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Inre kontroll i yttre kaos 

Självledarskap som stresshantering? 
 

Ulrika Dahl 

 

Kombinationen höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd leder, enligt 

krav-kontroll-stöd modellen, till de högsta stressnivåerna. Självledarskap 

ger individen möjligheten att, genom en inre kontroll, återta kontrollen och 

minska stressnivåerna. Genom att använda sig av självledarskapsstrategier 

kan individen förändra sina tankemönster och ageranden för att på så vis 

förhoppningsvis förbättra sin stresshantering. Studiens syfte var att studera 

relationen mellan självledarskap, stress och arbetets uppbyggnad. Med 

arbetets uppbyggnad menas här kombinationen av krav, kontroll, stöd samt 

tydlighet. Totalt besvarade 107 deltagare, varav 69 kvinnor, en enkät. 

Analyserna visade på samband mellan stress och samtliga 4 

arbetsmiljövariabler (krav, kontroll, stöd samt tydlighet), vidare på positivt 

samband mellan självledarskapsvariabeln självbestraffning och stress samt 

positiva samband mellan strategigruppen naturliga belöningar och 2 av 

arbetsmiljövariablerna. Hypotesen, att goda självledarskapskunskaper 

medför bättre stresshantering, fick dock inte stöd. Det behövs ytterligare 

forskning för att tydliggöra sambanden mellan självledarskap, stress och 

arbetsmiljö, exempelvis genom experimentella studier. 

 

Keywords: self-leadership, stress, demand-control-support model 

 

 

Inledning 
 

Arbetslivet har förändrats under de senaste decennierna och den enskilde individen måste idag 

själv ta ansvar för, planera och strukturera sitt arbete i allt större utsträckning. Denna 

förändring mot en högre grad av individualisering startade inom industrin, när 

massproduktion övergavs till förmån för individualisering och flexibilitet, och har sedan 

spridits till andra delar av arbetslivet. Både produktionen och arbetskraften behöver i allt 

högre grad vara flexibla och vikten av att placera rätt individ på rätt plats ökar (Lundh, 2010). 

Allvin, Aronson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) nämner två olika former av 

flexibilitet som präglar dagens arbetsliv: flexibilitet genom förtroende och genom utbytbarhet. 

Den förstnämnda formen innebär att arbetstagaren får ett större ansvar att själv bestämma 

över sitt arbete. När, var och hur bestäms inte längre av en arbetsgivare utan det är upp till 

individen själv att avgöra när arbetet ska utföras. Flexibilitet genom utbytbarhet innebär att 

organisationen gör sig oberoende av den enskilde arbetstagaren. Genom att arbetet delas upp i 

mindre komponenter minskar beroendet av en enskild individ och dennes kompetens. 

Arbetskraft förvandlas och reduceras till en vara som därmed kan pressas i pris, om en individ 

inte accepterar villkoren för anställning har organisationen andra att välja på. I båda fallen har 

dock individen ett stort ansvar över sin egen arbetssituation, men på olika sätt. I en 

organisation som präglas av flexibilitet genom förtroende har individen möjlighet att anpassa 

arbetsdagen efter egna förutsättningar, vid flexibilitet genom utbytbarhet har hon ett stort 

ansvar att se till att hon anses vara anställningsbar genom att balansera mellan att acceptera 

organisationens villkor och sina egna behov (Allvin et al., 2006). 
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Ett sätt att hantera denna flexibilitet och ta kontrollen över den egna arbetssituationen är att 

använda sig av självledarskap. Självledarskap består av en rad motivationstekniker som syftar 

till att öka individens medvetenhet kring hur hon agerar och reagerar i olika situationer, för att 

sedan i större utsträckning använda sig av de tankemönster som leder till positiva känslor 

(Unsworth & Mason, 2012). På detta sätt skapas en inre kontroll som kan fungera som en 

buffert mot de yttre förändringar och den osäkerhet som i allt högre grad kan sägas prägla 

dagens förändrade arbetsliv. 

Ett exempel på en yrkesgrupp som har en hög grad av autonomi i arbetet (Karlefjärd, 2011) 

och vars förutsättningar har förändrats i takt med det förändrade arbetslivet under de senaste 

decennierna (Stenlås, 2011), är skolpersonal. Denna grupp är därigenom en bra målgrupp att 

studera för att undersöka huruvida en inre kontroll (i form av självledarskap) kan fungera som 

en buffert mot de yttre förändringar och den stress som existerar i dagens arbetsliv.  

 

 

Krav-kontroll-stöd modellen 
 

Enligt krav-kontroll modellen finns det ett samband mellan de upplevda kraven, upplevd 

kontroll och individens upplevda stressnivåer. Om omgivningens krav är högre än vad 

individen anser sig kunna hantera, att kontrollen är låg, uppstår en mental påfrestning (stress). 

En situation där kraven matchar individens upplevda kontroll är ett aktivt jobb där individen 

kan hantera de situationer hon ställs inför (Karasek, 1979). Ett aktivt arbete är, enligt Karasek 

(1979), den arbetsform som visat sig vara mest tillfredsställande för individen medan arbeten 

där både kontrollen och kraven är låga (passiva jobb) är de mest otillfredsställande.  

Utöver krav och kontroll finns även socialt stöd med i den nyare versionen av modellen. 

Precis som inre kontroll fungerar socialt stöd som en buffert i situationer som präglas av höga 

krav och låg kontroll. Arbetsrelaterad stress har enligt modellen sitt ursprung i olika 

kombinationer av höga psykologiska krav, avsaknad av kontroll och låga nivåer av 

fungerande socialt stöd (de Jonge & Kompier, 1997). Stöd från omgivningen kan därmed 

påverka individens upplevelse av stress och motverka ohälsa och ökade stressnivåer (Karasek, 

Triantis, & Chaudhry, 1982). Forskning har visat att det finns ett negativt samband mellan 

stöd (från medarbetare och chefer) och arbetsrelaterade krav där en ökning i det sociala stödet 

medförde att individen upplevde att kraven sänktes (Luchman & González-Morales, 2013). 

Samma studie uppvisade även ett positivt samband mellan kontroll och socialt stöd där ökat 

socialt stöd medförde en upplevd minskning av kraven och en ökning av individens upplevda 

kontroll. Krav upplevs som mer överkomliga och kontrollen som högre om individen har ett 

starkt socialt stöd från omgivningen på arbetsplatsen, oavsett om det rör sig om stöd från 

andra medarbetare eller från överordnande (Luchman & González-Morales, 2013). 

Det finns tre huvudhypoteser enligt krav-kontroll-stöd modellen. Enligt stresshypotesen 

leder kombinationen höga krav och låg kontroll till stressrelaterade sjukdomar. 

