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Arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat 
 

En kvantitativ undersökning om psykisk hälsa på svenska 

arbetsplatser 
 

 

Isabella Kensert  

 

Det finns ett ökat intresse att förhindra psykisk ohälsa eftersom det påverkar 

många arbetstagare. Något som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa i 

positiv mening är en stödjande ledare och en bra arbetsmiljö. Syftet med 

studien var att undersöka vilka faktorer i arbetet som kan vara viktiga och 

avgörande för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa, men även 

om män och kvinnor och offentlig och privat sektor skiljer sig åt i upplevd 

psykisk hälsa. De frågeställningar som användes för att besvara studiens syfte 

var: Frågeställning 1: Har arbetsmiljön och ledarskapet betydelse för 

arbetstagares psykiska hälsa? Frågeställning 2: Har arbetsklimatet en 

inverkan på arbetstagares psykiska välmående? Frågeställning 3: Upplever 

kvinnor sämre psykisk hälsa än män inom arbetslivet? Frågeställning 4: 

Upplever arbetstagare inom offentlig sektor sämre psykisk hälsa än 

arbetstagare inom privat sektor? I en enkätundersökning deltog totalt 100 

arbetstagare.  Resultaten av korrelationsanalyser visade att en god arbetsmiljö 

och en bra ledare, samt ett bra arbetsklimat kan bidra till bättre psykisk hälsa 

hos arbetstagarna. Resultatet av flervägs variansanalys för oberoende 

mätningar visade däremot ingen skillnad i upplevd psykisk hälsa bland män 

och kvinnor, samt mellan offentlig och privat sektor. Slutsatsen är att 

arbetsmiljön, ledarskapet och arbetsklimatet verkar spela en betydelsefull roll 

för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa inom verksamheterna.  

 

Keywords: gender, leadership, mental health, private sector, public sector, 

work environment, work climate 
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Inledning 
 

Psykisk (o)hälsa 
 

Enligt DSM-IV (Barlow & Duran, 2015) innebär psykisk ohälsa psykologiska, biologiska och 

beteendemässiga dysfunktioner. Det är inte förens personen har uppfyllt flera av de symtom 

som är typiska för en viss sjukdom som en sjukdom kan fastställas. Däremot kan en person 

uppleva psykiska besvär utan att ha uppfyllt kriterierna för en viss sjukdom. Psykiska besvär 

innebär att det finns en obalans, vilket kan resultera i symtom som exempelvis oro, ångest och 

sömnsvårigheter. Hälsa kan få olika betydelse beroende på vilket sammanhang man utgår ifrån 

(Winroth, 2018). I privatlivet handlar hälsa mer om hur vi mår, inom hälso- och sjukvården 

kopplar vi det ofta till olika diagnoser och behandlingar medan det inom arbetslivet oftast 

förknippas till arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor. Det är vanligt att vi utgår ifrån den medicinska 

vetenskapen när vi talar om hälsa. Det innebär att vi fokuserar på sjukdom och ohälsa, istället 

för att egentligen förstå vad hälsa innebär. Det finns olika sätt att definiera hälsa. Det kan vara 

hälsa som klinisk status, som utgår ifrån en biomedicinsk tradition där ohälsa definieras som 

närvaro av sjukdom, medan hälsa definieras som frånvaro av sjukdom (WHO, 1946). Hälsa kan 

även definieras som hälsa som funktionsförmåga som utgår ifrån en holistisk tradition som 

fokuserar på hur en individ fungerar som helhet, där man utgår ifrån handlings-eller 

arbetsförmåga. Där fysiska, psykisk och sociala aspekter inkluderas. Hälsa kan även definieras 

som hälsa som välbefinnande, utifrån individens egen upplevelse av att må bra (Brȕlde & 

Tengland, 2003).   

Tankens makt är avgörande när det kommer till upplevd ohälsa och hälsa. För att individer 

ska kunna uppleva en bättre hälsa är det viktigt att ha ett positivt tänkande, att man som individ 

ser möjligheter istället för hinder. Därmed är det viktigt att reagera balanserat när det kommer 

till känslor och intryck för att uppnå en god psykisk hälsa. Oftast förknippar vi psykisk ohälsa 

med psykiska sjukdomar som exempelvis fobier, personlighetsstörningar etc. Däremot är det 

mer vanligt i vardagen att vi kommer i kontakt med en annan typ av psykisk ohälsa som inte är 

kopplat till psykiska sjukdomar. Det kan vara ohälsa i form av att inte må bra, som är ett resultat 

av att det finns en obalans i vardagen, vilket kan resultera i känslor som oro, ångest, 

otillräcklighet, meningslöshet, hjälplöshet etc. Det som kan bidra till utveckling av psykisk 

ohälsa, och i en del fall utmattningssyndrom, är om dessa känslor är närvarande under en längre 

tid (Winroth, 2018). Den aktuella studien fokuserar på psykisk (o)hälsa i form av psykiska 

besvär som oro, ångest och sömnsvårigheter, och utgår ifrån arbetslivet för att förstå vilka 

faktorer inom arbetet som kan vara av betydelse för arbetstagares psykiska hälsa.  

 

Psykisk hälsa och stigmatisering. I och med att samhället har utvecklats har även kunskapen 

om psykisk ohälsa ökat (Schott, 1999). Trots att kunskapen har ökat finns det fortfarande stigma 

när det kommer till psykisk ohälsa. Inom arbetslivet känns det inte legitimt att samtala om sina 

känslor i form av ångest eller annan mental ohälsa. Däremot är det legitimt att samtala om fysisk 

ohälsa med sina kollegor inom organisationen, detta på grund av att dessa åkommor anses 

medicinska och det tenderar vi att ha mer kunskap om (Schott, 1999), eftersom det är något 

som vi lättare kan förstå och därmed tala om. Eftersom det fortfarande finns okunskap kring 

psykisk ohälsa kan inte de personer som lider av det få den hjälp som de skulle behöva 

(Mannarini & Rossi, 2019). Personer som lider av psykisk ohälsa upplever ofta att de blir 

diskriminerade, detta leder till att de drar sig för att ta hjälp med sin problematik (Isaksson et 

al., 2017). Det finns numera ökat intresse för att förhindra psykisk ohälsa (Denman, 2015), det 

vill säga ångest, depression, posttraumatisk stress etc., eftersom det påverkar många 

medarbetare. Däremot är det något som samhället fortfarande förbiser, det är lättare att hantera 

medarbetare som upplever fysisk ohälsa i form av exempelvis ett brutet ben. Det som skiljer 
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psykisk- och fysisk ohälsa åt, är att psykisk ohälsa kräver en annan behandling, exempelvis i 

form av förståelse, stöd, empati etc. 

 En undersökning har gjorts av Taylor Nelson Sofres (TNS) social forskning (2014) för att 

undersöka psykisk hälsa bland medarbetare i Australien. Ett av studiens syften var att undersöka 

stigmatiseringen kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det framkom att en av tre deltagare 

föredrog en chef som inte upplevde några symtom på ångest eller depression. En av tre deltagare 

ansåg även att en person som upplever antingen ångest eller depression inte kommer att kunna 

utföra sitt arbete tillräckligt bra. Det framkom även att en fjärdedel av deltagarna som var med 

i undersökningen skulle undvika en medarbetare med depression. De ansåg att ångest och 

depression inte var något medicinskt tillstånd, utan att det var ett tecken på svaghet. De menar 

också att personer med ångest eller depression inte borde ta med sig sina problem till arbetet, 

samt att personer som upplevde psykisk ohälsa inom arbetet upplevde en rädsla att prata om det 

på grund av stigmatiseringen.  

En vanlig orsak till att individer utvecklar utmattningssyndrom (White, Aalsma, Holloway, 

Adams, & Salyers, 2015), är långvarig- eller upprepad exponering för stressorer i arbetsmiljön. 

Kan resultera i emotionell utmattning och en känsla av att inte prestera tillräckligt bra på arbetet. 

Det framkommer att psykisk ohälsa inte enbart bidrar till låg arbetsprestation (Elraz, 2017), det 

kan också bidra till isolering, diskriminering, låg inkomst och arbetslöshet. Medarbetare som 

upplever psykisk ohälsa kan uppleva förtryck från andra medarbetare på grund av sin psykiska 

ohälsa (Elraz, 2017). Det som kan hindra personer från att delta i arbetslivet är psykisk ohälsa 

i form av exempelvis depression (Clarke, 2008). Sjukskrivning på grund av depression har varit 

en vanlig anledning till sjukskrivning sedan början av 1990-talet, dock har det skett en stadig 

ökning de senaste 50 åren vilket innebär att det är mer vanligt idag (Clarke, 2008).   

