). Det 
autonoma nervsystemet sätter igång produktion av adrenalin, hjärtfrekvensen ökar och 
blodsockret stiger, kroppen blir hyperkänslig för alla sinnesintryck. Vi är beredda att gå till 
anfall eller fly (Frankenhaeuser, 1996). Fas två, motståndsfasen, aktiveras om stressorerna 
fortsätter. Nu försöker kroppen anpassa sig till situationen, man acklimatiserar sig. Det 
parasympatiska nervsystemet sänker hjärtfrekvensen, men förhöjda halter av blodsocker, 
adrenalin och cortisol finns fortfarande kvar i kroppen. Stressymptomen kommer vid 
långvarigt förhöjda nivåer visa sig genom huvudvärk, värk i mage och muskler (Kaufmann & 
Kaufmann, 1996). Detta är ett fint och mycket avancerat system i kroppen som styr och 
fördelar kroppens energi och resurser. Det är när vi inte lyckas göra oss av med stressorerna 
som systemet blir skadligt för oss. Förhöjda värden av stresshormoner ger till slut 
varningssignaler om hjärtsjukdomar och andra livshotande sjukdomar (Frankenhaeuser, 
1996).   Utmattningsfasen är den tredje och sista fasen. I denna fas bryter individens fysiska 
eller psykiska försvar samman. Detta kan innebära att individen kollapsar (Kaufmann & 
Kaufmann, 1996).  
    McGrath är en annan känd stressforskare som utarbetat en så kallad transaktionsmodell 
som beskriver hur stress växer fram i fyra olika stadier som en process. Vad som skiljer 
McGrath´s modell från Selyes är McGrath´s betoning på det kognitiva perspektivets 
betydelse. Då olika individer kan reagera olika på samma stimuli kan man inte uteslutande ta 
hänsyn till de yttre stressorerna, man måste även ta hänsyn till individen.  Han anser att 
stressen utvecklas både med hänsyn taget till individen och till miljön och i själva processen 
dem emellan. Det första stadiet är när vi utsätts för krav. Det kan handla om både fysiska och 
sociala krav. Vi går över i det andra stadiet då vi tolkar, värderar och bedömer utifrån dessa 
krav. Vi värderar också här vår egen förmåga att bemästra kraven. Känner personen att kraven 
är för stora och ohanterbara, är dessa en källa till negativ stress. Vi har gått över i tredje fasen, 
responser. Dessa responser kan vara både fysiologiska, psykologiska eller beteendemässiga. 
Detta är individuellt beroende på hur vi är rustade att möta motgångar, både rent mentalt och 
erfarenhetsmässigt. Det fjärde stadiet handlar om de konsekvenser den långvariga stressen får, 
dels för individen genom fysiska, psykiska och beteendemässiga åkommor, men också för 
arbetsgivaren och organisationen på grund av nedsatt arbetskapacitet (Kaufmann & 
Kaufmann, 1996).      
 
 
Strategier för att hantera ökade krav 
 
Det finns ofta ett stort behov av stöd uppifrån i organisationen. Detta stöd saknas ofta för 
chefen (Kjölsrud, 1999). Chefer är till exempel ålagda att ha utvecklingssamtal med sina 
anställda, men får ingen möjlighet att själv få utvecklingssamtal, med en egen mentor. 
Återkoppling på utförda arbetsinsatser är också det en bristvara. Det stöd som anställda kan 
ge varandra kan inte en anställd ge sin chef. För att åstadkomma ett gott ledarskap är det 
därför viktigt att som chef sätta sig in i, och lära sig hantera den ensamhet som finns inbyggd i 
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denna roll. I Hildingson och Kraffts rapport om chefers arbetsmiljö (1999) uppger så många 
som en tredjedel att de inte själva kan bestämma över sin arbetstakt. Detta är oroande. På sikt 
riskerar dessa situationer leda till negativ stress och ohälsa. En människa kan klara av stora 
mängder arbete och hög arbetsbelastning, om de känner att de har kontroll. Detta är 
avgörande. Begreppet kontroll, används lite olika av olika forskare, men när man talar om 
kontroll med betydelsen över själva arbetet handlar det om att kunna påverka och styra vad 
man ska göra, samt hur och när och i vilken takt (Olofsson, 2001). 

Den kanadensiske forskaren Karasek har skapat, och tillsammans med den svenska 
stressforskaren Theorell utformat krav-kontroll-stöd-modellen (1990). I modellen avser krav 
dimensionen psykologiska krav som ställs på individen i arbetet. Kontrolldimensionen hur 
individen själv uppfattar att han/hon kan påverka vad som skall utföras i arbetet och hur detta 
utförs. Socialt stöd i arbetet innebär det stöd den anställde upplever att han/hon får från sin 
chef och sina arbetskamrater. Flera stora studier visar att hög arbetsbelastning kan leda till 
antingen negativ stress eller en positiv utveckling. Allt handlar om hur stor grad av kontroll 
man har över en kravfylld situation. Modellen bygger på att negativ stress uppstår som en 
gemensam effekt av ökade krav i arbetssituationen och en minskad grad av kontroll (Karasek 
& Theorell, 1990). Detta bekräftas bland annat av Frankenhaeuser och Johanssons studie; 
Stress at work (1986) där man kommit fram till att den egna möjligheten till kontroll kan 
påverka stresshormonnivåerna. Även om ett arbete har en hög stressnivå, påverkar 
möjligheten till kontroll den endokrina balansen. Det vill säga vid uppgifter med liten känsla 
av kontroll stiger cortisolvärdet. Vid hög känsla av kontroll sjunker i stället cortisolvärdet. 
Det är därför viktigt att understryka att det kan finnas både positiva och negativa aspekter i 
höga arbetskrav. Höga krav kan även positivt, leda till höjd motivation och en hög känsla av 
stimulans i arbetet. Detta bygger dock på att den anställde upplever en hög grad av inflytande. 
Kraven står alltid i relation till de resurser som finns till förfogande. Det sociala stödet 
fungerar som en betydelsefull skyddsfaktor mot stress. Motsatt blir den en stor riskfaktor när 
det uteblir (Karasek, Theorell, 1990). 