Bufferthypotesen menar att en kombination av både höga krav och hög kontroll leder till en 

situation som ökar individens motivation, lärande och personliga utveckling (de Jonge, van 

Vegchel, Shimazu, Schufel, & Dorman, 2010). Denna hypotes kan, enligt Häusser, Mojzisch, 

Niesel och Schultz-Hardt (2010), ses som en specificering av stresshypotesen. Den tredje 

hypotesen, iso-strain-hypotesen berör det sociala stödets roll som buffert mot stress och höga 

krav. Enligt denna hypotes är kombinationen höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd det 

som leder till den lägsta arbetstillfredsställelsen och de högsta stressnivåerna (van der Doef & 

Maes, 1999; Verhoeven, Maes, Kraaij, & Joekes, 2003). Forskning har visat på positiva 

samband mellan krav och arbetstillfredsställelse när kontrollen är hög och negativa samband i 

de fall där kontrollen var låg (de Jonge et al., 2010), vilket ger stöd till både stress- och 

bufferthypoteserna. Situationer präglade av höga krav och hög upplevd kontroll upplevs som 
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utmanande och arbetstillfredsställelsen är hög, låg kontroll tillsammans med höga krav leder 

däremot till lägre arbetstillfredsställelse (de Jonge et al., 2010). Dessa resultat bekräftas av 

McClenahan, Giles och Mallett (2007), kombinationen höga krav och låg kontroll ledde även 

i denna studie till ohälsa och lägre arbetstillfredsställelse. Forskning av Lin, Lee, Yen, Loh, 

Hsu, Wu och Chu (2009) visar att höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd är riskfaktorer 

när det gäller depression och ångest, både var för sig och tillsammans. 

 

 

Metaanalyser – krav-kontroll-stöd 
 

Krav-kontroll-stöd modellen är en välutforskad modell där vissa studier har bekräftat dess 

grunddrag och hypoteser medan andra studier inte har lyckats finna stöd för de olika 

hypoteserna. De sammanställningar och metaanalyser som har genomförts har dock visat att 

det finns stöd för de grundläggande antagandena inom modellen. Ett stort antal studier har 

enligt van der Doef och Maes sammanställning (1999) funnit stöd för att stresshypotesen är 

korrekt, 68% av de studier som ingår fann stöd för denna hypotes. Att arbeta i en situation 

som präglas av låg kontroll och höga krav verkar vara kopplat till lägre generellt psykologiskt 

välbefinnande, lägre arbetstillfredsställelse, högre förekomst av utbrändhet och högre nivåer 

av arbetsrelaterad stress (van der Doef & Maes, 1999). Ungefär hälften av de studier (47 %) 

van der Doef och Maes (1999) undersökte och som behandlade bufferthypotesen visade att 

det fanns stöd för denna hypotes.  

En sammanställning av Häusser et al. (2010) visade att en majoritet av de inkluderade 

studierna pekar mot att det finns samband mellan krav, kontroll och psykologiskt 

välbefinnande. Denna sammanställning använder sig delvis av resultaten från van der Doef 

och Maes studie (1999), men har även byggt på dessa resultat med nya forskningsrön. Endast 

runt en tredjedel (39%) av de studier som ingår i sammanställningen av Häusser et al. (2010) 

visar dock på ett signifikant stöd för bufferthypotesen. En förklaring till detta kan enligt 

Häusser et al. (2010) vara att bufferthypotesen och stöddimensionen inte är lika 

väldokumenterade som krav- och kontrolldimensionerna av modellen och att stödet för denna 

hypotes kommer att öka i takt med att antalet studier fortsätter att växa i antal. 

En sammanställning av 45 tidigare studier visade att endast 19 av dessa kunde klassificeras 

som högkvalitativa, vilket innebar att de till fullo uppfyllde de krav som forskarna satte upp 

inför analysen (de Lange, Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 2003). Av dessa 

högkvalitativa studier var det mindre än hälften (42%) som uppvisade stöd för 

stresshypotesen, lägger man till de studier som inte mötte kriterierna för att anses vara 

högkvalitativa var det 63% av studierna som fann stöd för stresshypotesen. När det gäller 

samband mellan upplevda krav och stressnivåer uppvisade 63% av de högkvalitativa 

studierna ett sådant samband. I mindre än hälften av de deltagande studierna uppvisades 

samband mellan kontroll och (o)hälsa (47%) samt samband mellan socialt stöd och 

psykologiskt välbefinnande (47%). Trots detta varierande stöd för de olika hypoteserna visar 

flertalet studier att krav-kontroll-stöd modellens grunder fungerar, även om den kan anses 

vara alltför förenklad för att kunna förklara alla de aspekter som påverkar individen när det 

gäller arbetsrelaterad stress (de Jonge et al., 2010; Verhoeven et al., 2003). 

 

 

Personlighetens roll och krav-kontroll-stöd 
 

Individens personlighet och behov av socialt stöd påverkar det sociala stödets funktion som 

buffert mot stress. Studier av Searle, Bright och Bochner (2001) visade att höga krav 

medförde högre stressnivåer. Samma studie visade att det sociala stödet hade olika stor 
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inverkan på individernas stressupplevelse beroende på huruvida graden av socialt stöd 

överensstämde med hur mycket socialt stöd individen var van vid och bekväm med (Searle et 

al., 2001).  

Beroende på personlighet upplever individer krav, kontroll och socialt stöd på olika sätt. 

Kontroll har exempelvis visat sig upplevas positivt av så kallat emotionellt stabila individer 

medan individer med en låg grad av emotionell stabilitet snarare upplevde kontroll som en 

stressor (Rubino, Jansen Perry, Milam, Spitzmueller, & Zapf, 2012). Både gruppen som 

definierades som låg emotionell stabilitet-hög kontroll och gruppen som definierades som hög 

emotionell stabilitet-låg kontroll uppvisade i studien positiva samband mellan krav och stress. 

Individer som definieras som lågt emotionellt stabila reagerade därmed annorlunda vid ökade 

krav än de individer som ansågs ha en stark emotionell stabilitet. Enligt Rubino et al. (2012) 

fungerar därmed ökad kontroll stressdämpande endast för de individer som betecknas som 

starkt emotionellt stabila medan de med en låg emotionell stabilitet upplever ökad kontroll 

som ytterligare en stressor. Individens personlighet har därmed betydelse när det gäller 

upplevd stress i samband med samtliga tre komponenter i krav-kontroll-stöd modellen (van 

der Doef & Maes, 1999). 

 

 

Effort-reward imbalance 
 

Enligt effort-reward imbalance-modellen (ERI-modellen) leder en obalans mellan individens 

insatser och den belöning hon får till negativa hälsoeffekter (Allisey, Rodwell, & Noblet, 

2012). En individ som engagerar sig i sitt arbete, men som inte får en belöning som upplevs 

motsvara denna ansträngning, upplever i högre grad olika former av ohälsa och stress. Även i 

situationer där det inte finns en obalans mellan insats och belöning, men där det finns allt för 

höga nivåer av personligt engagemang (överengagemang), ökar risken för ohälsa (Allisey et 

al., 2012). En hög obalans mellan insats och belöning medförde, enligt Betghe och 

Radoschewski (2012), en minskad arbetsförmåga över tid hos deltagarna. Även stressnivåerna 

och den mentala hälsan påverkades negativt när belöningen inte motsvarade insatsen. 

En obalans mellan insats och belöning har även visat sig öka risken för utmattning och kan 

leda till försämrad arbetsprestation (Feuerhahn, Kühnel, & Kudeilka, 2012). De individer som 

uppvisade höga resultat gällande överengagemang och höga resultat när det gällde obalans 

mellan insats och belöning, var de individer som upplevde de högsta nivåerna av utmattning 

och hade de lägsta nivåerna när det gällde den uppskattade arbetsprestationen. De deltagare 

som hade de lägsta resultaten när det gäller överengagemang påverkades däremot inte av 

obalansen mellan insats och belöning när det gäller arbetsförmåga (Feuerhahn et al., 2012). 

