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Hälsa på arbetsplatsen 

En kvantitativ studie med fokus på ledarskap och arbetsplats 

 

Izabella Duske och Malin Nyberg 
 

I dagens samhälle påverkas vår hälsa av en mängd olika faktorer, 

arbetsrelaterade aspekter är en del av det som påverkar hur vi mår. Det 

fanns tre frågeställningar med i undersökningen. Den första och andra 

frågeställningen handlade om hur stor del av de arbetande deltagarnas 

hälsa som kan förklaras utifrån ledarskap respektive arbetsplats. Den 

tredje frågeställningen handlade om vilken av faktorerna ledarskap och 

arbetsplats som bäst kan predicera de arbetande deltagarnas hälsa. 

Studien hade en kvantitativ inriktning där man valde att använda sig av 

webbenkäter. Urvalet var 138 förvärvsarbetande individer varav 30 

(21,7 %) män. I analysen gjordes två enkla linjära regressionsanalyser 

och en standard (simultan) regressionsanalys. Resultatet visade att 

både ledarskap och arbetsplats har en inverkan på hälsan när de 

undersöks enskilt. Däremot har arbetsplatsen störst inverkan på hälsan 

när de två variablerna undersöks tillsammans. Resultatet i studien 

skulle i framtiden kunna ligga till grund för arbetsmodeller eller 

strategier för att kunna arbeta mer hälsofrämjande. 
 

Key words: leadership, health, workplace 
 

Inledning 

 

Under 1800-talet och början av 1900-talet var de största hälsofarorna sjukdomar som bland 

annat kolera, tuberkulos och influensa av olika slag. På grund av att samhället utvecklas och 

att dessa sjukdomar på olika sätt har kunnat förebyggas eller till och med utrotas, så ser 

dagens samhälle annorlunda ut (Shern, Blanch & Steverman, 2016). World health 

organisation (WHO) (www.who.int) definierade år 1948 begreppet hälsa som “ett tillstånd av 

fysisk, mental och socialt välmående och inte endast avsaknaden av en sjukdom eller en 

åkomma“. Detta innebär att man inte har en god hälsa endast på grund av att man inte har 

drabbats av någon sjukdom, utan att det är fler faktorer än så som måste finnas med för att vi 

människor ska ha en god hälsa. 

I dagens samhälle tar den mentala ohälsan allt större plats och påverkar individens 

välmående (Shern et al., 2016). WHO (www.who.int, stycke 1) definierar mental hälsa som 

“ett tillstånd välmående där varje individ förstår dennes egen potential, kan hantera normala 

stressorer i livet, kan arbeta produktivt och givande samt har möjlighet att bidra till 

samhället”. Dessa fyra aspekter blir därmed alla viktiga delar i människans liv och även en 

orsak till att hälsa och stress har blivit viktiga ämnen i det moderna samhället (www.who.int). 

Enligt Shern et al. (2016) så är några av de största faktorerna som påverkar vår hälsa våra 

gener men även vår miljö. Miljön är en komplex aspekt och innebär olika saker för olika 

individer. Broadbent (se Lamb & Kwok, 2015) anser att fysiska miljöfaktorer kan vara 

aspekter som exempelvis temperatur, ljud- och ljusnivå men att det även finns psykosociala 

faktorer som kan ha en inverkan på vår hälsa.  

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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Arbetet kan påverka en individs hälsa, inte bara genom den fysiska miljön utan även 

genom den psykosociala miljön. Dessa faktorer har kopplats till sjukfrånvaro, depression och 

utbrändhet (Gilbreath & Benson, 2004). Psykosociala faktorer på arbetsplatsen kan handla om 

socialt stöd och kontroll över arbetet (Gilbreath & Benson, 2004). Elovainio et al. (2015) 

påpekar att i tidigare studier har det visat sig att arbetsmiljöer som anses som negativa 

framkallar negativa emotionella reaktioner, låg självkänsla, social exkludering, förlust av 

fysiska resurser vilka i sin tur är nära relaterade till psykisk ohälsa (se Lind & Tyler, 1988; 

Karasek & Theorell, 1990;Elovainio et al., 2013). 