 
 

Ledarstilen präglar arbetsklimatet 
  
Ingen entydig definition av begreppet ledning finns i litteraturen. Denna definition diskuteras 
mycket inom ledarskapsforskningen. Historiskt sett ansåg forskare under 1900-talets första 
decennier, att ledarskapsförmågan var någonting ärftligt. Fokus kring forskning låg på de 
ledaregenskaper som kännetecknade framgångsrika ledare. Kartläggningen av vilka dessa 
egenskaper var gav dock inga resultat så till vida att de inte kunde särskiljas. I och med 
behaviorismens intåg i USA började man istället koncentrera sig på beteenden. Dessa nya 
tankegångar ansåg att ledarbeteenden inte är medfödda, utan kan läras och tränas upp. 
Egenskapsteorierna har hela tiden följt med och är fortfarande aktuella när man i dag talar om 
ledares karisma och utstrålning. I och med medias intåg har dessa egenskaper blivit mycket 
viktiga då chefen är företagets ansikte utåt (Ahltorp, 2003). Två begrepp är dock centrala i de 
olika beskrivningarna: socialt inflytande och måluppnående. Ledning innebär att en person 
har större kompetens och egenskaper vilket gör honom till ledare. Han/hon har då mandat att 
fatta beslut vad gäller arbete och strategier, och kan också fatta beslut åt gruppen. Dessa 
beslut handlar om att organisera och strukturera för att nå de uppsatta mål som finns. Att leda 
och inspirera till att uppnå mål är det centrala i ledarrollen. Väsentligt är också att man 
uppfattas som ledare av gruppen (Lord & Maher ur Kaufmann & Kaufmann, 1996). Det finns 
många exempel på organisationer som har en institutionell ledare, som inte uppfattas som 
ledare av arbetsgruppen. Man blir inte automatiskt ledare för att man blir tillsatt på den 
posten. Att bemötas som ledare handlar om den legitimitet en person utstrålar bland sina 
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anställda. Denna legitimitet får man inte automatiskt när man anställs som chef, det handlar 
om hur tillfredställande man fattar de beslut som rör organisationens och arbetsgruppens mål 
och hur väl man som chef skapar goda relationer och en inspirerande miljö (Kaufmann & 
Kaufmann, 1996). Förmågan att skapa delaktighet är en annan faktor som påverkar 
arbetsklimat och främjar ett gott medarbetarskap, vilket i sin tur borgar för en hög kvalitet på 
arbetsresultatet. I hela ledarskapsprocessen mellan chef och anställda är faktorer som kultur, 
klimat, organisation, arbetsinnehåll, arbetssätt, kompetens, ansvar, och personlighet saker som 
påverkar. Denna process skapas genom samspelet mellan chef och anställda och gör därför 
varje organisationskultur specifik (Bernin & Theorell, 2004).  

Som chef kan man fungera både som en stressfaktor och en stressreducerare. Medvetet 
eller omedvetet ökar eller minskar chefen medarbetarnas stress (Björkegren & Fröde, 2000). 
Med god social kompetens och genom att vara avspänd är chefen en mycket bra 
stressreducerare för sina medarbetare. Ett stressfritt ledarskap leder till en positiv arbetsplats 
som präglas av lust, engagemang och arbetsglädje. Detta i sin tur leder till hög kvalitet, 
kreativitet och effektivitet (Trollestad, 2003). Begreppet social kompetens kan förklaras som 
förmågan att kunna upprätta en länk till andra, oavsett motpartens karaktär och intressen, samt 
att ombilda den länken till en kanal för utbyte inom vad helst område som är aktuellt (Alm, 
2006) Det handlar om en individs förmåga att samspela med andra personer. Att fungera väl i 
olika sociala situationer och olika sociala grupper handlar om att i balans kunna samverka 
med andra personer. Detta på ett sätt som dels innebär att man fortsätter upprätthålla en god 
kommunikation med andra, dels inte inskränker den egna värdegrunden. Social kompetens 
kan därför ses som en förmåga att anpassa sig i sociala sammanhang, samtidigt som man 
behåller sin egen unika personlighet och blir accepterad av, och accepterar andra (Wikipedia, 
2006). 

  En stressad chef däremot är genom sitt beteende en stor stressfaktor för sina anställda 
genom att han/hon gör missbedömningar, tar risker och fattar beslut som är dåligt 
underbyggda. Kreativiteten sjunker och kortsiktighet tar över. När ingen tid finns över för 
reflektion tillvaratas heller inte erfarenheter och motivationen sjunker. Detta sammantaget 
leder till förluster och sjunkande lönsamhet (Trollestad, 2003).  