Detta pekar mot att personligheten spelar roll när det gäller hur individen uppfattar och 

hanterar en obalans mellan hennes insats och den belöning hon får i retur. Individer som 

betecknades som överengagerade visade oftare ett starkt engagemang för arbetet och ett större 

behov av godkännande från omgivningen, ett personlighetsdrag som påverkar hur individen 

hanterar en situation där individens egen insats inte matchas av den belöning hon får tillbaka 

(Feuerhahn et al., 2012). 

Personlighetens roll när det gäller en individs förmåga att hantera obalans har även 

studerats av Vearing och Mak (2007) i en studie som utgår från de fem personlighetsdragen i 

”the big five”; extraversion, neuroticism, tillmötesgående, samvetsgrannhet och öppenhet. 

Överengagemang visade sig ha ett samband med neuroticism där överengagemang tolkades 

som en delaspekt av det som beskrivs som neuroticism. Studien visar dessutom på ett 

samband mellan depressionssymptom och höga nivåer av både neuroticism och ERI samt 

samband mellan låga nivåer av arbetsrelaterat socialt stöd, depressionssymptom och låga 

nivåer av samvetsgrannhet (Vearing & Mak, 2007). Personlighet och hur man hanterar en 
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obalans mellan insats och belöning verkar därmed hänga ihop, individer med höga resultat när 

det gäller neuroticism, låga nivåer av samvetsgrannhet och ett lågt socialt stöd uppvisade de 

högsta nivåerna av depression och ohälsa (Vearing & Mak, 2007). 

 

 

Locus of control 
 

Beroende på i vilken grad individen anser sig ha kontroll över utfallet av händelser i 

omgivningen, utfallet över belöningar och bestraffningar, har individen en inre eller yttre 

locus of control (Smith, 1989). Människor med extern locus of control upplever i högre grad 

att händelser styrs och påverkas av omgivningen, ödet eller andra okontrollerbara faktorer 

medan individer med en inre locus of control oftare anser att de själva har kontrollen att 

påverka utfallet av en situation (Rotter, 1966) Rotter (1966) har visat att när deltagarna 

upplever att belöningar eller bestraffningar beror på yttre faktorer, exempelvis slumpen, drar 

de i lägre grad lärdom av situationen inför framtida, liknande situationer. I en sådan situation 

lär sig individen med andra ord mindre än vad hon hade gjort om situationen hade uppfattats 

som styrd av hennes eget agerande (Rotter, 1966). 

Forskning av Newton och Keenan (1990) visade på ett positivt samband mellan extern 

locus of control och majoriteten av de stressvariabler som studerades, bland annat 

rollkonflikter, rollosäkerhet, arbetsotillfredsställelse och alienation. Samtidigt fann de ett 

negativt samband mellan extern locus of control och kvantitativ ”high-load”, där kvantitativ 

”high-load” definierades som att ha mycket att göra. Extern locus of control medför därmed 

en högre upplevd stress på många plan men medförde även en högre tolerans när det gäller en 

hög arbetsbörda (Newton & Keenan, 1990).  

Intern locus of control har visat sig ha ett samband med socialt stöd där det sociala stödet 

fungerar som en buffert mot stress (Daniels & Guppy, 1994). Ett lågt socialt stöd, en låg self-

efficacy (tro på den egna förmågan) och extern locus of control har visat sig vara negativt 

relaterat med psykologiskt välbefinnande (Daniels & Guppy, 1994). Rodríguez, Bravo och 

Peiró (2001) fann dock inga signifikanta samband mellan krav-kontroll-stöd och locus of 

control. Däremot uppvisades starka samband mellan socialt stöd och arbetstillfredsställelse 

medan övriga samband var beroende av graden av socialt stöd. I de fall där det sociala stödet 

var lågt visades inga samband mellan krav, kontroll och locus of control. Ökade krav, låg 

kontroll och extern locus of control medförde dock en ökning i arbetsrelaterad 

otillfredsställelse. Studien av Rodríguez et al. (2001) visar därmed på vikten av socialt stöd, 

både vad gäller krav-kontroll och locus of control.  

Människor med en extern locus of control har även visat sig ha svårast att hantera 

arbetssituationer där den upplevda kontrollen är i obalans med de krav individen upplever 

(Parkes, 1991). Höga krav och låg kontroll upplevdes som mer stressande för de individer 

med extern locus of control. Ett resultat som tyder på att individer med en extern locus of 

control i lägre grad har fungerande strategier när det gäller att hantera situationer där kraven 

överstiger den upplevda kontrollen (Parkes, 1991). 

 

 

Självledarskap 
 

Självledarskap som begrepp myntades av Manz (1983) och beskriver hur en individ leder sig 

själv genom att planera, strukturera och belöna sig själv med hjälp av en uppsättning 

beteendefokuserade och kognitiva strategier (Neck & Houghton, 2006). Begreppet delas ofta 

upp i tre strategigrupper: beteendefokuserade strategier, strategier som fokuserar på naturliga 

belöningar samt strategier som fokuserar på att skapa konstruktiva tankemönster (Neck & 



6 

 

Houghton, 2006). De beteendefokuserade strategierna innefattar bland annat att individen 

observerar sitt eget beteende, sätter egna mål, belönar sig själv vid framgång, bestraffar sig 

själv vid misslyckanden samt påminner sig själv att fortsätta med de beteenden som är 

funktionella (Neck & Houghton, 2006). Syftet med dessa strategier är att öka individens 

medvetenhet om hur hon agerar nu, vad som fungerar och inte fungerar och vad hon skulle 

kunna ändra för att i framtiden kunna skapa en bättre arbetsmiljö för sig själv (Houghton & 

Neck, 2002; Neck & Manz, 2013). 

Att fokusera på naturliga belöningar innebär att individen fokuserar på de aspekter av 

situationen som anses vara särskilt roliga eller givande för att på detta sätt öka motivationen 

inför situationen eller arbetsuppgiften (Neck & Manz, 2013). Genom att fokusera på de 

positiva aspekterna ökar individens motivation och arbetet blir naturligt belönande utan att 

någon utomstående behöver bekräfta eller belöna individen (Manz, 1983). När en individ har 

observerat sitt eget beteende, och därmed förhoppningsvis funnit de aspekter av 

arbetssituationen hon anser vara positiva och givande, kan hon försöka bygga in dessa 

aspekter i det dagliga arbetet för att därigenom öka den egna kontrollen över situationen och 

skapa en mer givande arbetssituation (Manz, 1986).  

Den tredje gruppen strategier är de som fokuserar på att skapa konstruktiva tankemönster, 

en grupp som ofta sammanfattas under begreppet tankeledarskap (Neck & Manz, 1992). 

Enligt Manz (1986) bör det ultimata målet med självledarskap vara att öka medarbetarnas 

förmåga att hantera sina egna tankemönster för att därigenom få dem att fokusera på de 

positiva aspekterna av arbetet och öka den inre motivationen. För att individen ska kunna 

skapa dessa konstruktiva tankemönster behöver hon bland annat identifiera och ersätta de 

tankemönster som inte fungerar, föra en positiv inre dialog med sig själv och skapa mentala 

bilder i förväg där situationen eller arbetsuppgiften löses på ett bra sätt (Neck & Houghton, 

2006). Neck och Manz (2013) menar att denna strategigrupp handlar om att tänka positivt, om 

individen försöker skapa positiva tankebanor kommer hon även att förbättra sitt eget 

självledarskap. Att förändra och byta ut negativa tankarna mot positiva innebär inte bara en 

förändring av tankemönster utan påverkar även individens agerande och energinivåer (Neck 

& Manz, 2013). Istället för att fokusera på de negativa aspekterna av en situation eller en 

arbetsuppgift bör man enligt dessa strategier omformulera och istället tänka i positiva banor.  