 

 

Könsskillnader i psykisk hälsa inom arbetslivet 
 

Howard (2010) menar att män och kvinnor är biologiskt olika, samt att de har olika 

livserfarenheter. Det framkommer att det inte enbart är det biologiska i form av könshormoner 

som förklarar den skillnad som finns mellan män och kvinnor. Utan det är viktigt att även ta 

hänsyn till psykosociala faktorer i form av arbets- och familjeroller.  Den psykosociala 

förklaringen till den könsskillnad som finns mellan män och kvinnor i upplevd psykisk hälsa 

fokuserar på de riskfaktorer som finns i arbetsmiljön när det kommer till arbetsfördelning 

mellan män och kvinnor (Needham & Hill, 2010). Riksförsäkringsverket (2004) nämner även 

betydelsen av att ta hänsyn till den könsteoretiska modellen förutom det biologiska och 

psykosociala som kan förklara den könsskillnad som finns mellan män och kvinnor. Den 

könsteorietiska modellen inriktar sig inte på individen utan snarare på vad som sker utanför, det 

vill säga strukturella förhållanden i grupper, organisationer och i samhället.  

Enligt Needham och Hill (2010) agerar kvinnor mer internt när det kommer till psykisk 

ohälsa, genom att exempelvis hålla ångesten och oron inom sig. Medan männen agerar mer 

externt genom att inta exempelvis alkohol och droger för att lindra ångestproblematiken. 

Milner, King, Lamontagne, Bentley och Kavanagh (2018) menar på att män som arbetar inom 

kvinnodominerade yrken eller kvinnor som arbetar inom mansdominerade yrken har en ökad 

risk för psykisk ohälsa. Anledningen till det kan bero på att arbetstagaren avviker från 

normativa arbetsordningen, därmed utgör de ett hot inom arbetsgruppen.  

Det framkommer i Riksförsäkringsverket (2004) att individer som utsätts för samma 

situation påverkas på olika sätt, eftersom alla individer skiljer sig åt. Det kan handla om 

kroppsbyggnad, skillnader i hälsorelaterade beteenden och livsvillkor, men även strukturella 

förhållanden i gruppen, organisationer och samhället. I Eklöf (2017) framkommer det att det 

inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor om de utsätts för samma faktorer i arbetet, 
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det vill säga om de har liknade arbetsuppgifter. Anledningen till varför kvinnor rapporterar 

arbetsrelaterad ohälsa i högre utsträckning än män beror till stor del på att kvinnor har sämre 

arbetsvillkor. Utifrån Norlund et al (2010) studie framkommer det att kvinnor i Sverige 

upplevde fler symtom på utbrändhet än män eftersom att de hade sämre arbetsförhållanden. 

Män och kvinnor skiljer sig åt när det kommer till arbetsengagemang, arbetsrelaterad stress, 

familjekonflikter, men även beroende på om personen har barn eller inte (Mache, Bernburg, 

Groneberg, Klapp, & Danzer, 2016). Det har visat sig att det finns positivt samband gällande 

trivsel på arbetet (Mache, Bernburg, Groneberg, Klapp, & Danzer, 2016) mellan hur mycket 

inflytande personen har på sitt arbete, arbetsresurser samt vilken möjlighet personen har till 

utveckling på sin arbetsplats. En anledning till varför kvinnor upplever mer ohälsa än män 

skulle kunna bero på den dubbla arbetsbördan, det vill säga att kvinnor både ska ta hand om 

hushållet och arbeta.  

Anledningen till könsskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män arbetar inom olika 

yrken, vilket innebär olika arbetsförhållanden, familjeförhållanden och levnadsvanor. Det finns 

även en skillnad mellan könen när det kommer till sektor, där främst kvinnor arbetar inom 

offentlig sektor och män inom privat sektor. Däremot är könsskillnaden komplex, det vill säga 

att det är svårt att ta på vad som egentligen bidrar till den könsskillnad som finns när det kommer 

till sjukskrivningar. Fast än Sverige har kommit längre än många andra länder vad gäller 

jämställdhet ökar ändå klyftan mellan könen. Därmed verkar utvecklingen gå åt motsatt håll, 

det vill säga att kvinnors hälsa blir alltmer sämre (Riksförsäkringsverket, 2004). Utifrån en 

studie av Oláh och Gähler (2014) framkommer det att fördelningen mellan män och kvinnor 

när det kommer till hushållsarbete och barnomsorg har blivit mer jämställd. Männen gör i högre 

utsträckning obetalda arbeten jämfört med tidigare, medan kvinnorna har övergått till att vara 

en större del av arbetskraften. Fastän fördelningen av sysslor mellan män och kvinnor har blivit 

mer jämställd. Tyder det ändå på att kvinnorna fortfarande har det övergripande ansvaret när 

det kommer till hushållsarbete och barnomsorg, samtidigt som de är en del av arbetskraften.   

 

 

Arbetsmiljöns betydelse för arbetstagarnas psykiska hälsa 
 

Arbetsmiljön är av betydelse för medarbetares psykisk hälsa. Något som kan öka sjukfrånvaron 

på arbetet är stressiga faktorer i arbetsmiljön, därmed är det viktigt att medarbetarna upplever 

sig ha kontroll över sitt arbete samt känner socialt stöd, eftersom att det kommer minska 

sjukfrånvaron (Aagestad et al., 2014; Karasek & Theorell, 1990). För att minska psykisk ohälsa 

på arbetsplatsen är det viktigt att arbetsinnehållet inom verksamheten anpassas på så vis att 

medarbetarna inte utsätts för psykiska belastningar i form av ohälsa. Som arbetsgivare och 

arbetstagare är det viktigt att det finns en samverkan för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivarens uppgift är att se till så att medarbetarna inte utsätts för ohälsa inom sitt arbete. 

Det är även arbetsgivarens uppgift att planera, leda och kontrollera verksamheten för att uppnå 

en arbetsmiljö som uppfyller de krav som ställs för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2018). Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av oro, 

sömnstörningar, depression etc. (Gunnarsson, Johansson, & Stoetzer, 2016). Utifrån en rapport 

som gjordes år 2015 (Arbetsmiljöverket, 2016) upplevde ungefär hälften av de personer som 

var sysselsatta att de hade för mycket att göra på sitt arbete. Det var framförallt kvinnor som 

upplevde psykisk ohälsa. Det framkom att 41% av de som arbetar upplever att de har för mycket 

att göra. Dessa personer finner vi i stor del inom de yrken där personalen har kontakt med andra 

människor. Det kan vara elever, patienter, klienter eller likande. Fastän medarbetare upplever 

att de har för mycket att göra är det ändå 68% som upplever sitt arbete som meningsfullt, av 
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dessa 68% är det fler kvinnor än män. Något som påverkar medarbetares hälsa och hur de 

presterar och fungerar är psykosociala arbetsmiljöförhållanden (Eklöf, 2017).  

Många personer som haft långvarig sjukdom och frånvaro från arbetet har upplevt kronisk 

smärta eller psykiska symtom (Brataas & Evensen, 2016). Långvarig sjukdom beror på 

stressiga händelser som individen har varit med om, men även långvarig belastning. Enligt 

Lidwall (2015) var mobbning, hot och trakasserier vanliga orsaker till sjukskrivning i Sverige. 

Individer som upplever alltför höga krav, utan att ha någon direkt påverkan på sin 

arbetssituation, har lättare att utveckla psykisk ohälsa. För att medarbetare ska uppleva bättre 

psykisk hälsa är det viktigt att det finns balans mellan ansträngning och belöning i arbetet. För 

att förebygga psykisk ohälsa inom arbetslivet har man uppmärksammat ansträngnings-

belöningsmodellen (Siegrist & Quick, 1996). Medarbetare förväntar sig oftast en belöning som 

är i nivå med deras ansträngning, det kan vara ökad lön, karriärmöjligheter och/eller 

arbetssäkerhet. Om det finns obalans mellan ansträngning och belöning påverkar det 

medarbetarna i negativ mening, i form av stressrelaterade symtom enligt ansträngnings-

belöningsmodellen. Det skedde en ökning vad gäller psykisk ohälsa mellan åren 2010 och 2015, 

både hos kvinnor och män i alla åldrar (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). År 2010 var det 82 

000 sjukfall och år 2015 var det 139 000 sjukfall i Sverige. Från år 2010 till år 2015 skedde det 

en ökning angående psykisk ohälsa bland kvinnorna med 71% och bland männen med 63%. De 

vanligaste symtomen på psykisk ohälsa var depression och ångestsyndrom. Däremot är det svårt 

att uttala sig om vad det var som låg bakom ökningen. Det man kan utgå ifrån är att det finns 

samband mellan psykisk ohälsa och den psykosociala arbetsmiljön (Barrech et al., 2017; 

Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016) eftersom den psykosociala arbetsmiljön har visat sig ha effekt 

på sjukfrånvaron.  

 

Ledarskap. Ledaren är viktig för arbetstagarnas arbetsmiljö (Hentrich, Zimber, Sosnowsky-

Waschek, Gregersen, & Petermann, 2016; Sandahl, Falkenström, & von Knorring, 2010). 