 
 
 

Chefers arbetsvillkor 
 
Att vara chef innebär idag ett arbete med många utmaningar och mycket stimulans. Att leda 
anställda mot mål, hålla visioner levande, ha stora möjligheter att vara med och påverka sitt 
företags utveckling, men det innebär också högre krav. Att hålla ekonomi i balans, att kunna 
hantera ett gigantiskt informationsflöde, att ha personalansvar, att vara bra kommunikatör, bra 
på att informera och vara närvarande och lyhörd när medarbetare behöver det, och att kunna 
lösa kriser som uppkommer. Som chef kan det ibland bli väldigt ensamt på toppen. När 
kraven blir för höga och arbetsbelastningen för stor finns inte de anställda med i nätverket på 
samma sätt att ventilera med och få stöd och uppmuntran av. Som chef är man på det viset 
mycket mer utsatt. Arbetsbelastningen och stressen har inom den offentliga sektorn dessutom 
blivit mycket större de senaste 10-15 åren. Den traditionelle chefen hade förr ett tryggt 
regelverk att luta sig emot. Ekonomin var given, lönesättningar gick efter anställningsår och 
ålder. Varje problem hade sin egen flik i pärmen (Hildingsson & Krafft, 2001).  

Idag är det helt annorlunda. Idag ges ramlagar där det lämnas till chefen själv att lägga upp 
den specifika strategin för just hans/hennes arbetsplats efter eget gott omdöme. Individuell 
lönesättning ger till exempel större frihet för chefen att belöna sin personal, men vilket också 
innebär ett större ansvar och att även behöva ta besvärliga samtal om följderna för de som inte  
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lyckats prestera lika bra. Organisationer har blivit platta, resultatansvar decentraliserats och 
med det också en mycket större börda för cheferna. I princip är detta system till gagn för en 
mer meningsfull och effektiv verksamhet, men som ett resultat av detta sitter idag chefer med 
en mycket större tyngd i ansvaret än förr. I decentraliseringens spår har också 
specialfunktioner försvunnit som ett led i att banta byråkratin. Detta innebär att de 
stödfunktioner som förr fanns, i form av personalansvariga, ekonomer och så vidare, idag är 
borta och att även dessa ansvarsområden numera åligger chefen (Hildingsson & Krafft, 2001). 
I samma takt som organisationer förändras från detaljstyrning till målstyrning, ökar kraven på 
god arbetsledning och hög grad av självständighet (Veach, Rahe, Tolles, Newhall, 2003). I 
nästan varje diskussion som förs om arbetslivet och dess förhållanden, återkopplas 
resonemangen till ledarskapet, antingen det gäller framgångar eller brister. När denna 
förändringsvåg nu pågått ett antal år kan man börja skönja de negativa effekter som följer 
dess spår i form av ökad sjukfrånvaro och ökad negativ stress. De som ställs till svars för 
dessa effekter är de ansvariga; cheferna. Höga krav ställs idag på dessa, man förändrar deras 
förutsättningar att leda och ställer dem sedan till svars för händelseutvecklingen. Men vad 
görs för att stödja cheferna i deras nya villkor, som ofta innebär en arbetssituation med hög 
intensitet och därmed stor risk för negativ stress? Hittills finns relativt få undersökningar 
gjorda enbart utifrån chefers stress (Bernin, 2002). Ofta fokuseras bara på olika ledarroller, 
ledarstilar eller medarbetares stress. Chefers upplevda problem och stressorer får oftast 
biroller (Hildingsson & Krafft, 2001). Forskare inom detta område påtalar vikten av att 
fokusera på sambanden mellan arbetsorganisation och de anställdas hälsoutfall. Detta 
påverkar i sin tur ekonomin och effektiviteten (Bernin, 2002). Chefen är den person som 
sätter normer och värderingar för arbetsplatsen och organisationen. Av detta kan man dra 
slutsatsen att beroende på hur chefen mår, kommer de anställda oundvikligen att påverkas 
(Bernin & Theorell, 2004).    

 
 