Tankeledarskap innebär med andra ord att en individ kan motivera och leda sig själv 

genom att kontrollera sina egna tankar med hjälp av en positiv inre dialog och positiva 

mentala bilder (Neck & Manz, 1992). Träning i tankeledarskap kan även förbättra individens 

prestationer, tro på den egna förmågan (self-efficacy) och sina egna känslor inför situationen 

(Neck & Manz, 1996). Även förmågan att sätta fungerande mål påverkas av individens själv- 

och tankeledarskap (Neck, Nouri, & Godwin, 2003). Enligt denna teoretiska modell medför 

en arbetsmiljö där individen är involverad i målsättandet en ökad motivationsnivå och 

förbättrade prestationer, vilket gynnar såväl individen som organisationen (Neck et al., 2003). 

 

 

Personlighetens roll och självledarskap 
 

Även inom självledarskapsforskningen finns det studier som visar på personlighetens roll när 

det gäller vilka individer som har nytta av och använder sig av självledarskap. Williams 

(1997) har skapat en teoretisk modell med utgångspunkt i ”the big five”. Enligt denna modell 

har extraversion, samvetsgrannhet och öppenhet positiva samband med självledarskap, 

neuroticism har ett negativt samband medan tillmötesgående helt saknar samband med 

självledarskap. Även om denna modell inte har bevisats empiriskt så tyder den ändå på att 

vissa individer har större användning av självledarskap än andra. Manz (1983) hävdar 

visserligen att alla individer använder sig av självledarskap, men att alla inte är effektiva 
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självledare. En förklaring till detta kan enligt Williams (1997) var personlighetens inverkan, 

självledarskap fungerar bättre för vissa individer och sämre för andra. 

Forskning har visat att självledarskap påverkar individens self-efficacy (tro på den egna 

förmågan), vilket i sin tur påverkar individens prestationer (Prussia, Anderson, & Manz, 

1998). Denna studie visade på ett positivt samband mellan självledarskap och self-efficacy 

där en ökning i självledarskapskunskaper ledde till en ökad tro på den egna förmågan. En 

ökad self-efficacy visade sig vidare ha ett positivt samband med individens prestation. Ökade 

kunskaper och ett ökat användande av självledarskap verkar därmed leda till bättre 

prestationer. En ökad tro på den egna förmågan att prestera och lyckas med den aktuella 

uppgiften leder till att även den faktiska prestationen blir bättre (Prussia et al., 1998). 

 

 

Självledarskap och stress 
 

Självledarskap kan användas som ett sätt att hantera stress där ökade 

självledarskapskunskaper ger individen resurser att hantera stressorer både nu och i framtiden 

(Unsworth & Mason, 2012). Enligt Unsworth och Masons studie (2012) leder 

självledarskapsträning till en ökning i self-efficacy, vilket i sin tur medför lägre stressnivåer. 

Sambandet mellan självledarskap och self-efficacy verkar därmed leda till förbättrade 

prestationer såväl som lägre nivåer av upplevd stress, ett samband som ytterligare bevisas av 

Houghton, Wu, Godwin, Neck och Manz (2011). Deras teoretiska modell har inte testats fullt 

ut empiriskt men de har genomfört vissa analyser med hjälp av insamlade kommentarer från 

studenter i samband med kursutvärderingar, kommentarer som stödjer modellens påstående 

att självledarskap leder till högre self-efficacy och bättre stresshantering (Houghton et al., 

2012). 

Lovelace, Manz och Alves (2007) har skapat en teoretisk modell där de har sammanfört 

självledarskap och krav-kontroll-stöd modellen. Att använda sig av självledarskap i en 

situation som präglas av höga krav och låg kontroll kan enligt denna modell vara ett sätt att 

minska hälsoriskerna, öka motivationsnivåerna och öka individens engagemang gentemot 

arbetet. Genom att använda sig av självledarskap kan individen skapa en positiv och aktiv 

arbetssituation som leder till förbättrad hälsa och ökat engagemang. Enligt denna modell kan 

självledarskap fungera som en buffert mot de ohälsoeffekter som en situation präglad av höga 

krav och låg kontroll kan innebära (Lovelace et al., 2007). Precis som socialt stöd kan påverka 

individen positivt kan även självledarskap fungera på liknande sätt, men utan att individen är 

beroende av en annan, utomstående individ som ger stödet – istället kommer stödet inifrån 

genom en form av inre kontroll. 

 

 

Syfte, frågeställningar och hypotes 
 

Självledarskap kan eventuellt fungera som ett sätt att hantera stress och avsaknad av kontroll 

(Lovelace et al., 2007). Självledarskap kan därmed ses som en form av inre kontroll där 

individen tar kontrollen genom att kontrollera de egna tankarna, även i situationer som präglas 

av avsaknad av kontroll över de yttre faktorer som styr arbetssituationen. Forskning har 

samtidigt visat att avsaknad av yttre kontroll i kombination med höga krav leder till en ökning 

i upplevd stress, men att socialt stöd kan fungera som en buffert som motverkar att en sådan 

situation leder till stress och ohälsa (Searle et al., 2001). Enligt iso-strain-hypotesen leder 

kombinationen höga krav, låg (yttre) kontroll och lågt socialt stöd till de högsta stressnivåerna 

(van der Doef & Maes, 1999; de Jonge & Kompier, 1997; Verhoeven et al., 2003).  Däremot 
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finns det inga empiriska studier som undersöker hur det faktiska sambandet mellan 

självledarskap och krav-kontroll-stöd ser ut i verkligheten.  

Syftet med studien var därmed att studera relationen mellan självledarskap (inre kontroll), 

stress och arbetets uppbyggnad. Med arbetets uppbyggnad menas hur arbetssituationen ser ut 

när det gäller krav, yttre kontroll, socialt stöd samt tydlighet. 

Studiens frågeställningar lyder: I vilken grad påverkar självledarskapskunskaper stress? 

Finns det ett samband mellan arbetets uppbyggnad, graden av självledarskap och upplevd 

stress? 

En hypotes antogs om att goda självledarskapskunskaper medför att individen har en större 

förmåga att hantera en situation som definieras av höga krav, låg (yttre) kontroll och ett lågt 

socialt stöd. Att självledarskap kan fungera som en buffert mot stress i situationer som, enligt 

iso-strain-hypotesen, kan antas generera de högsta stressnivåerna. 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

I studien deltog sammanlagt 107 anställda från 6 skolor i tre olika Mellansvenska kommuner, 

69 kvinnor och 36 män, samt 2 individer som inte uppgav kön. Deltagarna var mellan 26 och 

71 år (M = 46.36, SD = 10.43), hade arbetat på sin arbetsplats mellan 0.5 och 42 år (M = 

13.92, SD = 10.62) och arbetade i snitt 43.95 timmar/vecka (SD = 8.63). De manliga 

deltagarna var i genomsnitt något yngre, men hade arbetat fler år i yrket och arbetade fler 

timmar/vecka. Av deltagarna hade 85.5% en fast anställning. Av de 340 individer som mottog 

enkäten besvarade 107 individer den under den 2 veckor långa svarsperioden. Detta innebär 

en svarsfrekvens på 31.3%, vilket är att betrakta som relativt lågt.  