Något som har en inverkan på medarbetarnas hälsa är arbetstillfredsställelse. Det som kan 

påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa i negativ mening är ledare som är 

auktoritära (Sandahl et al., 2010). En ledare som istället är relationsorienterad har en positiv 

effekt på medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt deras hälsa (Sandahl et al., 2010). En ledare 

som är relationsorienterad lyssnar till sina medarbetare och bidrar till delaktighet, där 

medarbetarna får möjlighet att komma med idéer och förslag. En organisation som innefattar 

medarbetare med en bra hälsa är också en organisation som visar goda resultat. Det som kan 

påverka hela verksamheten är när det förekommer en dålig stämning i ledningen. För att 

förebygga medarbetarnas hälsa och välbefinnande är chefen en viktig faktor för att kunna uppnå 

det. Däremot är ledarna själva utsatta för ohälsa eftersom de ställs inför höga krav (Hentrich et 

al., 2016). Därmed är det viktigt att se till de krav som finns på arbetet men även vilka resurser 

som finns att tillgå. Man har funnit att depression kan relateras till psykosociala faktorer på 

arbetsplatsen. Utifrån analyser som gjorts har man funnit att höga krav på arbetet kan bidra till 

depression (Hentrich et al., 2016). I USA upplever 1 av 17 individer varje år någon form av 

mental ohälsa (Follmer & Jones, 2017), men det finns inga resurser inom organisationerna att 

hantera individer som upplever psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 25% av ledarna inom 

organisationerna i USA brister när det kommer till förmågan att hantera individer som upplever 

psykisk ohälsa, medan 13% av ledarna inom organisationerna ansåg sig ha kunskap och 

kompetens till att stödja sina medarbetare som upplevde någon form av psykisk ohälsa. 

 

Arbetsklimat. Det har visat sig att arbetsklimat har en positiv inverkan på arbetstagares 

arbetstillfredsställelse, men även produktiviteten inom organisationerna (Sanduvete-Chaves, 

Lozano-Lozano, Chacon-Moscoso, & Holgado-Tello, 2018). För att uppnå bra arbetsklimat är 

det viktigt att verksamheten uppmuntrar till lika värde, det vill säga att man inte diskriminerar 
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människor utifrån kön, ålder, etnicitet och utseende. Det framkommer utifrån en studie av 

Naveh, Katz-Navon och Chen (2015) att klimat handlar om den gemensamma uppfattningen 

om vilka beteenden som ska belönas, stödjas och förväntas inom organisationen. Både forskare 

i Europa och USA har dokumenterat könsskillnader när det kommer till anställning, ledarskap, 

möjligheter, löner etc. (Moen, 2015). Trots att Europa och USA stödjer jämställdarbetet mellan 

män och kvinnor har vi ändå inte kommit dit.  Anledningen till det kan bero på att det inte finns 

något enkelt och tydligt svar varför det fortfarande finns skillnader mellan könen. Däremot 

finns det könsbestämda val och ojämlikheter i individernas liv både på arbetet men även i 

hemmet. Det behöver finnas samspel mellan arbetsliv och familjeliv när det kommer till 

jämställdhet, därmed behöver vi ifrågasätta arbetsfördelningen mellan könen både på 

arbetsplatsen men också i familjelivet för att kunna uppnå jämställdhet (Bailyn, 2011).  

 

 

Psykisk hälsa i offentlig kontra privat sektor 

 

Psykisk ohälsa är mer vanligt förekommande inom yrken med högre utbildningskrav, dessa 

yrken återfinns i stor del inom den offentliga sektorn (Riksförsäkringsverket, 2002). Det 

framkommer att kontaktyrken inom skola, vård, omsorg och serviceyrken är utsatta för 

utbrändhet. Eftersom de har en ständig kontakt med elever, patienter, kunder eller liknande. 

Yrkesgrupper som har visat högre resultat när det kommer till utbrändhet är sjuksköterskor, 

undersköterskor, lärare etc. (White et al., 2015). När det kommer till vilken yrkesgrupp som har 

visat flest sjukfall inom den svenska arbetsmarknaden så är det medarbetare inom vård-och 

omsorgssektorn (Försäkringskassan, 2018). År 2014 stod medarbetarna inom vård-och 

omsorgssektorn för 90 000 sjukfall, vilket motsvarade en femtedel av de totala sjukfallen inom 

svensk arbetsmarknad. Även andra yrken som kräver längre utbildning inom omsorgssektorn 

till exempel förskolelärare och fritidspedagoger har visat högre siffror när det kommer till 

sjukfall än genomsnittet. Enligt Försäkringskassan (2018) var sjukfrånvaron hög inom de 

kvinnodominerade yrkena, det vill säga inom vård, omsorg och sociala tjänster, eftersom det 

finns en hög psykosocial arbetsbelastning inom dessa yrken. Även de män som arbetar inom 

vård, omsorg och sociala tjänster löper högre risk för sjukskrivning.  

Medarbetare som upplever höga krav i sitt arbete och som inte har någon möjlighet att 

kontrollera sitt arbete, löper en högre risk för att bli sjukskrivna. Den ökade frånvaron på 

arbetsplatsen var förknippad med personer som var äldre än 45 år (Whittaker et al., 2012), som 

var en kvinna med lägre yrkestitel inom offentlig sektor. Macklin, Smith och Dollard (2006) 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan offentlig och privat sektor när det kom till stress 

på arbetet. Det som kan ha en inverkan på både offentlig och privat sektor är de nedskärningar 

som sker. Det som däremot skiljer privat och offentlig sektor åt är att personer i privat sektor 

har möjlighet att vara mer produktiva än personer i offentlig sektor. Anledningen till detta är 

att man inom offentlig sektor har juridiska och politiska begräsningar vilket bidrar till att 

medarbetarna inom offentlig sektor upplever lägre arbetstillfredsställelse och känner större 

avsaknad av kontroll. Stress på arbetet har en negativ inverkan på medarbetarna, men även 

organisationen, samhället och ekonomin. Att personer upplever mer stress inom offentlig sektor 

är något vi kan utgå ifrån (Macklin et al., 2006), däremot finns det mörkertal som vi inte kan ta 

del av. Därför finns det förmodligen fler medarbetare som har varit med om arbetsrelaterade 

skador och sjukdomar på grund av arbetet, än som rapporterats.  
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Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet  
 

Arbetsmiljöverket kommer år 2019 att genomföra ca 2000 inspektioner på olika verksamheter 

för att se till att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket, 

2019). Det framkommer att 1.4 miljoner av 5 miljoner medarbetare upplever hälsobesvär på 

grund av sitt arbete, samt att varannan medarbetare med psykisk ohälsa har symtom som ångest, 

oro och sömnsvårigheter. Av dessa upplever var tredje symtom på depression.  Inspektionen 

görs för att man vill förhindra arbetsbelastning, hot och våld, kränkande särbehandling, 

ohälsosam arbetstid etc. Ohälsa på arbetsplatsen kan förebyggas (Svartengren et al., 2013) om 

det finns en stödjande ledare som medarbetarna har tillit till, eftersom det kommer bidra till 

mindre stress samt ökad effektivitet och motivation hos medarbetarna. Det är även viktigt att 

medarbetarna känner sig delaktiga inom sitt arbete, det vill säga att de har inflytande, eftersom 

det kommer bidra till att medarbetarna upplever engagemang och känner tillfredsställelse. 

Medarbetarna som känner sig delaktiga i sitt arbete har även lättare att hantera de krav som 

ställs. För att minska ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att kommunikationen fungerar samt 

att det finns ett öppet klimat (Svartengren et al., 2013).  

Verksamheter kan drabbas ekonomiskt när medarbetare upplever psykisk ohälsa (Denman, 

2015), eftersom det bidrar till exempelvis ökad frånvaro och minskad produktivitet. Det har 

visat sig att behandling av psykisk ohälsa inte enbart gynnar individen själv, utan det gynnar 

även arbetsgivaren och samhället i stort. Däremot finns det okunskap hos arbetsgivarna när det 

kommer till att förebygga psykisk ohälsa bland personalen (Denman, 2015). Psykisk ohälsa kan 

resultera i försämrad självkänsla, minskad energi och koncentration (Clarke, 2008). Därmed 

finns det en rädsla att anställa personer som har varit sjukskrivna tidigare på grund av psykisk 

ohälsa, eftersom arbetsgivaren utgår ifrån att dessa personer inte presterar lika bra i sitt arbete 

som personer med god psykisk hälsa. Om arbetsgivaren däremot har tidigare erfarenhet av att 

arbeta med personer med psykisk ohälsa är den personen inte lika benägen att stigmatisera. För 

att kunna förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt att det finns förståelse, 

kunskap men även rutiner för hur man ska kunna hantera personal som upplever psykisk ohälsa 

Därmed behövs det en kulturförändring. Det som också kan bidra till en bättre hälsa bland 

medarbetarna är gemenskap bland kollegor (Denman, 2015). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Känsla av sammanhang. Grundaren till begreppet KASAM är Antonovsky (Antonovsky, 

2005), med begreppet ville han betona betydelsen av mening och sammanhang. Begreppet 

KASAM myntades av Antonovsky för att betona vikten av upplevelsen av (1) begriplighet, (2) 

hanterbarhet och (3) meningsfullhet, och dess effekt på individers hälsa. Antonovsky menar att 

dessa tre kategorier hänger samman och skapar en helhet. För att en person ska uppleva 

begriplighet och hanterbarhet är det viktigt att personen upplever meningsfullhet och 

motivation. Meningsfullhet skapas genom att individen visar en nyfikenhet till att undersöka, 

men även bemästra, olika färdigheter för att känna sig kompetent som person. En modell som 

kan ligga till grund för att förebygga hälsa inom organisationer är KASAM. Tankemodellen 

KASAM av Antonovsky har visat sig fungera, då en hög KASAM oftast leder till bättre hälsa. 