Anställdas situation 
 
I en stor studie som genomfördes på Handelshögskolan i Stockholm i slutet av 90-talet, kunde 
man visa att anställda i olika länder i Europa har divergerande chefsideal. Man fann att en 
demokratisk chef är ett vanligare chefsideal i de skandinaviska länderna än i övriga 
Europeiska länder (Theorell, 2006). I en pågående studie undersöker forskare vid Karolinska 
institutet och vid Handelshögskolan i Stockholm, samt i tre andra Europeiska länder hur väl 
cheferna i fem olika Europeiska länder (Sverige, Holland, Tyskland, Polen och Italien) enligt 
sina anställda (i hotellbranschen) stämmer med de ideal som man har där. Enligt de resultat 
man hittills fått fram visar det sig inte oväntat att en stor diskrepans mellan ideal och 
verklighet har samband med ohälsa hos de anställda (Theorell, 2006). Under början av 2000-
talet har vi fått en debatt om huruvida friheten på jobbet egentligen är så bra. Enligt de studier 
som gjorts verkar det inte som om utplattade hierarkier leder till mera inflytande. Detta skall 
dock inte leda till att den tanken förkastas att hög grad av inflytande och goda 
kontrollmöjligheter för de anställda skulle vara bra för produktion och hälsa. De resultat av 
forskning som Theorell redovisat (2006) tyder på att sambanden mellan bristande inflytande 
och ohälsa, inklusive långtidssjukskrivning är höggradigt aktuella och påtagligt starka även i 
slutet av 90-talet. Där emot måste man, enligt Theorell, hitta andra metoder att förbättra 
inflytandet på än att platta ut hierarkierna. Det finns också forskning som visar att släppandet 
av reglerade arbetstider i vissa branscher kan medföra en dramatisk ökning av arbetstidens 
längd och en invasion av arbetet på fritiden. Det går till så att man inte kräver att de anställda 
ska vara på arbetet några speciella tider men att man ger dem ett beting: En viss arbetsmängd 
ska vara avklarad inom en viss tid. Om arbetet sker i stort sett utan vägledning kan resultatet 
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bli att den beräknade tiden är gravt underskattad. Den anställde får då en kraftigt överbelastad 
och okontrollerbar situation. Vad som på ytan ser ut som ett fritt, ”aktivt” arbete är i själva 
verket en spänd arbetssituation. Vad som också hänt är att det skett en generell ökning av den 
upplevda kravnivån under den senaste 15-årsperioden. Detta kan innebära att det kan finnas 
fler och fler yrkesarbetande som har så extrema krav på sig att de inte har möjlighet att 
utnyttja den kontrollmöjlighet i arbetet som organisationen faktiskt ger dem. Man har inte tid 
till pauser, och det finns inga att delegera en arbetsuppgift till, även om man har rätt att rent 
formellt delegera. I sådana situationer kan de höga kraven ta över i krav-kontrollmodellen. 
Inflytande i arbetet är en grundläggande aspekt som handlar om att människor behöver känna 
att de inte kan bli beordrade till vad som helst under vilka villkor som helst. Ju sämre 
inflytande man har desto oftare blir man förödmjukad i sitt arbete. Sådana förödmjukelser 
leder till långvariga stressreaktioner. Sambandet mellan bristande inflytande och risk för 
stressreaktioner kommer förmodligen aldrig att förändras. Däremot sker stora förändringar i 
arbetslivet och bristande inflytande kan därför ta sig förändrade former (Theorell, 2006). En 
viktig faktor i den anställdes arbetssituation är även känslan av arbetstillfredsställelse. Flera 
viktiga belöningsaspekter bidrar till denna förutom en god balans mellan krav, kontroll och 
socialt stöd. Lön, uppskattning, inflytande, trygghet och utbildning, men även känslan av 
meningsfullhet är faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Att man känner 
grupptillhörighet och trivs med det sociala klimatet på arbetet är även viktiga komponenter 
(Söderström et all., 2003).  

I Shiptons et al. studie (2006) undersöktes relationen mellan känslan av 
arbetstillfredsställelse och organisationsutveckling. Få studier har gjorts inom detta område, 
dock tror man att ett samband existerar där känslan av arbetstillfredsställelse påverkar graden 
av nyskapande och nytänkande inom organisationsutveckling. 
Här såg man att hög känsla av arbetstillfredsställelse berodde på två faktorer; möjlighet till 
varierade arbetsuppgifter och enskild status. Att lyckas med att få ett gott arbetsklimat i en 
organisation som är i ständig förändring ställer stora krav på de anställda. Studien visade på 
att ett arbetsklimat i ständig förändring ger medarbetare som är mindre motståndare till 
organisatoriska förändringar, och åtminstone kan se potentiella förbättringar i ett nytt 
arbetssätt. Ett varierat arbete leder också i större utsträckning till möjlighet till utveckling på 
arbetet. Dessutom upptäckte man att ett varierat och utvecklande arbete leder till ett 
kunskapsutbyte mellan anställda. Man är mer benägen att diskutera pågående kritiska problem 
och avgörande arbetsuppgifter när man har erfarenhet och förståelse för problemet hos 
arbetskollegor med liknande arbetsuppgifter eller inom närliggande områden. Detta verkar 
spela en stor roll för den sammanlagda känslan av hög arbetstillfredsställelse. 
Anställda med hög känsla av arbetstillfredsställelse är även mer benägna att samarbeta i 
arbetsmiljöer med stor variation i uppgifterna. En sådan arbetsmiljö kommer att speglas av att 
anställda kommunicerar mer med varandra och uppmuntrar och stöttar varandra i varandras 
arbeten och hjälps på så vis åt att möjliggöra varandras egen kunskapsutveckling inom 
arbetet. Studien upptäckte även det motsatta förhållandet; en låg känsla av 
arbetstillfredsställelse kombinerat med hög variation i arbetsuppgifter verkar ha en negativ 
inverkan på organisatoriskt nytänkande och utveckling av det egna arbetet. 
Hög känsla av arbetstillfredsställelse och låg variation i arbetsuppgifter verkar också negativt 
på organisationens möjligheter till nytänkande och utveckling. 
I organisationer där anställda upplever en hög känsla av arbetstillfredsställelse och där en hög 
känsla av samförstånd råder, är möjligheterna större och lättare att dels förnya arbetsuppgifter 
dels förändra organisationens arbetssätt (Shipton et all, 2006).  