 

 

Material 
 

De olika delarna som ingår i det aktuella mätinstrumentet är hämtade från olika källor och 

består av sammanlagt 68 stycken kortare påståenden: självledarskap (35 påståenden), stress 

(10) samt arbetsmiljö (17). Därutöver 6 bakgrundsfrågor: kön, födelseår, tid i yrket, yrkestitel, 

antal arbetstimmar/vecka samt anställningsform. 

 

Beroende variabel. Stress. För att mäta deltagarnas upplevda stressnivå användes 

Perceived Stress Scale (PSS), vilket är ett väletablerat instrument för att mäta individens 

subjektiva stressupplevelse (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). Det ursprungliga 

mätinstrumentet innehåller 14 påståenden, men det finns kortare versioner med 10 respektive 

4 påståenden (PSS-10 respektive PSS-4) (Lavoie & Douglas, 2012). I den aktuella studien 

användes den kortare versionen PSS-10, ett instrument som har uppvisat god reliabilitet i 

tidigare studier (Cronbach’s alpha mellan .78 och .91) (Cohen & Janicki-Deverts, 2012). 

Påståendena besvarades på en femgradig skala med svarsalternativen Aldrig (1), Nästan 

aldrig (2), Ibland (3), Ganska ofta (4) samt Väldigt ofta (5). 4 av påståendena skalvändes 

därefter summerades påståendena och ett index skapades där höga poäng motsvarar en hög 

upplevd stressnivå (α = .90).  

 

Oberoende variabel. Arbetsmiljö. För att studera individernas upplevda arbetsmiljö och 

arbetssituation användes påståenden från QPS Nordic (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, 
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Gamberale, Hottinen, Knardahl, & Ørhede, 2000). Detta är ett väletablerat instrument som 

syftar till att studera sociala och psykologiska faktorer i arbetslivet (Dallner et al., 2000). I den 

aktuella studien ingår sammanlagt 17 påståenden som berör arbetsmiljö, 16 påståenden från 

QPS Nordic samt ett påstående som är tillagt i gruppen tydlighet (”Vet du exakt vad du ska 

göra under dagen när du kommer till arbetsplatsen?”). 4 index skapades; krav (4 påståenden), 

tydlighet (4), kontroll (4) och socialt stöd (5). Exempel på påståenden är ”Har du för mycket 

att göra?” (krav), ”Vet du vilket ansvarsområde du har?” (tydlighet), ”Kan du själv bestämma 

när du ska ta paus?” (kontroll) samt ”Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din 

närmaste chef?” (socialt stöd). 

Svarsalternativen bestod av en femgradig skala: Mycket sällan/aldrig (1), Ganska sällan 

(2), Ibland (3), Ganska ofta (4) samt Mycket ofta/alltid (5). Samtliga index, baserade på 

medelvärde, uppvisade god reliabilitet (.76-.87) (se Tabell 1). 

 

Oberoende variabel. Självledarskap. Det mätinstrument som användes var RSLQ (Revised 

Self-Leadership Questionnaire: Houghton & Neck, 2002), översatt till svenska. RSLQ är en 

omarbetad och förbättrad version av det ursprungliga instrumentet SLQ (Self-Leadership 

Questionnaire), vilket skapades av Anderson och Prussia (1997). Instrumentet består av 

sammanlagt 35 påståenden. Dessa påståenden sammanförs, enligt Houghton & Neck (2002) 

till 9 subgrupper, vilka i sin tur sammanförs till 3 undergrupper. Dessa 3 undergrupper består 

av de tre strategigrupperna; beteendefokuserade strategier, strategier fokuserade på naturliga 

belöningar samt strategier som syftar till att skapa konstruktiva tankemönster (Houghton & 

Neck, 2002). Exempel på påståenden som berör de beteendefokuserade strategierna är ”Jag 

håller koll på hur bra jag presterar när det gäller mitt arbete.”, ”När jag har slutfört en uppgift 

framgångsrikt belönar jag mig med något jag gillar.” och ”Jag funderar över de mål jag vill 

uppnå i framtiden.”. Sammanlagt berörde 18 påståenden de beteendefokuserade strategierna. 

Av dessa 18 påståendena berörde 5 stycken strategin självbestraffning. Exempel på dessa 

påståenden är ”Jag bestraffar mig själv inombords när jag har presterat dåligt.”. 5 av de 35 

påståendena rörde de strategier som fokuserar på att skapa naturliga belöningar. Exempel på 

dessa påståenden är ” Jag fokuserar på de behagliga/trevliga, snarare än på de obehagliga, 

aspekterna av mina arbetsuppgifter.” och ”Jag hittar mina egna favoritsätt att göra saker på.”. 

Påståenden som rörde de strategier som syftar till att skapa konstruktiva tankemönster var 

12 stycken och exempel på dessa påståenden är ”Jag resonerar med mig själv (högt eller 

inombords) för att kunna hantera svåra problem.”, ”Jag visualiserar min egen framgång, redan 

innan jag har utfört uppgiften.” samt ”Jag funderar över och utvärderar de värderingar och 

åsikter jag har.”. Samtliga påståenden besvarades på en femgradig skala med svarsalternativen 

Stämmer inte alls (1), Stämmer lite (2), Stämmer ganska bra (3), Stämmer nästan helt (4) samt 

Stämmer helt (5). 

Av de 35 påståendena skapades först 9 index där samtliga index uppvisade god reliabilitet 

(Cronbach’s alpha (α) mellan .72 och .95). Analyser visade att den ursprungliga 

indexindelningen inte var den mest ultimata för den aktuella studien. Detta då alpha-värdet för 

indexet beteendefokuserade strategier var alltför lågt när självbestraffning inkluderades. När 

denna subgrupp togs bort och fick bilda ett eget index steg dock alpha-värdet till acceptabel 

nivå. Av de 9 subgrupperna skapades därför 4 index, baserade på medelvärde, istället för de 

ursprungliga 3: beteendefokuserade strategier (α = .72), naturliga belöningar (α =. 73), 

konstruktiva tankemönster (α = .77) samt självbestraffning (α = .82).  
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Procedur 
 

Kontakt togs med 6 skolor i 3 olika Mellansvenska kommuner, från grundskolenivå upp till 

högskolenivå. Vid denna kontakt presenterades studien och information gavs i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2002). Kontaktpersonen på varje arbetsplats 

distribuerade sedan den webbaserade enkäten till de anställda via intern-mejl. Tillsammans 

med enkäten informerades även deltagarna i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler 

(2002) om att allt deltagande var frivilligt (informationskravet och samtyckeskravet), att 

svaren var anonyma (konfidentialitetskravet) och endast kommer att används i forskningssyfte 

(nyttjandekravet). Deltagare fick även information om syftet med studien samt en kort 

presentation av begreppet självledarskap. Svarstiden var satt till 2 veckor, därefter fördes 

svaren över till och analyserades med hjälp av SPSS (IBM SPSS Statistics 21). 

 

 

Resultat 
 

Inledningsvis presenteras resultaten av Pearson korrelationsanalyser, därefter resultaten av 

multipel hierarkisk regressionsanalys. 