Enligt Gilbreath och Benson (2004) är det viktigt att inte bara riskerna från den fysiska 

miljön minskas utan de psykosociala riskerna måste också minskas. Genom att ledaren på 

arbetsplatsen förbättrar kontakten med de anställda och för en regelbunden dialog gällande 

deras arbete så kan den psykosociala miljön och de anställdas välbefinnande förbättras. Att 

inte kommunicera med de anställda har en betydande negativ inverkan på de anställdas 

fysiska och psykiska hälsa om kontakten mellan ledaren och den anställda uppfattas som ett 

kontrollerande beteende som exempelvis att man noggrant kontrollerar vad de anställda utför 

för arbetsuppgifter (Gilbreath & Benson, 2004).  

Grawitch, Trares & Kohler (2007) nämner att alla anställda i en organisation inte har 

samma värderingar, förväntningar på arbetet, bakgrund och familjesituationer vilket innebär 

att det finns många aspekter att ta hänsyn till vid utformning av hälsofrämjande program. Om 

de anställdas behov eller förväntningar inte är anpassat efter de anställda så kan man förvänta 

sig att de anställda inte kommer använda sig av dessa hälsofrämjande program. Det skulle i 

sådana fall minska de positiva effekterna av hälsofrämjande program (Grawitch, Gottschalk, 

& Munz, 2006).  

 

 

Arbetsrelaterad stress 
 

Enligt Britt, Crane, Hodson och Adler, (2015) visar ett flertal studier att det finns en koppling 

mellan exponering av stressorer på arbetet och olika negativa konsekvenser t.ex. ökade 

psykiska och fysiska symptom och dåliga arbetsresultat. I Grawitch, Trares och Kohler (2007) 

så nämner de att National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) utfört en 

undersökning i USA där de kom fram till att 40 % av de anställda anser att deras jobb var 

väldigt eller extremt stressfulla och 26 %  av de anställda ansåg sig vara utbrända på 

arbetsplatsen.  

Två faktorer i arbetsmiljön som kan orsaka arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning 

och problem som handlar om det sociala samspelet. Det är arbetsgivarens ansvar att 

förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetet samt att försöka uppnå en god arbetsmiljö 

(www.riksdagen.se). Arbetsmiljöverket menar att arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas 

genom organisatoriska åtgärder såsom att öka resurserna för arbetet eller minska kraven som 

arbetet ställer. Exempel på sådant som signalerar hög arbetsbelastning och stress är bristande 

motivation och nedstämdhet och psykosomatiska symptom som sömnbesvär, sjukskrivningar 

och sjukfrånvaro (www.av.se). Den fysiska arbetsmiljön kan också orsaka psykisk 

påfrestning. Lokalernas och inredningens utseende har betydelse för de anställdas 

välbefinnande och kan göra att samverkan med andra kollegor blir antingen lättare eller 

svårare (www.av.se)  

Modellen Job Demands-Resources (JD-R modellen) kan fungera som ett hjälpmedel för att 

förutsäga utbrändhet, engagemang och de anställdas hälsa (Buruck, Dörfel, Kugler & Brom, 

2016). Enligt Buruck et al. (2016) beskriver modellen två vägar. Den första handlar om hur 

höga arbetsrelaterade krav t.ex. högt arbetstryck utmattar de anställda, såväl fysiskt som 

http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/detail/detail?sid=5a7e1ee6-6aff-4546-a14f-e315af9df378%40sessionmgr4005&vid=38&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#c50
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/detail/detail?sid=5a7e1ee6-6aff-4546-a14f-e315af9df378%40sessionmgr4005&vid=38&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#c40
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/detail/detail?sid=5a7e1ee6-6aff-4546-a14f-e315af9df378%40sessionmgr4005&vid=38&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#c21
http://www.av.se/
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mentalt kan leda till minskad energi och hälsoproblem. Den andra vägen handlar om hur 

jobbresurser såsom socialt stöd och möjligheter till utveckling kan hjälpa till med att minska 

de arbetsrelaterade kraven, uppnå arbetets mål och stimulera personlig utveckling. 

Jobbresurser har därför diskuterats som de viktigaste faktorerna för engagemang för arbetet 

och det i sin tur leder till ökat välbefinnande. Buruck et al. (2016) menar att jobbresurser 

möjliggör för de anställda att själva kontrollera och påverka arbetsmiljön men brist på 

jobbresurser kan istället öka risken för fysiska och psykiska åkommor. JD-R modellen 

föreslår en kombination av arbetsrelaterade krav och jobbresurser med avseende på att kunna 

förutsäga välbefinnande (Buruck et al, 2016).  