I en studie som gjordes av Neal A., West M., och Patterson G. (2005), såg man att i 
organisationer där en ständig utveckling sker kan man visa på att sambandet mellan gott 
arbetsklimat och hög känsla av arbetstillfredsställelse korrelerar positivt med höga 
produktionsnivåer. Dessa organisationer arbetade effektivt med Human Resource 
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Management system, vilka skapade ett välvilligt, gynnsamt organisations klimat. Ett klimat 
där man tar tillvara på anställdas kunskaper och erfarenheter. Detta gör att de anställda känner 
sig bekräftade och blir mer välvilliga till organisationen. Organisationsklimat men framförallt 
ledarskap har i flertal studier konstaterats ha stor inverkan på anställdas upplevelse av stress 
och ohälsa (McVicar, 2003). 
 
 
 
Syfte och frågeställning  
                                                                                                              
Mycket forskning har gjorts inom området arbetsrelaterad stress. Ett kunskapsglapp finns 
dock inom området chefer och chefers stress, samt deras påverkan på anställda. Kunskapen är 
i dag begränsad inom området arbets- och miljörelaterade faktorer som upplevs stressande. 
Ännu mindre är känt om hur stor del en stressad chef har i sina anställdas upplevelser av den 
psykosociala arbetsmiljön och deras stress. Syftet med undersökningen är att först bekräfta 
använd stressmodell i enlighet med Karasek och Theorell (1990) och därefter belysa hur 
anställda påverkas av stressade chefer. Den tillagda frågeställningen lyder: påverkar en 
stressad chef sina anställda negativt i form av ökad känsla av stress samt en ökad upplevelse 
av ohälsa?   

 
Metod 

 
 
Deltagare 
 
För denna undersökning gjordes ett strategiskt urval. Chefer och anställda i ett mellanstort 
företag inom den privata sektorn i Stockholmsområdet deltog i undersökningen. För att säkra 
företagets och respondenternas konfidentialitet publiceras ej företagets namn i detta arbete.  
Ingen jämförelse har gjorts mellan olika avdelningar. Åldersfördelningen hos de anställda var 
mellan 26 – 61 år. Åldersfördelningen hos cheferna förväntades vara något högre, mellan 35 – 
65, då chefspositionen är något som tar längre tid att nå och av den anledningen därför 
förväntats befinna sig i detta åldersspann. Detta bekräftades också då åldersfördelningen var 
37-61. Totalt delades 30 enkäter ut som samtliga besvarades och samlades in, vilket gav en 
svarsfrekvens på 100 %. Deltagarna bestod både av kvinnor och män som arbetade som 
chefer eller anställda. Könsfördelningen bland deltagarna var kvinnliga chefer 4 st. (13.3 %), 
manliga chefer 5 st. (15.7 %), kvinnliga anställda 14 st. (46.7 %) och manliga anställda 7 st. 
(23.3%).   
 
 

Material 
 

Syftet med enkäten var att få svar på frågor om den subjektivt upplevda känslan av stress 
hos anställda och chefer, samt relationen mellan anställd och chef. Då samma enkät delades ut 
till samtliga respondenter, både chefer och anställa, var frågorna utformade för att besvara 
uppfattningar om relationer både från chef till anställd och från anställd till chef. Enkäten 
byggde på Hovmarks och Thomssons formulär ASK (1995), där författaren lagt till ett 
frågebatteri för att besvara frågor om den egna upplevda känslan av hälsa och stress, och 
bestod av totalt 57 frågor med 6 olika teman. Dessa var, förutom bakgrundsfrågor, frågor om 
arbetskrav, socialt stöd, känsla av kontroll och copingstrategier, kompetensutveckling samt 
psykosocial arbetsmiljö och upplevd hälsa. Dessa teman innehöll även subdimensioner 
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Frågorna hade svarsalternativ utformade av Lickert-typ på en fem-gradig skala, där samtliga 
frågor under de olika teman som ingick vänts så att låga värden tolkades negativt och höga 
värden tolkades positivt. Förankringspunkterna på skalan gick från stämmer inte alls, till 
stämmer helt och hållet.  

Enkätens innehåll redovisas nedan. För samtliga teman och tillhörande subdimensioner 
redovisas även intern konsistens för respektive index. Detta för att garantera undersökningens 
reliabilitet.  Frågorna i enkäten lades ihop och bildade subdimensioner efter att Cronbachs 
Alpha visat sig vara tillfredsställande. Alla frågeområden som gav ett alphavärde nära eller 
högre än .70 bildade index.   

Arbetskrav. Frågorna 1-14 i enkäten besvarade frågor om arbetskrav. Dessa var samtliga 
hämtade ur ASK. Temat arbetskrav var indelat i fem subdimensioner vilka var: arbetsmängd 
fråga 1-3, personkonflikt fråga 4-6, rollkonflikt fråga 7-9, enkla arbetsuppgifter fråga 10-13, 
otillräcklighet fråga 13 och 14. Exempel på en fråga är; Händer det att du arbetar under 
oacceptabel tidspress? 

 Socialt stöd. I enkäten fanns 12 frågor gällande socialt stöd vilka var fråga 15-26. 
Samtliga var hämtade ur ASK. Temat socialt stöd var indelat i fyra subdimensioner vilka var: 
värderande stöd fråga 15-18, informativt stöd fråga 19 och 20, instrumentellt stöd fråga 21-23 
och emotionellt stöd fråga 24-26. Exempel på en fråga ur subdimensionen värderande stöd är; 
När du tagit egna initiativ på Din arbetsplats, får Du då reda på vad andra anser om Din 
arbetsinsats?    