 

Korrelationsanalys. En Pearson korrelationsanalys genomfördes mellan variabeln stress, 

de fyra arbetsmiljövariabler (krav, tydlighet, kontroll och socialt stöd), bakgrundsvariablerna 

kön och födelseår samt de variabler som representerar självledarskap (strategier med fokus på 

naturliga belöningar, beteendefokuserade strategier, strategier med fokus på att skapa 

konstruktiva tankemönster samt självbestraffning). Som framgår i Tabell 1 fanns ett positivt 

samband mellan kön och kontroll samt ett negativt samband mellan kön och tydlighet. De 

manliga deltagarna upplevde i högre grad kontroll medan de kvinnliga deltagarna upplevde 

tydlighet i större grad. 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser, samt α-värden för index 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SD 

1. Stress .90           25.90 6.89 

2. Krav .41** .78          3.60 .76 

3. Tydlighet -.45** -.27** .76         3.90 .78 

4. Kontroll  -.32** -.27** .04 .87        3.48 1.09 

5. Socialt stöd -.38** -.31** .39** .22* .78       3.80 .82 

6. Nat. belöningar -.15 -.12 .18* .09 .20* .73      3.47 .75 

7. Beteende  -.03 .16 .14 .004 -.01 .45** .72     3.27 .76 

8. Konst. tankar  -.02 -.03 .07 -.01 .14 .59** .70** .77    3.38 .78 

9. Självbestraffa .54** -.01 -.16 -.19* -.02 -.04 .17* .23* .82   2.86 .98 

10. Kön -.03 -.08 -.07* .28* -.07 -.11 -.13 -.16 .02 -  - - 

11. Ålder -.18* -.12 .25* .07 -.02 -.05 -.005 -.03 -.15 -.02 - 46.36 10.43 

Not. Cronbach’s alpha i diagonalen, Kön (Man 1, Kvinna 0)  

* p <.05, ** p <.01 

 

Vidare visar Tabell 1 på signifikanta samband mellan stress och samtliga 

arbetsmiljövariabler (krav, tydlighet, kontroll och socialt stöd). Ökade krav medförde en 

ökning i upplevd stressnivå medan en ökning av tydlighet, kontroll och socialt stöd innebar en 

minskning i stress. När det gäller självledarskap visade analysen på positiva samband mellan 

naturliga belöningar och tydlighet samt socialt stöd. När tydligheten ökade, ökade även 

deltagarnas användande av naturliga belöningar i arbetet. En ökning i det sociala stödet ledde 



11 

 

till ökat användande av naturliga belöningar. Slutligen visade analysen på signifikanta 

samband mellan självbestraffning och stress, kontroll samt konstruktiva tankemönster. En 

ökning i den upplevda stressen ledde till en ökning i deltagarnas användning av 

självbestraffning. Minskad kontroll medförde en högre frekvens av självbestraffning medan 

användandet av strategier som syftar till att skapa konstruktiva tankemönster och användandet 

av beteendefokuserade strategier ökade när självbestraffningarna ökade. 

 

Regressionsanalys. En multipel hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att studera i 

vilken grad arbetsmiljö, självledarskap samt bakgrundsvariablerna kön och födelseår 

påverkade den självskattade stressen. I det första steget lades arbetsmiljövariablerna krav, 

tydlighet, kontroll och socialt stöd in för att studera i vilken grad arbetsmiljön påverkade 

stressnivåerna. I det andra steget lades de 4 självledarskapsvariablerna till (strategier med 

fokus på naturliga belöningar, beteendefokuserade strategier, konstruktiva tankemönster samt 

självbestraffning) för att undersöka hur mycket dessa variabler kunde tillföra, utöver de 

tidigare tillagda arbetsmiljövariablerna. I det tredje och sista steget lades de båda 

bakgrundsvariablerna kön och födelseår in för att studera huruvida individens kön eller ålder 

påverkade den självskattade stressen. Resultaten av den multipla hierarkiska 

regressionsanalysen visade att av de 4 självledarskapsvariablerna var det endast 

självbestraffning som var en signifikant predikator för den beroende variabeln självskattad 

stress (se Tabell 2). Vidare var variablerna krav, tydlighet samt socialt stöd signifikanta 

prediktorer för stress. Självbestraffning kunde förklara 22.2 % av variansen medan krav, 

tydlighet och socialt stöd tillsammans förklarade 12.1 % av variansen i den beroende 

variabeln självskattad stress. Varken kön eller födelseår var signifikanta prediktorer. Slutligen 

kunde den slutgiltiga modellen, som Tabell 2 visar, förklara 55 % av variansen i självskattad 

stress. 

 

Tabell 2 

Regressionsanalys för prediktion av stress. Standardiserade regressionskoefficienter (n=107) 

Variabel 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

b b b 95 % CI 

Steg 1 - Arbetsmiljö  

Krav .22* .31*** .31*** [1.40, 4.20] 

Tydlighet -.33*** -.19* -.19* [-3.10, -.26] 

Kontroll  -.22* -.10 -.09 [-1.56, .39] 

Socialt stöd -.14 -.19* -19* [-2.90, -.25] 

 

Steg 2 – Självledarskap 

 

Strategier med fokus på naturliga 

belöningar 

 .08 .08 [-.891, 2.28] 

Beteendefokuserade strategier  -.15 -.15 [-2.96, .19] 

Konstruktiva tankemönster  -.05 -.05 [-1.95, 1.15] 

Självbestraffning  .52*** .52*** [2.63, 4.66] 

 

Steg 3 – Bakgrundsvariabler 

 

Kön   -.02 [-2.35, 1.78] 

Ålder   -.01 [-.10, .09] 

R
2
 .33 .56 .55  

F 13.54*** 16.73*** 13.12***  

∆R
2 

  .23*** -.01  

*** p <.001; ** p <.01; * p <.05. 
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Diskussion 
 

Syftet med den aktuella studien var att studera relationen mellan självledarskap, stress och 

arbetets uppbyggnad. Med arbetets uppbyggnad menas här hur individens arbetssituation ser 

ut när det gäller krav, kontroll, socialt stöd samt tydlighet. En hypotes antogs om att 

självledarskap fungerar som en form av buffert vid stressfyllda situationer, en hypotes som 

dock inte fick stöd. Däremot visade studien på ett positivt samband mellan stress och en av de 

variabler som mäter självledarskap, nämligen självbestraffning. Detta innebär att individens 

tendens att bestraffa sig själv vid misslyckanden ökar när den självskattade stressen ökar. 

Samtidigt ökar även användandet av beteendefokuserade strategier och användande av 

strategier som syftar till att skapa konstruktiva tankemönster. Vilket innebär att när stressen 

ökar, ökar självbestraffningarna, vilket i sin tur leder till ökat användandet av 

beteendefokuserade strategier såväl som strategier med fokus på skapandet av konstruktiva 

tankemönster.  

Studien visade vidare på signifikanta samband mellan stress och samtliga fyra 

arbetsmiljövariabler. En ökning i kraven ledde till en ökning i stressnivåer medan tydlighet, 

kontroll och socialt stöd alla hade negativa samband med stress. När individen upplever en 

otydlighet när det gäller arbetsuppgifterna, att hon inte vet exakt vad som förväntas av henne 

och tydligheten minskar, ökar stressnivåerna. Även minskad kontroll och en minskning i det 

sociala stödet medförde en ökning i upplevd stress. 