Den psykosociala arbetsmiljön har en inverkan på medarbetarnas KASAM både i positiv men 

även i negativ mening. Begriplighet och hanterbarhet handlar om psykiska krav, tillgång till 

yttre resurser men även organisatorisk rättvisa. Medan meningsfullhet handlar om stimulans, 

egenkontroll och motiverande arbetsegenskaper. En ledare kan med fördel använda sig av 

tankemodellen (Hanson, 2010) för att förstå sin egen roll men även vad sina medarbetare 
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behöver för att de ska må bra. Denna tankemodell kan stärka motivation, uthållighet, förmåga, 

kvalitet etc.  

 

Jobbkrav-resursmodellen och krav-kontroll-stödmodellen. Jobbkrav-resursmodellen (JD-

R), Bakker & Demerouti, 2007), handlar om vilka resurser som en individ har för att kunna 

hantera de krav som ställs i arbetet. Om resurserna inte räcker till för att hantera de krav som 

finns inom arbetet, påverkas individen i negativ mening, det vill säga att individen upplever 

stress vilket i längden kan påverka individens hälsa negativt. Krav innebär allt det som ingår i 

ens arbetsuppgifter, medan resurs handlar om vilka resurser som finns inom arbetet för att klara 

av de dagliga arbetsuppgifterna. Det som kan fungera som resurser för individen är när det finns 

bra socialt stöd på arbetsplatsen, delaktighet, bra relationer mellan medarbetare och ledning. 

För att medarbetarna ska må bra på arbetsplatsen är det viktigt att det finns balans mellan krav 

och resurser. Bakker och Demerouti (2007) har visat att arbete som ställer höga krav, kan 

påverka individen i negativ mening i form av utmattning, sömnsvårigheter eller nedsatt hälsa.  

Modellen JD-R (Hentrich et al., 2016) omfattar fysiska, psykiska, sociala och 

organisatoriska aspekter av arbetet. Det som kan bidra till ohälsa bland medarbetarna är 

rollkonflikter, intensivt arbete och känslomässigt krävande arbete. De krav som finns inom 

arbetet behöver inte alltid vara negativa, däremot blir det negativt för hälsan om det inte finns 

någon möjlighet till återhämtning. Kombinationen av låga resurser och höga jobbkrav kan bidra 

till ohälsa som utbrändhet. Det som kan bidra till ohälsa hos medarbetare är en sämre 

arbetsmiljö, högt arbetstryck och krävande kontakter inom arbetet. Resurser behövs för att 

kunna ta itu med arbetskraven. Det finns även en vidareutvecklad modell av Theorell som har 

tagit socialt stöd i beaktande. Det vill säga krav-kontroll-stödmodellen. För att kunna hantera 

de yttre kraven är det viktigt att arbetstagaren upplever sig ha kontroll över sitt arbete samt 

känner socialt stöd. Socialt stöd innefattar stöd från chef samt medarbetare. Det framkommer 

att socialt stöd i sitt arbete kan bidra till att medarbetarna upplever sitt arbete mer hanterbart, 

vilket resulterar i bättre hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Utifrån en studie av Engman, Nordin 

och Hagqvist (2017) var syftet att undersöka relationen mellan kontroll, socialt stöd och obalans 

mellan arbetsliv och privatliv. Det var en enkätundersökning som genomfördes inom vård, 

omsorg och skola för offentlig sektor. Studien visade att kombinationen av att ha kontroll och 

socialt stöd inom sitt arbete motverkar obalans mellan arbetsliv och familjeliv.  

 

Syftet med studien växte fram utifrån tidigare studier. Bakker och Demerouti (2007); Hentrich 

et al (2016) menar på att arbetsmiljön och ledarskapet har betydelse för arbetstagares hälsa. 

Arbetsklimatet inom verksamheten är också av betydelse för att arbetstagarna ska uppleva 

arbetstillfredsställelse (Sanduvete-Chaves et al., 2018). Det framkommer att kvinnor upplever 

ohälsa i högre utsträckning än män, samt att psykisk ohälsa förekommer mer inom offentlig 

sektor (Whittaker et al., 2012; Macklin et al., 2006). Utifrån en tidigare pilotstudie (Kensert, 

2019), med metodansatsen kritisk diskursanalys, framkommer det att kvinnor upplevde mer 

ohälsa i arbetslivet än män. Det var vanligt förekommande att arbetstagare inom de 

kvinnodominerade yrkena upplevde sämre psykisk hälsa. De tre diskurser som var 

framträdande i undersökningen var: makt, kön och jämställdhet. Eftersom denna undersökning 

byggde på högre uppsatta personers åsikter, väcktes ett intresse hos författaren att undersöka 

hur personerna själva upplever sin psykiska hälsa i arbetslivet. Enligt Macklin et al (2006) finns 

det mörkertal som vi inte kan ta del av, därmed kan vi inte riktigt uttala oss om hur många 

arbetstagare inom respektive sektor som egentligen upplever ohälsa. Därmed skulle det vara 

intressant att undersöka om det verkligen är så att arbetstagare inom offentlig sektor, speciellt 

kvinnor, upplever sämre psykisk hälsa än kvinnor inom privat sektor. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i arbetet som kan vara viktiga och avgörande 

för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa, men även om män och kvinnor och 

offentlig och privat sektor skiljer sig åt i upplevd psykisk hälsa. Därmed formulerades fyra 

frågeställningar som visas nedan.  

 

Frågeställning 1: Har arbetsmiljön och ledarskapet betydelse för arbetstagares psykiska hälsa?  

 

Frågeställning 2: Har arbetsklimatet en inverkan på arbetstagares psykiska välmående?  

 

Frågeställning 3: Upplever kvinnor sämre psykisk hälsa än män inom arbetslivet?  

 

Frågeställning 4: Upplever arbetstagare inom offentlig sektor sämre psykisk hälsa än  

arbetstagare inom privat sektor? 

 

 

Metod 
 

Deltagare  
 

Det var totalt 156 enkäter som delades ut, fördelat på tre verksamheter inom offentlig sektor, 

det var en social myndighet, en friskvårds verksamhet och en organisation inom polisen.  

Enkäterna delades även ut inom fyra verksamheter för privat sektor, det var ett 

försäljningsföretag, en skola, en resursskola och ett teknik- och industriföretag. Totalt deltog 

100 arbetstagare varav 45 arbetade inom offentlig sektor och 55 personer inom privat sektor. 

Svarsfrekvensen för enkäterna visades vara 64%. Det var 53 män och 47 kvinnor. Det var 18 

män och 27 kvinnor som arbetade inom offentlig sektor, medan det var 35 män och 20 kvinnor 

inom privat sektor. Däremot var det fyra deltagare som inte hade angivit sin ålder. Medelvärdet 

för männen utifrån ålder var:  M = 44.73, SD = 12.11 och för kvinnor M = 42.22, SD = 12.48. 

Nedan visas tabell 1 med deskriptiv statistik gällande samtliga demografiska variabler. 
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Tabell 1 

Deskriptiv statistik gällande antal deltagare, antal deltagare i procent och bortfall i procent, 

angående samtliga demografiska variabler.  

 

Demografiska variabler                                      N                       N (%)                  bortfall (%)    

 

Kön                                                            100                           100%                             0% 

Man                                                     53                                53%                           

Kvinna                                                 47                               47%                          

 

Ålder (22-71år)                                       100                             96%                                4% 

 

Civilstånd                                                100                               100%                              0% 

Singel                                                  15                               15%                           

Särbo                                                   9                                 9%                               

Sambo                                                 32                               32%                           

Gift                                                      44                               44%                 

          

Hemmavarande barn                              100                                100%                               0% 

Ja                                                         40                                40%                          

Nej                                                       60                               60%                            

 

Tjänstgöringsgrad/anställningsform     100                                100%                              0% 

Heltid                                                  67                                67%                            

Deltid                                                  11                                11% 

Fastanställd                                          4                                 4% 

Visstidsanställd                                    3                                 3% 

Heltid + fastanställd                             10                                 10% 

Heltid + visstidsanställd                       1                                 1% 

Deltid + fastanställd                             2                                 2% 

Deltid + visstidsanställd                       2                                 2% 

 

Arbetsplatstyp                                          100                                100%                              0% 

Offentlig sektor                                   45                                 45% 

Privat sektor                                        55                                 55% 

 

Arbetade år                                              100                                  100%                               0% 

< 1                                                       11                                  11% 

1 – 5                                                    20                                  20% 

6 – 11                                                  25                                  25% 

12 – 17                                                18                                  18% 

> 17                                                     26                                  26% 
 

Not. N = 100. Utifrån demografiska variabeln ålder var bortfallet 4%.  
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Material  
 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät. Den första delen bestod av sju 

demografiska påståenden, det var påståenden om: kön, ålder, civilstånd, hemmavarande barn, 

tjänstgöringsgrad/ anställningsform, arbetsplatstyp och arbetade år inom verksamheten. Andra 

delen av enkäten bestod av fyra kategorier: psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och 

arbetsklimat. Dessa kategorier redovisas nedan.  