Kontroll i arbetet. Enkäten innehöll åtta frågor på temat olika perspektiv på kontroll i 
arbetet, samtliga ur ASK, vilka var fråga 27-34. Det fanns tre subdimensioner på temat 
kontroll: egen kontroll fråga 27-29, kollektiv kontroll fråga 30-32, och egen påverkan fråga 
33 och 34. Då Cronbachs Alpha var relativt lågt för dessa subdimensioner slogs hela 
frågebatteriet ihop. Detta fick en egen variabel; kontroll. En fråga ur denna dimension lyder; 
Jag styr själv min arbetstakt. 

Kompetensutveckling i arbetet. Sex frågor behandlade ämnet kompetensutveckling i 
arbetet. Samtliga tagna ur frågeformuläret ASK. Variabeln kompetensutveckling är i sin tur 
indelad i två subdimensioner: Lärande i arbetet fråga 35-37, och Kompetensanvändning fråga 
38-40. Exempel på fråga ur subdimensionen lärande i arbetet är; I mitt arbete finns möjlighet 
att läras sig nytt.  

Psykosocial arbetsmiljö och egen upplevd hälsa. Detta tema lades till av författaren för att 
undersöka hur deltagarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö och bestod av totalt 6 frågor.  
Detta tema är uppdelat på tre subdimensioner. Feedback fråga 41 och 42, kommunikation 
fråga 43 och 44, egen feedback fråga 45 och 46. Skalvändning gjordes på frågorna 42-44. En 
fråga ur subdimensionen feedback lyder; När jag tagit egna initiativ på min arbetsplats får jag 
reda på vad min chef anser om min insats.  

Upplevd stress. Även detta tema lades till av författaren för att undersöka hur deltagarna 
upplevde sin stress och hälsa. Denna variabel består av tre subdimensioner med totalt 11 
frågor. Stress fråga 47-49, upplevd hälsa fråga 50-53 samt upplevd ohälsa fråga 54-57. 
Skalvändning gjordes på fråga 57. Exempel på fråga ur subdimensionen stress är; Jag har 
svårt att koppla av tankarna från jobb på min fritid. Utifrån variablerna ”stress” och ”upplevd 
hälsa” i detta tema skapades en sammanslagen variabel som kallades ”stress”. Detta efter att 
ha tolkat Cronbachs Alpha för intern konsistens.  

Eftersom en del av deltagarna var chefer åt resterande andel deltagare skapades en ny 
variabel ”stress från chef” som innehöll respektive chefs stressmedelvärde och lades på den 
chefens respektive anställda. Denna variabel har inga uppgifter (blankt) för de deltagare som 
var chefer. 

För att genom regressionsanalyser kunna mäta chefernas eventuella effekt på de anställdas 
upplevelse av stress och ohälsa, skapades variabler med enbart chefernas upplevelse av stress, 
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hälsa och ohälsa, och lades på den anställde. Dessa variabler hade heller inga uppgifter 
(blankt) för de deltagare som var chefer. Delindex har använts för att skapa huvudindex. 

 
Procedur 
 
För att öka undersökningens reliabilitet och att för att säkerställa att frågorna uppfattades rätt 
gjordes en förstudie genom att enkäten besvarades av fem personer på ett annat företag. Vid 
bearbetning av dessa kunde författaren konstatera att enkäten verkligen mätte det den var 
avsedd att mäta.  Efter vissa mindre korrigeringar gavs den sedan till receptionisten på ett 
mellanstort företag i Stockholmsregionen, som delade ut enkäterna på företaget. Båda 
företagen valdes ut genom ett tillgänglighetsurval då författaren kände personer på dessa 
företag. Enkäterna bestod av totalt 57 frågor, som försiggick av ett försättsblad. På detta 
presenterades författaren och syftet med undersökningen, samt att fullständig konfidentialitet 
garanterades. Information gavs om hur lång tid enkäten beräknades ta att fylla i, samt hur de 
skulle svara och att de genom sin medverkan godkände dessa krav. Vikten av deras 
medverkan betonades, och författaren var noga med att tacka på förhand för detta. Den enda 
ersättning som utgick var att de erbjöds få ta del av den färdiga undersökningen. 
Receptionisten distribuerade enkäten på företaget, med information av författaren att både 
chefer och anställda skulle ges möjlighet att besvara den. Detta för att författaren vill mäta 
chefers eventuella påverkan på sina anställda. Författaren kontaktades sedan av receptionisten 
som kunde hämta dem när alla enkäter var besvarade. De etiska forskningsregler som antagits 
av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet har följts. 
 
 

Resultat 
 

Datainsamlingen resulterade i 30 användbara enkäter. Av dessa var 12 (40 %) män varav fem 
var chefer och sju var anställda, och 18 (60 %) kvinnor varav fyra var chefer och14 var 
anställda. Den genomsnittliga åldern var 40,4 år, med en spridning på 26 år upp till 62år. Den 
genomsnittliga anställningstiden på företaget var 8,8 år (SD 5,8). Den genomsnittliga 
anställningstiden på nuvarande tjänst var 7,4 år (SD 5,5). I tabell 1 redovisas alla 
huvudvariabler med subdimensioner. Tabellen redovisar medelvärden, standardavvikelser 
samt Cronbachs Alpha för samtliga item som använts vid databearbetningen.  
 