Resultaten gällande den självskattade stressen var högre i den aktuella studien än vad som 

presenterats av Cohen & Janicki-Deverts (2012). I studien jämfördes flera studier över flera 

decennier, alla genomförda med hjälp av PSS-10, med resultat mellan 15 och 20 (Cohen & 

Janicki-Deverts, 2012). Resultaten i den aktuella studien visar att deltagarna upplever en 

relativt hög självskattad stress jämfört med tidigare studier. En förklaring till detta kan vara 

att deltagarna rapporterade lägre nivåer av tydlighet än vad som visats i tidigare studier 

(Dallner et al., 2000). Att inte veta vad som väntar eller vilka förväntningar som finns kan 

därmed antas vara lika stressande som en obalans mellan individens upplevda kontroll och de 

krav som ställs. 

När det gäller självledarskap visade studien, utöver de samband som redan nämnts, även på 

positiva samband mellan variabeln naturliga belöningar och tydlighet samt mellan naturliga 

belöningar och socialt stöd. Att fokusera på naturliga belöningar innebär enligt Neck och 

Manz (2013) att individen fokuserar på de aspekter av arbetssituationen som ses som särskilt 

givande eller roliga. En tydlighet kring vad som förväntas av den enskilde individen innebar 

en ökning i användandet av de strategier som syftar till att skapa naturliga belöningar. En 

förklaring till detta resultat kan vara att när individen vet vad hon förväntas utföra är det 

förmodligen lättare att anpassa arbetet efter egna önskningar och därmed skapa en 

arbetssituation som är mer givande och motiverande. Även förekomsten av ett bra socialt stöd 

från medarbetare och överordnande innebär att individen i högre utsträckning kan anpassa 

arbetssituationen efter egna behov, och därigenom öka de naturliga belöningarna som följer 

med arbetet.  

Även om studien visade på signifikanta samband mellan stress och självbestraffning 

använde deltagarna sig av självbestraffning i lägre omfattning än vad som har rapporterats i 

tidigare studier (Chaijukul, 2010). Användandet av naturliga belöningar var även det lägre i 

den aktuella studien än vad som visats i tidigare forskning (Norris, 2008). Samma tendens 

gäller de båda övriga självledarskapvariablerna, beteendefokuserade strategier samt strategier 

med fokus på konstruktiva tankemönster. Sammanfattningsvis använde deltagarna sig av 

självledarskap i en lägre omfattning än vad som har rapporterats och visats i tidigare 

forskning (Chaijukul, 2010; Norris, 2008). 
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Samtidigt som stressnivåerna var högre jämfört med tidigare forskning och 

självledarskapsanvändandet var lägre, var resultaten när det gäller krav, kontroll och socialt 

stöd högre än vad tidigare forskning har visat (Dallner et al., 2000). Deltagarna i den aktuella 

studien upplevde högre krav, högre kontroll och ett högre socialt stöd. Enligt krav-kontroll-

stöd modellen anses kombinationen höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd leda till 

lärande, ökad motivation och personlig utveckling (de Jonge et al., 2010), vilket i sin tur 

borde medföra lägre stressnivåer. Då den aktuella studien visade på en kombination av höga 

resultat när det gäller krav, kontroll och stöd och höga resultat när det gäller den självskattade 

stressen kan dock krav-kontroll-stöd modellens hypoteser inte anses ha fått stöd. Det verkar 

snarare som att deltagarna i den aktuella studien känner sig stressad trots en hög nivå av 

kontroll och socialt stöd. Detta pekar mot samma slutsats som Verhoeven et al. (2003) 

kommit fram till, nämligen att krav-kontroll-stöd modellen är alltför förenklad för att till fullo 

kunna förklara vad som påverkar individens stressnivåer på arbetsplatsen. En förklaring till 

resultaten kan dock, som tidigare nämnts, vara att deltagarna rapporterade en lägre nivå av 

tydlighet än vad som har rapporterats i tidigare forskning (Dallner et al., 2000). Att inte veta 

vilka arbetsuppgifter som väntar eller vad som förväntas från överordnande kan därmed antas 

vara mer stressande än ett lågt socialt stöd eller höga krav. Denna otydlighet kan även ses som 

en form av avsaknad av kontroll då individen inte till fullo kan planera sin egen 

arbetssituation när det finns en otydlighet kring vad som förväntas och väntar. 

 

 

Ytterligare förklarande faktorer 
 

Eftersom studien visade på en kombination av höga stressresultat och ett lågt användande av 

självledarskap fick hypotesen som tidigare nämnts inte stöd. Då deltagarnas 

självledarskapsanvändande var lågt var det inte möjligt att studera hur ett högt användande 

påverkar stressnivåerna. Det är med andra ord möjligt att den inledande hypotesen stämmer, 

även om den inte fick stöd i den aktuella studien. För att kunna studera detta krävs dock 

ytterligare forskning med upprepade mätningar och självledarskapsträning. På detta sätt kan 

man förhoppningsvis studera huruvida en förändring i självledarskap påverkar den 

självskattade stressen. Då den aktuella studien endast inkluderade ett mättillfälle var detta inte 

möjligt. Ytterligare en förklaring till att deltagarna rapporterade en relativt hög stressnivå 

tillsammans med hög kontroll och ett högt socialt stöd kan finnas i ERI-modellen. Enligt 

denna modell leder en obalans mellan insats och belöning till negativa hälsoeffekter (Allisey 

et al., 2012). En obalans mellan insats och belöning kan därmed antas leda till ökade 

stressnivåer och ökad ohälsa. Då den aktuella studien inte inkluderade deltagarnas upplevelser 

av belöning i relation till insats går det dock inte att avgöra huruvida detta är en faktor som 

påverkade respondenternas svar. 

En annan faktor som kan ha påverkat deltagarna är deras personligheter. Studier har visat 

att hur den enskilda individen reagerar när det gäller stress och i vilken grad hon använder sig 

av självledarskap till viss del beror på personlighetsdrag (Rubino et al., 2012; Searle et al., 

2001; Williams, 1997). Då den aktuella studien inte kontrollerade för personlighetsfaktorer 

går det dock inte att säga huruvida personlighetsskillnader påverkade resultaten. 

Även om hypotesen i sig inte fick stöd så visade den multipla regressionsanalysen ändå att 

de ingående variablerna kunde förklara 55% av variansen i den självskattade stressen. Detta 

pekar på att arbetsmiljöns utformning och användandet av självledarskap påverkar 

stressnivåerna. Variabeln självbestraffning, den enda signifikanta självledarskapsvariabeln, 

kunde enligt analysen förklara 22% av variansen, vilket tyder på någon form av samband 

mellan självledarskap och stress. De signifikanta variabler som tillsammans mätte 

arbetsmiljön kunde tillsammans förklara 12% av variationen i stress. Kravens omfattning, det 
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sociala stödet och tydligheten när det kommer till arbetsuppgifter och förväntningar påverkar 

därmed hur den enskilde individen reagerar i stressfyllda situationer.  