 

Psykisk hälsa. Påståenden under rubriken psykisk hälsa var hämtade ifrån GHQ-12 

(Sconfienza, 1998) som har använts för att undersöka ungdomars psykiska välbefinnande. 

Kategorin psykisk hälsa bestod av totalt 13 påståenden varav ett av påståendena var 

egenkonstruerade. Exempel på påståenden från enkäten var: ”jag känner att jag spelar en 

betydelsefull roll för andra”, ”jag kan uppskatta det positiva i tillvaron” och ”jag känner mig 

ganska lycklig på det hela taget”. Kategorin psykisk hälsa innehöll indexerade 

självskattningspåståenden med en 5-gradig likertskala, där 1= stämmer inte alls och 5= stämmer 

helt, och visade Cronbachs alfa = .82. Det var totalt sex påståenden som var vända i kategorin 

psykisk hälsa, där 1 var det mest positiva svarsalternativet och 5 det mest negativa 

svarsalternativet, vändes i analysen för att få samma skalvärde som resterande påståenden.  

 

Arbetsmiljö. Påståenden under rubriken arbetsmiljö var hämtade ifrån Prevent arbetsmiljö i 

samverkan svenskt näringsliv, LO & PTK (Strömberg, 2016), som har använts för att undersöka 

den psykosociala arbetsmiljön och har varit diskussionsunderlag för arbetstagare på olika 

arbetsplatser. Kategorin arbetsmiljö bestod av 10 påståenden varav två av påståendena var 

egenkonstruerade. Exempel på påståenden från enkäten var: ”jag har en arbetsmängd som känns 

acceptabel”, ”jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter” och ”jag 

tycker att andras krav på mig är acceptabla (exempelvis arbetskamrater, brukare, kunder)”. 

Kategorin arbetsmiljö innehöll indexerade självskattningspåståenden med en 5-gradig 

likertskala, där 1= stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. Reliabilitetskontroll med Cronbachs 

alfa visade = .83. 

 

Ledarskap. Påståenden under rubriken ledarskap var hämtade ifrån Prevent arbetsmiljö i 

samverkan svenskt näringsliv, LO & PTK (Strömberg, 2016), kategorin ledarskap bestod av 

totalt 10 påståenden. Påståenden som användes i enkäten var bland annat: ”jag får regelbundet 

återkoppling från min chef/arbetsledare på hur jag utfört arbetet”, ”jag har en chef/arbetsledare 

som behandlar mig med respekt” och ”min chef tar tag i och hanterar motsättningar och 

konflikter på ett bra sätt”. Kategorin ledarskap innehöll indexerade självskattningspåståenden 

med en 5-gradig likertskala, där 1= stämmer inte alls och 5 = stämmer helt. Inom denna kategori 

visade Cronbachs alfa = .93.  

 

Arbetsklimat. Påståenden under rubriken arbetsklimat som användes är framtagna av (Equal 

& partnerskapet FAIR, 2005-2007).  Denna enkät har använts till att studera arbetsklimatet på 

arbetsplatsen, och har varit ett underslag för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Kategorin arbetsklimat innehöll totalt sju påståenden, varav påstående fem innehöll olika 

delpåståenden, det vill säga 5a – 5f. Exempel på påståenden som användes var: ”på min 

arbetsplats bedriver vi ett målinriktat arbete för ökad jämställdhet”, ”i min arbetsgrupp känner 

jag mig uppskattad för den jag är” och ”vi medarbetare/kollegor tar vårt ansvar för att skapa en 

arbetsenhet fri från diskriminering”. Samtliga påståenden under kategorin arbetsklimat innehöll 

indexerande självskattningspåståenden med en 5-gradig likertskala, där 1 = stämmer inte alls 

och 5 = stämmer helt, och visade Cronbachs alfa = .91.  
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De olika enkäterna som använts som underlag för att konstruera undersökningens enkät är 

validerade från tidigare studier, därmed anses enkätpåståendena ha reliabilitet. Däremot valde 

författaren att använda sig av en 5-gradig likertskala på samtliga påståenden inom kategorierna, 

psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat. Prevent arbetsmiljö i samverkan svenskt 

näringsliv, LO & PTK (Strömberg, 2016); GHQ-12 (Sconfienza, 1998), har däremot använts 

sig av en 4-gradig likertskala. Det är även centralt att se till vilken grupp enkäterna har använts 

till. Prevent arbetsmiljö i samverkan svenskt näringsliv, LO & PTK (Strömberg, 2016); (Equal 

och partnerskap FAIR, 2005-2007) vänder sig till arbetstagare inom arbetslivet. Däremot har 

GHQ-12 (Sconfienza, 1998) använts sig av ungdomar i sin undersökning.  

  

 

Procedur  
 

För att undersöka om enkätpåståendena var begripliga genomfördes pilottester med tre 

deltagare, detta för att undersöka om alla påståenden i enkäten var begripliga. Efter pilottesterna 

kunde författaren konstatera att samtliga påståenden i enkäten ansågs begripliga, eftersom det 

inte fanns några frågetecken från deltagarnas sida. Innan en kontaktförfrågan skickades ut 

formulerades ett missivbrev. I missivbrevet framgick studiens syfte som var att undersöka vilka 

faktorer i arbetet som kan vara viktiga och avgörande för att arbetstagare ska uppleva en bättre 

psykisk hälsa, men även om män och kvinnor och offentlig och privat sektor skiljer sig åt i 

upplevd psykisk hälsa. Det framgick även om de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2017), och att enkäten kommer att ta cirka 10–15 minuter att besvara. För att 

hitta deltagare till studien kontaktades chefer och arbetstagare inom olika verksamheter i 

mellansverige. Författaren kontaktade totalt tre personer inom olika verksamheter för offentlig 

sektor och fyra personer inom olika verksamheter för privat sektor. Anledningen till varför 

författaren valde att kontakta personer i mellansverige var på grund av att författaren lämnade 

ut enkäterna i pappersform. Eftersom enkäter i digital form inte kan garantera anonymitet 

eftersom samtliga plattformar ägs av personer. En annan fördel med att lämna ut enkäter i 

pappersform är att författaren har möjlighet att beräkna svarsfrekvensen.  De personer som 

kontaktades fick ta del av studiens syfte, där de i sin tur vidareinformerade syftet till 

arbetstagare inom respektive verksamhet. I samråd med en chef publicerades en annons på 

företagets hemsida angående enkätundersökningen, därmed kunde alla arbetstagare inom 

verksamheten ta del av undersökningen. För att möjliggöra en ökad svarsfrekvens presenterades 

syftet med studien muntligt, om möjligheten fanns. Den aktuella studien genomfördes i samråd 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017), och utgick ifrån de 

fyra huvudkrav som finns. I den aktuella studien framgick det i missivbrevet om studiens syfte, 

att det var frivilligt att delta i studien. Att deltagandet kommer att vara anonymt, vilket innebär 

att ingen vet vem som har svarat på vilken enkät, och att det insamlade materialet endast 

kommer användas till den aktuella studien och ingenting annat.  

 

 

Resultat 
 

Korrelationsanalys  
 

Det genomfördes en Pearson korrelationsanalys för att undersöka samband mellan de 

indexerande variablerna psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat. Utifrån två av 

frågeställningarna. Frågeställning 1: Har arbetsmiljön och ledarskapet betydelse för 

arbetstagares psykiska hälsa? Frågeställning 2: Har arbetsklimatet en inverkan på arbetstagares 

psykiska välmående? Utifrån Pearson Korrelationsanalys fanns det ett signifikant positivt 
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samband mellan arbetsmiljö och psykisk hälsa, r (99) = .61, p < .001. Det fanns även ett 

signifikant positivt samband mellan ledarskap och psykisk hälsa, r (97) = .48, p < .001. Mellan 

variablerna arbetsklimat och psykisk hälsa fanns det också ett signifikant positivt samband, r 

(97) = .48, p < .001. Som finns redovisat i tabell 2. Det genomfördes även partiell korrelation 

för att undersöka samband mellan Arbetsmiljö x Ledarskap gentemot psykisk hälsa. Eftersom 

författaren var intresserad av att undersöka om det fanns ett samband mellan en god arbetsmiljö 

och en bra ledare och bättre psykisk hälsa hos arbetstagarna. Sambandet mellan Arbetsmiljö x 

Ledarskap och psykisk hälsa visade ett positivt signifikant samband, r (96) = .32, p < .01.  