Tabell 1  
Medelvärden och standardavvikelse, Cronbachs α för alla huvudvariabler och subdimensioner 
samt antal frågor inom varje dimension (skala 1-5). N=30. 
Variabler   M SD          Cronbachs α  Antal  
                                                                                                                                  frågor          

 
Krav i arbetet     14 

Arbetsmängd  3.2 .96 .70 3 
Personkonflikter  2.1 2.0 .70 3 
Rollkonflikter  3.2 .70 .70 3 
Enkla arbetsuppgifter  1.4 .76 .71 3 
Otillräcklighet  2.7 .94 .70 2 

 
Socialt stöd       12 

Värderande stöd  3.5 .47 .68 4 
Informativt stöd  3.2 .68 .67 2 
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Instrumentellt stöd  4.8 .32 .71 3 
Emotionellt stöd  4.5 .33 .70 3 
 

Kontroll    3.7 .69 .86 8 
Egen kontroll  3.8 .73 .68 3 
Kollektiv kontroll  3.6 1.0 .66 3 
Egen påverkan   3.7 .77 .67 2 
 

Kompetensutveckling      6 
Lärande i arbetet  4.2 .51 .70 3 
Kompetensanvändning  4.5 .43 .70 3 
 

Psykosocial arbetsmiljö      6 
Feedback   4.0 .50 .69 2 
Kommunikation  4.3 .55 .71 2 
Egen feedback   4.2 .67 .72 2 

 
Upplevd stress     11 

Stress   3.7 .69 .79 7 
Upplevd ohälsa  2.7 .43 .70 4 

 
I tabell 1 tyder medelvärden på att upplevelsen av krav är moderata. Upplevelsen av stress har 
ett högt värde, medan upplevd ohälsa har ett värde närmare medel. Dimensionerna stöd och 
kontroll har höga värden. 
 
Tabell 2. 
Pearsonkorrelationer mellan respektive chefs stress och olika mått på arbetstagarnas egna 
stressbedömningar  N=21. 
Variabel                 1             2             3            4            5            6            7            8           9           
1. Stress från chef        - 
2. Upplevd stress        .519*         - 
3. Bekräftelse            -.257       -.167           - 
4. Samarbete               .190        .892**   -.089         - 
5. Ohälsa               .371        .914**   -.265      .898**       - 
6. Arbetskrav              .484*      .514**     .091      .475*      .445*       - 
7. Stöd                        .063       -.217         .505** -.312      -.379*     -.057        - 
8. Kontroll                  .060        .254         .418*     .189       .171         .054     .577**   - 
9. Kompetensutv.      -.303      -.070        -.063     -.157      -.240       -.146     .285      .161        -           
*p<.05, **p<.01 
  
Endast variablerna upplevd stress och arbetskrav har en signifikant korrelation med upplevd 
stress från chef.  
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Tabell 3 
Regressionsanalys med samtligas stress som beroende variabel och ålder, krav, kontroll, stöd 
och bekräftelse som oberoende vriabler(n=30) 
Prediktor R2change Sig. F ökning  Std.B t Sig. 
 ,44 ,002 
Ålder    ,17 1,10 ,281 
Krav    ,52 3,60 ,001 
Kontroll    ,50 2,77 ,011 
Stöd                       -,39                -2,11 ,046 
 
Resultatet från regressionsanalysen visar att variablerna krav, kontroll och stöd är 
signifikanta. Krav och kontroll har ett starkt positivt samband medan stöd har ett negativt 
samband med stress. 
 
Tabell 4 
Regressionsanalys med anställdas stress som beroende variabel och ålder, krav, kontroll, 
stöd och upplevd stress från chef som oberoende variabel(n=21) 
Prediktor R2change Sig.F ökning  Std.B t Sig. 
 ,05 ,326   
Ålder    ,43 1,94 ,071 
Krav    ,43 1,50 ,155 
Kontroll                       -,27 -,73 ,476 
Stöd    ,32   ,94 ,360 
Stress från chef   ,42 1,8 ,089 
 
Resultaten från denna regressionsanalys visar på en tendens till samband mellan anställdas 
stress och den upplevda stressen från chefen. Det höga betavärdet tyder på detta. Även ålder 
har ett visst samband med stress. Sambandet ligger utanför gränsen för signifikans på 5%, 
men detta betavärde är högt. 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om stressade chefer påverkar sina anställda negativt med 
utgångspunkt från Hovmarks och Thomssons frågeformulär ASK. Frågeformuläret utökades 
med ett frågebatteri om psykosocial arbetsmiljö och upplevd hälsa och stress för att 
författaren ville kunna mäta eventuella effekter från chefer till anställda inom detta område.  