 

 

Metoddiskussion 
 

De tre instrument som tillsammans utgjorde det aktuella instrumentet är alla relativt 

väletablerade och har uppvisat god reliabilitet i tidigare studier (Cohen & Janicki-Deverts, 

2012; Dallner et al., 2000; Houghton & Neck, 2002; Neubert & Wu, 2006). Då syftet med den 

aktuella studien var att studera relationen mellan stress, arbetsmiljö och självledarskap blev 

det slutgiltiga instrumentet dock relativt långt, vilket kan ha påverkat svarsfrekvens och 

deltagande. Detta gäller kanske speciellt den del som mätte självledarskap. Med 35 frågor kan 

den eventuellt ha sett som onödigt lång, speciellt då flera frågor liknade varandra. 

Respondenterna kan därmed ha upplevt att de besvarade samma fråga flera gånger. Detta är 

dock svårt att påverka då RSLQ anses vara det bästa alternativet om man vill mäta 

självledarskap (Neubert & Wu, 2006). 

Den relativt låga svarsfrekvensen, 31.3%, kan vara ett tecken på att respondenterna 

upplevde enkäten som lång. Även det faktum att svarsperioden var satt till endast två veckor 

och att det inte gick ut någon påminnelse till de respondenter som inte besvarat enkäten under 

denna period, kan vara ytterligare förklaringar till den låga svarsfrekvensen. Att 

respondenterna helt enkelt inte hade tid att besvara enkäten under denna period. 

Respondenternas arbetsbelastning kan vara ytterligare en faktor som har påverkat både 

svarsfrekvens och de faktiska svaren. Då arbetsbelastningen varierar över året och över 

terminen hade samma studie troligen givit ett annat resultat, exempelvis när det gäller den 

subjektivt skattade stressupplevelsen, om den hade genomförts under en period med en lägre 

arbetsbelastning. Kombinationen av en arbetsintensiv period under slutet av skolåret och en 

relativt kort svarsperiod, kan därmed vara ett par förklaringar till det stora bortfallet och den 

låga svarsfrekvensen. 

Den indexindelning som gjordes gällande självledarskap avvek till viss del från den 

rekommenderade av Houghton och Neck (2002). Gruppen beteendefokuserade strategier 

består enligt denna indelning av 5 undergrupper där självbestraffning är en av dessa. Analyser 

av det insamlade datamaterialet visade dock att denna undergupp inte passade in bland de 

övriga och den fick därför bilda en egen, fjärde, grupp. De 4 självledarskapsvariablerna var 

därmed beteendefokuserade strategier, naturliga belöningar, konstruktiva tankemönster samt 

självbestraffning. En förklaring till denna förändring i indexindelning kan vara kulturella 

skillnader. Det finns forskning som pekar mot att självledarskap används olika och ser olika 

ut i olika länder och kulturer (Alves, Lovelace, Manz, Matsypura, Toyasaki, & Ke, 2006; 

Neubert & Wu, 2006). Självledarskap som begrepp såväl som det aktuella instrumentet är 

båda utvecklade i en amerikansk kontext, vilket kan innebära att det inte stämmer överens till 

fullo med hur självledarskap används i en svensk eller europeisk kultur. För att kunna mäta 

självledarskap på ett effektivt och pålitligt sätt kan det därför behövas en anpassning av 

instrumentet, vilket den annorlunda indexindelningen är ett exempel på. 

Det faktum att både stress- och självledarskapsinstrumentet översattes till svenska inför 

studien kan ha påverkat deltagarnas svar då den översatta versionen inte har använts tidigare. 

Även det faktum att svarsalternativen var på ordinalskala, och därmed bestod av namngivna 

skalsteg, kan ha påverkat respondenterna då det är svårt att uppnå ekvidistans, jämna skalsteg, 

med hjälp av ord. Deltagarna kan därmed att upplevt de olika skalstegen olika, vilket i 

förlängningen kan ha påverkat datamaterialet och analyserna. Steget mellan Aldrig och 

Nästan aldrig är förmodligen mindre än steget mellan Nästan aldrig och Ibland. 
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Slutligen kunde de ingående variablerna i den multipla regressionsanalysen förklara drygt 

hälften av variansen i den beroende variabeln, vilket innebär att det finns ytterligare faktorer 

som påverkar individens stressupplevelse. En sådan faktor kan som tidigare nämnts vara 

personlighet, men då den aktuella studien inte kontrollerade för sådana faktorer går det inte att 

uttala sig med säkerhet i den frågan. Det går inte heller att uttala sig om eventuella 

orsakssamband, bara att det finns vissa signifikanta samband mellan vissa variabler. Det vore 

därför önskvärd med fortsatt forskning för att tydligare kunna visa på självledarskapets 

användningsområden, personlighetens roll och övriga faktorers inverkan på den enskilde 

individens självskattade stress. En sådan ytterligare faktor kan vara en obalans mellan insats 

och belöning i enlighet med ERI-modellen (Allisey et al., 2012). 

 

 

Framtida forskning 
 

Krav-kontroll-stöd modellen och dess samband med stressnivåer är relativt välutforskat (se 

exempelvis van der Doef & Maes, 1999; Häusser et al, 2010; de Lange et al., 2003). Det finns 

även viss forskning som berör sambanden mellan självledarskap och stress (Houghton et al., 

2012; Unsworth & Mason, 2012) och en teoretisk modell av Lovelace et al. (2007) där 

självledarskap och stress sammanförts. Det saknas dock omfattande empirisk forskning som 

berör självledarskap och stress. Den aktuella studien är ett första steg mot att täcka en sådan 

lucka, men det behövs ytterligare forskning för att klargöra eventuella samband. 

Att utföra experimentella studier där man, med hjälp av upprepade mätningar, kan studera 

eventuella skillnader i stressnivåer i samband med självledarskapsträning är en väg att gå. På 

detta sätt kan man förhoppningsvis klargöra huruvida självledarskap fungerar som 

stresshantering i en svensk kontext. Det vore även önskvärt med ett kortare, kulturellt 

anpassat, självledarskapsinstrument. Detta för att tydligare kunna studera användandet av 

självledarskap i en svensk kontext, med hjälp av ett instrument som är anpassat efter 

eventuella kulturella skillnader. 

Det behövs ytterligare forskning kring de flesta aspekterna av självledarskap i svensk 

kontext, speciellt i kombination med stress och krav-kontroll-stöd modellen. Det finns i 

dagsläget inte tillräckligt med empiriska studier för att kunna avgöra självledarskapets 

användningsområden. Den aktuella studien är dock ett steg på vägen mot en ökad förståelse 

av hur självledarskap eventuellt kan användas för att minska stressnivåer och hälsorisker på 

svenska arbetsplatser. 
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Inner control in external chaos 

Self-leadership as a coping strategy? 
 

Ulrika Dahl 

 

The combination of high demands, low control and low support leads, 

according to the demand-control-support model, to high levels of stress. 

Self-leadership gives the individual, through an inner control, the possibility 

to regain [the] control and reduce [the] stress. Thoughts and actions 

change(s) through the usage of self-leadership, thereby improving the 

individual’s coping. The aim of the study was to study the relationship 

between self-leadership, stress and the set-up of the work situation. The set-

up of the work situation means the combination of demands, control, 

support and clarity. A survey was answered by 107 individuals, 69 of these 

women. The analysis revealed significant relationships between self-

punishment and stress as well as between natural rewards and clarity and 

support. No support was found for the hypothesis that self-leadership results 

in better coping. More research is required to further explore the connection 

between self-leadership, stress and demand-control-support, for example by 

experimental studies. 
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