 

Tabell 2 

Pearsonkorrelationer och deskriptiv statistik för indexvariablerna psykisk hälsa, arbetsmiljö, 

ledarskap och arbetsklimat  

 

Indexvariabler                    1                 2                 3                4                  M               SD 

 

1. Psykisk hälsa                -                                                                        4.11          .54 

 

2. Arbetsmiljö                .61***           -                                                      3.64           .69 

 

3. Ledarskap                   .48***          .51***           -                                     3.85          .78 

 

4. Arbetsklimat            .48***         .38***       59***        -                 4.36          .58 

Not. N = 100. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

 

Variansanalys  
 

För att besvara Frågeställning 3: Upplever kvinnor sämre psykisk hälsa än män inom 

arbetslivet? Frågeställning 4: Upplever arbetstagare inom offentlig sektor sämre psykisk hälsa 

än arbetstagare inom privat sektor? Genomfördes en flervägs variansanalys med oberoende 

mätningar, som finns redovisat i Tabell 3. För att undersöka interaktionen mellan kön (män och 

kvinnor) och arbetsplatstyp (offentlig sektor och privat sektor) gentemot psykisk hälsa, 

arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat var för sig, genomfördes univariate variansanalys. Det 

var en 2 x 2 faktoriell variansanalys som genomfördes med oberoende variablerna kön (män 

och kvinnor) och arbetsplatstyp (offentlig sektor och privat sektor) som mellangruppsfaktorer 

och indexvariablerna psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat som beroende 

variabler.  

 

Psykisk hälsa. Visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors 

psykiska hälsa, män (M = 4.14, SD = 0.41) och kvinnor (M = 4.08, SD = 0.65), F (1, 96) = 0.87, 

p = .35, η2 = .009. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan offentlig och privat sektor utifrån 

upplevd psykisk hälsa, offentlig sektor (M = 4.19, SD = 0.56) och privat sektor (M = 4.04, SD 

= 0.51), F (1, 96) = 2.45, p = .12, η2 = .025. Utifrån interaktionen Kön x Arbetsplatstyp och 

den beroende variabeln psykisk hälsa, fanns det ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor inom offentlig och privat sektor utifrån upplevd psykisk hälsa, F (1, 96) = 0.002, p = 

.96, η2 = .0001.  

 

       

 

 



14 

 

Arbetsmiljö. Visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

deras uppfattning om arbetsmiljön, män (M = 3.70, SD = 0.59) och kvinnor (M = 3.58, SD = 

0.80), F (1, 95) = 0.84, p = .36, η2 = .009. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan offentlig 

och privat sektor i deras uppfattning om arbetsmiljön, offentlig sektor (M = 3.69, SD = 0.74) 

och privat sektor (M = 3.61, SD = 0.65), F (1, 95) = 0.62, p = .43, η2 = .007. Utifrån 

interaktionen Kön x Arbetsplatstyp och den beroende variabeln arbetsmiljö fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor inom respektive sektor i deras uppfattning om 

arbetsmiljön, F (1, 95) = 1.27, p = .26, η2 = .013.  

 

Ledarskap. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i deras uppfattning 

om sin ledare, män (M = 3.97, SD = 0.66) och kvinnor (M = 3.72, SD = 0.89), F (1, 93) = 3.50, 

p = .065, η2 = .036. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan offentlig och privat sektor 

i deras uppfattning om sin ledare, offentlig sektor (M = 3.95, SD = 0.83) och privat sektor (M = 

3.77, SD = 0.74), F (1, 93) = 2.58, p = .11, η2 = .027. Det fanns ingen signifikant interaktion 

mellan Kön x Arbetsplatstyp och den beroende variabeln ledarskap, det vill säga att män och 

kvinnor inte skiljer sig åt inom offentlig och privat sektor utifrån deras uppfattning om sin 

ledare, F (1, 93) = 0.74, p = .39, η2 = .008.  

 

Arbetsklimat. Visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors 

uppfattning om arbetsklimatet, män (M = 4.40, SD = 0.51) och kvinnor (M = 4.32, SD = 0.65), 

F (1, 93) = 0.95, p = .33, η2 = .010. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan offentlig och 

privat sektor utifrån arbetstagarnas uppfattning om arbetsklimatet inom verksamheten, offentlig 

sektor (M = 4.45, SD = 0.60) och privat sektor (M = 4.29, SD = 0.56), F (1, 93) = 2.31, p = .13, 

η2 = .024. Utifrån interaktionen Kön x Arbetsplatstyp och den beroende variabeln arbetsklimat 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor inom offentlig och privat sektor 

utifrån deras uppfattning om arbetsklimatet, F (1, 93) = 0.54, p = .47, η2 = .006.   

 

Tabell 3 

Flervägs variansanalys med oberoende mätningar för interaktion mellan män och kvinnor 

inom offentlig och privat sektor utifrån de indexerade variablerna 

 

 

 

 

 

Variabler 

 Offentlig sektor  Privat sektor 

 Män 

(n = 18) 

 Kvinnor 

(n = 27) 

 Män 

(n = 35)  

 Kvinnor 

(n = 20) 

 M(SD) 

 

 M (SD)  M(SD)  M (SD) 

 

Psykisk hälsa 

 

 

Arbetsmiljö 

 

 

Ledarskap 

       

  4.26 (0.34) 

 

 

  3.67 (0.60) 

  

 

  4.05 (0.66) 

  

4.15 (0.67)   

 

 

3.70 (0.83) 

 

 

3.88 (0.93) 

  

  4.08 (0.44) 

 

 

  3.72 (0.59) 

 

 

  3.93 (0.66) 

  

  

    3.98 (0.63) 

     

 

    3.42 (0.74) 

 

 

    3.48 (0.80) 

 

   

Arbetsklimat  

 

   4.46 (0.53)    4.43 (0.66)    4.37 (0.50)      4.16 (0.63) 

Not.   Svarsalternativen var 1= instämmer inte alls till 5 = stämmer helt 
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Regressionsanalys 

 

Arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat visade sig ha signifikanta positiva samband med 

psykisk hälsa (se tabell 2). För att undersöka hur stor del av variationen i psykisk hälsa som 

förklaras av undersökningens ingående variabler genomfördes hierarkisk multipel 

regressionsanalys, som finns redovisat i tabell 4. I första steget lades variablerna kön och 

arbetsplatstyp till som förklarade 4.9% av variationen i upplevd psykisk hälsa, däremot var 

modellen inte signifikant F(2, 91) = 2.32, p = .10. När variabeln arbetsmiljö lades till i andra 

steget förklarades ytterligare 35.1% av variationen i upplevd psykisk hälsa, modellen var även 

signifikant F(3, 90) = 19.93, p < .001. I det tredje steget lades variabeln ledarskap till och 

förklarade ytterligare 3.2% av variationen i upplevd psykisk hälsa, modellen var signifikant 

F(4, 89) = 16.87, p < .001. Utifrån sista modellen det vill säga det fjärde steget när variabeln 

arbetsklimat lades till förklarades ytterligare 4.8% av variationen i upplevd psykisk hälsa, 

modellen var signifikant F(5, 88) = 16.20, p < .001. Fullständiga modellen förklarade 47.9% 

av variationen i variabeln psykisk hälsa. Utifrån toleransvärdet och varians inflation faktor 

(VIF), fanns det ingen tendens till multikollinearitet, då samtliga värden var långt över 

toleransvärdet .10 och långt under VIF gränsen 10 >.  

 

Tabell 4 

Hierarkisk multipel regressionsanalys i fyra steg, prediktion av psykisk hälsa 

     

                              Modell 1           Modell 2           Modell 3           Modell 4         95% CI 

Variabler                    βa                       β                        β                        β 

 

Steg 1                     

Könb                       -.14                    -.05                    -.03                     -.03            (-.21, .14) 

Arbetsplatstyp c      -.21                    -.15                    -.12                     -.10            (-.29, .06)  

 

Steg 2   

Arbetsmiljö                                       .60***                .49***               .46***          (.22, .50)      

  

Steg 3 

Ledarskap                                                                    .21*                     .07            (-.10, .19) 

 

Steg 4  

Arbetsklimat                                                                                            .27**          (.08, .44) 

 

Modell- 

sammanfattning  

Modell F      2.32         19.93***             16.87***          16.20***      

R2         .05             .40                       .43                    .48    

Adj. R2      .03                       .38                       .41                    .45                     

ΔR2      .05                       .35***                 .03*                  .05**   

ΔF                         2.32                     52.51***             5.02*                8.11**   

Not. N = 94. df (steg 1) = 2, 91; df (steg 2) = 3, 90; df (steg 3) = 4, 89; df (steg 4) = 5, 88.  