Medelvärden visar att den upplevda stressen är hög på denna arbetsplats. Detta gäller på 
hela gruppen utan uppdelning mellan chef och anställd. Resultatet visar på höga medelvärden 
när det gäller frågorna om upplevd stress. På frågorna om upplevd ohälsa är värdet något 
närmre medel. Detta ligger väl i linje med resultaten på upplevd arbetsbelastning som ligger 
straxt över medelvärdet. Vissa av deltagarna uppgav att de hade en maximal arbetsbelastning 
och även frågan om otillräcklighet ger värden en bit över medel. Frågorna om psykosocial 
arbetsmiljö får däremot höga värden, vilket ska tolkas som positivt. Psykosocial arbetsmiljö 
handlar här om förmågan till feedback från chefen och en god kommunikation på 
arbetsplatsen som fungerar stressreducerande. Detta kan ses som en förklaring till att den 
sammanlagda känslan av upplevd ohälsa ändå bara ligger straxt över medel, trots en relativt 
hög upplevd arbetsbelastning. Enligt Trollestad är en chef med god social kompetens och 
genom att vara avspänd en stor stressreducerare. Med dessa resultat skulle man kunna anta att 
denna arbetsplats har sådana chefer. God social kompetens betyder en god förmåga att kunna 
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samspela med andra människor. I redovisningen av tabell 1 får även feedback från chefen 
samt feedback till anställda höga medelvärden. Detta gäller även frågorna om man kan anta 
att de anställda har en god kommunikation med sin chef på denna arbetsplats. Detta förstärker 
ytterligare resonemanget om chefen med god social kompetens som stressreducerare. Detta 
faller även i linje med hela det upplevda sociala stödet som även har höga medelvärden. 
Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell, är det sociala stödet en mycket viktig 
faktor för ett stressreducerande arbetsklimat. Framförallt instrumentellt stöd som kan 
beskrivas som hjälp med praktiskt arbete eller avlastning, och emotionellt stöd som mer 
handlar om empati, lyssnande och omtanke. Detta stämmer väl överens med senare tids 
forskning som kommit fram till att socialt stöd fungerar som en buffert mot stress och ohälsa. 

Två olika regressionsanalyser gjordes med olika beroende variabler. Detta för att prova 
olika samband mellan upplevd stress och krav-kontroll-stöd. Dels testades hela gruppens 
upplevelse av stress, utan åtskillnad mellan anställda och chefer, dels den anställdes 
upplevelse av chefens stress. Båda regressionsanalyserna har ålder, krav, kontroll och stöd 
som oberoende variabler. Detta för att se hur materialet faller ut med använd modell. 
Variabeln ålder är med, då detta ofta har en viss inverkan på upplevd stress. Upplevelsen av 
stress förefaller minska med ökad ålder i studier som gjorts. Man kan anta att faktorer som 
erfarenhet, kunskap och rutin spelar in här. Regressionsanalyserna visade att de största 
sambanden med stress låg i upplevda krav och känslan av kontroll i arbetet. Dock skall 
tilläggas att hela undersökningen har ett lågt deltagarantal, vilket förmodligen förklarar den 
uteblivna signifikansen i regressionsanalysen där endast de anställda är med. 

I resultatet av analysen i den första regressionen, med samtliga deltagares upplevda stress 
som beroende variabel, både anställda och chefer, får dels hela modellen signifikant värde, 
dels får samtliga variabler krav, kontroll och stöd signifikanta värden, med starka samband. 
Resultatet från denna analys skulle kunna tolkas som att när arbetskraven ökar, minskar 
känslan av kontroll. Detta ligger väl i linje med vad Karasek och Theorells modell säger. Det 
sociala stödet får här ett starkt negativt signifikant samband, vilket skulle kunna tolkas som att 
stödet från arbetskollegor och chefen minskar när arbetsbelastning och krav ökar. I den sista 
regressionsanalysen användes endast de anställdas stress som beroende variabel och 
variablerna ålder, krav, kontroll, stöd och upplevelsen av stress från chef som oberoende 
variabler. Modellen får inget signifikant värde, vilket skulle kunna visa att de förbehåll som 
gjorts tidigare mot det låga deltagarantalet vid uteblivna signifikanta resultat kan tänkas vara 
riktiga. Man kan dock skönja ett samband mellan de anställdas stress och den upplevda 
stressen från chefen. Detta är inte något signifikant samband då värdet ligger utanför den för 
undersökningen tillåtna gränsen på 0,05. Dock tyder det höga betavärdet på ett starkt 
samband. Detta skall i så fall tolkas som att ju mer stressad chefen är, desto mer påverkas de 
anställdas upplevelse av den egna stressen. Chefen är den som påverkar arbetsplatsen mest. 
Upplevs chefen som stressad, ökar förmodligen kraven hos de anställda. Detta beskrivs av 
Bernin (2002), som även lyfter fram problematiken med chefers allt större arbetsbelastning. 
Ofta fokuseras bara på anställdas hälsa. Avgörande för dessa hälsoutfall är hur cheferna mår. 
En tredjedel av cheferna i Hildingsson och Krafts rapport (2001), uppger att de inte kan styra 
över sin egen arbetstakt.  

Slutligen kan konstateras att Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell har blivit 
väl undersökta, och även denna undersökning verkar ge stöd åt modellen, med förbehåll för 
det låga deltagarantalet. Däremot saknas forskning inom området stressade chefer och deras 
hälsa och deras påverkan på sina anställdas upplevelse av stress och ohälsa. Resultatet av 
detta i denna undersökning verkar dock visa på att en stressad chef påverkar sina anställda 
negativt i bemärkelsen att den upplevda stressen ökar hos de anställda, då chefen upplevs 
stressad. Det är därför viktigt att se till att även chefer får tid och möjlighet till samtal, 
feedback och stöd av sina chefer eller mentorer. 
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