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

a β anger standardiserade regressionskoefficienter  

b 0 = män, 1 = kvinnor  

c 0 = offentlig sektor, 1 = privat sektor 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i arbetet som kan vara viktiga och avgörande 

för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa, men även om män och kvinnor och 

offentlig och privat sektor skiljer sig åt i upplevd psykisk hälsa. De fyra kategorier som 

framkom utifrån enkätundersökningen var: psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och 

arbetsklimat. Författarens första två frågeställningar var: Frågeställning 1: Har arbetsmiljön 

och ledarskapet betydelse för arbetstagares psykiska hälsa? Frågeställning 2: Har 

arbetsklimatet en inverkan på arbetstagares psykiska välmående? Den första frågeställningen 

fick stöd, då resultatet visade att en god arbetsmiljö bidrar till bättre psykisk hälsa hos 

arbetstagarna, samt att en bra ledare bidrar till bättre psykiskt välmående hos arbetstagarna. 

Utifrån resultatet visade interaktionen arbetsmiljö och ledarskap samband med psykisk hälsa. 

Det vill säga att en bra arbetsmiljö och en bra ledare bidrar till bättre psykiskt välmående hos 

arbetstagarna. Den andra frågeställningen fick också stöd, det framkom att bra arbetsklimat 

bidrog till bättre upplevd psykisk hälsa hos arbetstagarna.  

Det undersöktes även hur stor del av variationen i psykisk hälsa som kan förklaras av: kön 

och arbetsplatstyp, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat. Kön och arbetsplatstyp bidrog inte 

till förklaringen av variationen i psykisk hälsa. Däremot bidrog arbetsmiljö, ledarskap och 

arbetsklimat till förklaringen i variationen i psykisk hälsa. Arbetsmiljö visade mest variation i 

psykisk hälsa, därmed kan vi utgå ifrån att en bra arbetsmiljö är av betydelse för att arbetstagare 

ska uppleva en god psykisk hälsa. Tidigare studier (Aagestad et al., 2014; Barrech et al., 2017; 

Gunnarsson et al., 2016; Hentrich et al., 2016; Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016; White et al., 

2015) menar att arbetsmiljön är viktig för arbetstagarnas hälsa. Något som kan bidra till att 

arbetstagare upplever en bättre hälsa på sitt arbete är om det finns en balans mellan ansträngning 

och belöning (Siegrist & Quick, 1996). Det vill säga att belöningen är i nivå med arbetstagarnas 

ansträngning, belöningen kan vara i form av ökad lön, karriärmöjligheter etc. Det är också 

viktigt att det finns en balans mellan krav och resurser (Bakker & Demerouti, 2007), eftersom 

annars kan arbetstagarnas hälsa påverkas i negativ mening. Det som kan bidra till ohälsa hos 

arbetstagarna är en sämre arbetsmiljö, högt arbetstryck och krävande kontakter inom arbetet 

(Hentrich et al., 2016). För att förhindra detta är det viktigt att arbetstagarna upplever sig ha 

kontroll över sin arbetssituation, och känner socialt stöd från både ledare och kollegor (Karasek 

& Theorell, 1990).  

Resultatet visade att en bra ledare bidrar till bättre psykisk hälsa hos arbetstagarna. Tidigare 

studier (Hentrich et al., 2016; Sandahl et al., 2010; Svartengren et al., 2013) menar att chefen 

är en viktig faktor för att förebygga ohälsa hos arbetstagarna. Det framkom att en ledare som är 

relationsorienterad som lyssnar till sina arbetstagare och bidrar till delaktighet har en god effekt 

på arbetstagarnas hälsa. Det har visat sig att socialt stöd från sin ledare kan bidra till bättre 

upplevd hälsa utifrån krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Utifrån en studie 

(Engman et al., 2017) framkom det att kombinationen av att ha kontroll och socialt stöd inom 

arbetet hade en positiv inverkan på arbetstagarnas psykiska hälsa. Den aktuella studien visade 

att en bra arbetsmiljö och en bra ledare bidrar till bättre psykisk hälsa hos arbetstagarna, vilket 

överensstämmer med tidigare studier (Bakker & Demerouti, 2007; Hentrich et al., 2016). Det 

som också har effekt på arbetstagarnas psykiska hälsa är en hög KASAM, därmed är det viktigt 

att arbetsmiljön är utformad på ett sätt som bidrar till begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). För att uppnå hanterbarhet inom sitt arbete är det viktigt 

att arbetstagarna upplever socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Därför är det viktigt att det 

finns resurser för att uppnå en god arbetsmiljö, att ledaren har kunskap och kompetens till att 

stödja arbetstagarna som upplever psykisk ohälsa på arbetet. Eftersom det framkommer från en 
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tidigare studie att 25% av ledarna brister när det kommer till att hantera personer som upplever 

psykisk ohälsa (Follmer & Jones, 2017). Därför är det centralt och viktigt att resurser finns 

inom organisationer för att öka kunskapen och kompetensen hos ledarna eftersom det i sin tur 

kommer bidra till en bättre och hälsosam arbetsmiljö för arbetstagarna där det upplever en högre 

grad av KASAM. Resultatet visade även att arbetsklimatet har en inverkan på medarbetares 

psykiska välmående. Det överensstämmer med tidigare studie (Sanduvete-Chaves et al, 2018), 

som menar på att arbetsklimatet har en positiv inverkan på arbetstagares psykiska hälsa. För att 

uppnå bra arbetsklimat inom verksamheten är det viktigt att ledaren men även medarbetarna 

uppmuntrar till lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet etc.  

De andra två frågeställningarna var: Frågeställning 3: Upplever kvinnor sämre psykisk hälsa 

än män inom arbetslivet? Frågeställning 4: Upplever arbetstagare inom offentlig sektor sämre 

psykisk hälsa än arbetstagare inom privat sektor? Resultatet visade ingen skillnad mellan män 

och kvinnor och mellan offentlig sektor och privat sektor i upplevd psykisk hälsa. Kön och 

arbetsplatstyp gentemot psykisk hälsa visade ingen interaktionseffekt. Därmed visade resultatet 

motsats till tidigare studier, som menar att kvinnor upplever mer ohälsa än män, speciellt inom 

offentlig sektor (Norlund et al., 2010; Riksförsäkringsverket, 2004). En anledning till att 

kvinnor upplever sämre hälsa än män skulle kunna bero på skillnader i familjeliv, arbetsliv samt 

sociala förhållanden (Riksförsäkringsverket, 2004). Det finns könsbestämda val och 

ojämlikheter i individernas liv både på arbetet men även i hemmet (Bailyn, 2011). Utifrån en 

studie (Oláh & Gähler, 2014) framkommer det att kvinnorna fortfarande har det övergripande 

ansvaret när det kommer till hushållsarbete och barnomsorg, fast än det har blivit mer jämställt 

mellan kvinnor och män. Det undersöktes även om det fanns någon skillnad mellan män och 

kvinnor inom offentlig sektor och privat sektor gentemot indexvariablerna arbetsmiljö, 

ledarskap och arbetsklimat. Här visades ingen signifikant skillnad, varken mellan arbetsmiljö, 

ledarskap eller arbetsklimat. På grund av snedfördelningen mellan män och kvinnor inom 

respektive sektor, kan det vara problematiskt att tolka interaktionen Kön x Arbetsplatstyp mot 

psykisk hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat.  

 

 

Metoddiskussion 

 

För att matcha undersökningens syfte och frågeställningar, eftersträvades att rekrytera deltagare 

både ifrån offentlig och privat sektor, med jämn könsfördelning, vilket till viss del uppnåddes. 

Det var jämnt fördelat mellan offentlig och privat sektor, inom offentlig sektor var det totalt 45 

deltagare och inom privat sektor var det totalt 55 deltagare. Det fanns även en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor utifrån variabeln arbetsplatstyp. Det var 53 män och 47 kvinnor. 

Däremot var fördelningen mellan män och kvinnor inom offentlig och privat sektor lite 

snedfördelad. Då det var 18 män och 27 kvinnor inom offentlig sektor, medan inom privat 

sektor var det 35 män och 20 kvinnor. Det hade varit lättare att dra slutsatser om det hade varit 

en jämnare och större fördelning. De analysmetoder som användes var: univariat variansanalys, 

bivariat korrelation, partiell korrelation och hierarkisk multipel regressionsanalys. Dessa 

analysmetoder kändes relevanta utifrån studiens fyra frågeställningar: Frågeställning 1: Har 

arbetsmiljön och ledarskapet betydelse för arbetstagares psykiska hälsa? Frågeställning 2: Har 

arbetsklimatet en inverkan på arbetstagares psykiska välmående? Frågeställning 3: Upplever 

kvinnor sämre psykisk hälsa än män inom arbetslivet? Frågeställning 4: Upplever arbetstagare 

inom offentlig sektor sämre psykisk hälsa än arbetstagare inom privat sektor? Den aktuella 

studien har genomförts i samråd med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017), och har utgått ifrån de fyra huvudkrav som finns. Det vill säga att 

deltagarna har fått ta del av studiens syfte, fått information om att de när som helst under 

studiens gång kan avbryta sin medverkan, att ingen information som kan länkas till deltagarna 



18 

 

har lämnats ut. För att skydda deras identitet. Det framgick även att allt material som samlats 

in endast kommer användas till den aktuella studien och ingenting annat. En fördel med 

datainsamlingsmaterialet är att deltagandet är anonymt, detta innebär att ingen vet vem som var 

svarat på vilken enkät. Därmed har deltagarna inte påverkats av yttre förhållanden, vilket kan 

vara en nackdel med kvalitativ metod där man använder sig av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därmed skulle deltagarnas svar utifrån den aktuella undersökningen kunna ses som mer 

sanningsenliga.  

 

Validitet och reliabilitet. Validitet handlar om undersökningen faktiskt undersöker det den 

är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Därmed var det centralt att pilottesta 

enkätkonstruktionen för att undersöka om enkätpåståendena var begripliga, men även om dom 

besvarade syftet med studien som var att undersöka vilka faktorer i arbetet som kan vara viktiga 

och avgörande för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa, men även om män och 

kvinnor och offentlig och privat sektor skiljer sig åt i upplevd psykisk hälsa. I vissa fall kan det 

vara svårt att avgöra om det finns någon bakomliggande variabel som har effekt på den 

beroende variabeln, det vill säga skensamband. Utifrån den aktuella studien kan det vara en 

nackdel, eftersom det genomfördes en icke-experimentell studie. Något som kan vara 

problematiskt med icke-experiment är riktningsproblemet. Det finns däremot statistiska 

metoder för att kolla riktningen exempelvis genom korrelationer, som användes i denna 

undersökning (Borg & Westerlund, 2012). Det är även centralt att undersöka den externa 

validiteten (Borg & Westerlund, 2012) för att se om resultatet skulle kunna generaliseras till 

andra miljöer och andra grupper. Den aktuella studien genomförde mätningen endast vid ett 

tillfälle, samt på en liten grupp, vilket kan ses som en nackdel med studien, därmed är det svårt 

att generalisera resultatet. En fördel med studien är att arbetstagare från tre olika offentliga 

sektorer och fyra olika privata sektorer har deltagit i studien, vilket ger en relativt bra spridning. 

Därmed skulle studiens resultat, med viss försiktighet, möjligen kunna tillämpas på andra 

verksamheter. En annan fördel med studien är att alla påståenden, förutom tre stycken, är 

validerade från tidigare studier. Därmed anses enkätpåståendena vara mer tillförlitliga. 

Enkätundersökningen pilottestades eftersom författaren hade konstruerat tre egna påståenden i 

enkäten, men även använt sig av en 5-gradig skala i hela sin enkätkonstruktion. Prevent 

arbetsmiljö i samverkan svenskt näringsliv, LO & PTK (Strömberg, 2016); GHQ-12 

(Sconfienza, 1998), har använt sig av en 4-gradig likertskala. GHQ-12 (Sconfienza, 1998) har 

även använt sig av ungdomar i sin undersökning.  

Reliabilitetskontroll genomfördes på samtliga indexvariabler, genom att beräkna Cronbachs 

alfa. Samtliga index visade ett värde som var högre än .80, vilket innebär att påståendena har 

hög tillförlitlighet (Pallant, 2010), det vill säga att påståendena hänger ihop. Samtliga 

påståenden och skalor i enkäten var lättförståeliga och begripliga för den aktuella gruppen. 

Däremot framkom det under enkätundersökningens gång att demografiska variabeln arbetar: 

heltid, deltid, fastanställd och visstidsanställt som döptes om till tjänstgöringsgrad/ 

anställningsform, var svår att besvara för deltagarna. Eftersom det var två påståenden i ett och 

samma påstående, därmed fyllde vissa av deltagarna i två av svarsalternativen. Därmed valde 

författaren att ha kombinationerna heltid + fastanställd, heltid + visstidsanställd, deltid + 

fastanställd och deltid + visstidsanställd för att kunna beräkna bakgrundvariabeln 

tjänstgöringsgrad/anställningsform. Anledningen till varför författaren inte valde att ha med 

KASAM frågeformulär i sin enkätundersökning fast än det var en teoretisk utgångspunkt, var 

på grund av att det fanns andra frågeformulär som var mer passande för studiens syfte. Eftersom 

att studiens syfte var att undersöka vilka faktorer i arbetet som kan vara viktiga och avgörande 

för att arbetstagare ska uppleva en bättre psykisk hälsa, men även om män och kvinnor och 

offentlig och privat sektor skiljer sig åt i upplevd psykisk hälsa. Men även att samtliga frågor i 

KASAM frågeformulär måste vara med för att kunna undersöka KASAM på rättvisande sätt, 
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vilket inte fanns utrymme till i enkätundersökningen. Dock ville författaren ändå ha med något 

som handlar om KASAM under sin kategori psykisk hälsa, därmed formulerades ett eget 

påstående i enkäten som handlar om meningsfullhet.  

 

 

Slutsatser 
 

Utifrån studiens resultat verkar arbetsmiljön och ledarskapet ha betydelse för arbetstagarnas 

hälsa, vilket även tidigare forskning stödjer (Bakker & Demerouti, 2007; Hentrich et al., 2016; 

(White et al., 2015). White et al (2015) menar att arbetsmiljön är viktig för att arbetstagarna ska 

uppleva psykisk hälsa. Därmed är det viktigt att förhindra och förebygga långvarig- eller 

upprepad exponering i arbetsmiljön, eftersom det har en negativ effekt på arbetstagares 

psykiska hälsa. Därmed är det viktigt att arbetstagarna upplever sig ha kontroll över sitt arbete 

och känner socialt stöd, eftersom det underlättar att hantera de yttre kraven som finns inom 

arbetet (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Studiens resultat visade även 

att arbetsklimatet har en positiv inverkan på arbetstagarnas psykiska hälsa, vilket även tidigare 

studie stödjer (Sanduvete-Chaves et al, 2018). Utifrån (Norlund et al., 2010; 

Riksförsäkringsverket, 2004) upplever kvinnor i högre utsträckning psykisk ohälsa. Däremot 

visade den aktuella studien ingen skillnad mellan män och kvinnor och mellan offentlig och 

privat sektor i upplevd psykisk hälsa. Resultatet skulle däremot kunna bero på det relativt lilla 

underlaget för den aktuella studien.  

Gällande framtida forskning skulle det vara intressant att göra en mer omfattande studie med 

fler deltagare inom både offentlig och privat sektor i hela Sverige för att se om olika städer i 

Sverige skiljer sig åt när det kommer till upplevd psykisk hälsa. Eftersom den aktuella studien 

visade motsatsen till den tidigare forskningen. Det skulle även vara intressant att göra en 

kvalitativ studie för att undersöka arbetstagarnas upplevelser när det kommer till jämställdhet 

inom arbetslivet. Fastän Sverige har kommit längre än andra länder när det kommer till 

jämställdhet, har fortfarande kvinnorna det övergripande ansvaret i hemmet samtidigt som de 

arbetar. Bailyn (2011) menar att vi måste börja ifrågasätta könsmetoderna både på arbetsplatsen 

men också i familjelivet för att kunna uppnå jämställdhet. Därför känns ämnet väldigt centralt 

och viktigt att undersöka vidare för att förstå vad det finns för skillnader i mäns och kvinnors 

arbetsliv och familjeliv som gör att kvinnors hälsa blir allt sämre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Work environment, leadership and work climate  

 

A quantitative study about mental health in Swedish workplaces  
 

 

Isabella Kensert 

 

The interest to prevent mental illness has grown since it affects many 

employees. Factors that could affect employees’ mental health in a positive 

direction are supportive leaders and good working environments. The aims of 

this study were to investigate what factors at work were vital for better 

experienced mental health of the employees’, and to investigate differences 

in mental health between men and women and between the public and private 

sectors. The research questions formulated were: Question 1: Do the working 

environment and leadership have any significance for the employees’ mental 

health? Question 2: Does the work climate have an effect on the employees’ 

well-being? Question 3: Do women experience worse mental health 

compared to men, at work? Question 4: Do employees’ within the public 

sector experience worse mental health compared to employees’ within the 

private sector? A total of 100 employees participated in a survey. The result 

of a correlation analysis showed that a good working environment, good 

leadership and a good working climate can contribute to improved mental 

health among the employees. The results from an analysis of variance test 

illustrated no significant difference in mental health between women and men 

or between public and private sector. The conclusion is that the work 

environment, the leadership and the work climate seems to play a meaningful 

role when it comes to better experienced mental health among the employees 

within both public and private sectors.   

 

Keywords: gender, leadership, mental health, private sector, public sector, 

work environment, work climate 
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