 

 

Hälsosam arbetsplats 
 

WHO (www.who.int, stycke 2) definierar en hälsosam arbetsplats som “en arbetsplats där 

anställda och chefer samarbetar för att nyttja en pågående förbättringsprocess för att skydda 

och främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda och arbetsplatsens framtida 

hållbarhet”. Enligt WHO (www.who.int) är viktiga aspekter att bland annat belysa personliga 

hälsoresurser på arbetsplatsen. Detta innebär stöd och uppmuntran av en hälsosam livsstil från 

arbetsgivaren samt att de anställda bör vara aktiva i verksamhetens process och inte endast bli 

informerade eller konsulterade om hur arbetet ska utföras.  

Enligt Grawitch et al, (2007) är dock en hälsosam arbetsplats mer än att bara arbeta 

hälsoförebyggande genom att förebygga skador och främja hälsa på traditionella sätt. Enligt 

Grawitch el al (2007) finns de fem stycken huvudsakliga sätt att främja en arbetsplats hälsa. 

Man kan främja personalens hälsa genom att man på arbetsplatsen jobbar med att ständigt 

inkludera de anställda i olika aspekter av verksamheten. Arbetsmiljön ska skapa 

förutsättningar för att de anställda ska kunna vara delaktiga vid beslutsfattande och även att 

man som arbetsplats arbetar med att stärka de anställdas empowerment. Denna aspekt går 

enligt Grawitch et al. (2007) går i samma linje som WHO (www.who.int) och att detta är en 

aspekt som båda anser vara viktig för personalens hälsa. Det andra sättet att främja hälsa är att 

arbetsplatsen tillåter de anställda att växa och att utvecklas. Detta innebär att verksamheten 

har program eller riktlinjer som främjar personalens kunskaper, vilket bland annat kan ske via 

arbetsträning eller fortsatt utbildning. Det är även av vikt att verksamheten uppmärksammar 

de anställda, vilket innebär bland annat att man lägger märke till de anställdas arbete. Detta 

kan ske bland annat via löneökningar eller bonusar. Det behöver dock inte alltid endast gälla 

ekonomiska belöningar utan det kan även innebära att man inom verksamheten på något sätt 

firar när man har nått ett uppsatt mål inom verksamheten eller att chefen anordnar uppskattade 

aktiviteter utanför arbetstid för de anställda. Det fjärde sättet att främja hälsa hos personalen 

är att se till att de anställda har möjlighet till att skapa en arbetslivsbalans. Detta innebär att 

arbetsgivaren skapar möjligheter för personalen att kunna balansera både arbetslivet och 

privatlivet. Arbetsgivaren kan exempelvis vara flexibel och ge de anställda möjligheter att, 

känna att det är okej att vara hemma med sjukt barn, eller ge de anställda möjligheter att 

använda faciliteter som används för fritidsaktiviteter, om det finns några.  Det sista sättet att 

främja hälsa anser Grawitch et al. (2007) satt punkt efter alla et al., är  att man arbetar 

hälsofrämjande på ett traditionellt sätt, vilket innebär att man fokuserar på att förebygga, 

bedöma och behandla hälso- och säkerhetsproblem. Att arbeta förebyggande med detta kan 

blandannat göras med hjälp av stresshanteringsutbildning och/eller regelbundna 

hälsoundersökningar (Grawitch, et al, 2007).  

Handlingar som utförs mot en eller flera individer på arbetsplatsen kan leda till ohälsa eller 

göra att man hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen (Middelman Elanders, 2016). 

http://www.who.int/
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Mobbning och trakasserier definieras enligt Dehue, Bolman, Völlink och Pouwelse 

(2012)  som upprepad, systematisk och avsiktligt negativt beteende utfört av en eller flera 

personer mot en annan individ. Vanligt förekommande är att det finns någon slags skillnad i 

maktpositioner mellan de inblandade. Att bli mobbad eller trakasserad på arbetsplatsen anses 

vara en enorm stressfaktor. Efter att bara ha blivit utsatt för en negativ behandling på 

arbetsplatsen under en kortare period som på några dagar så visar den utsatte psykosomatiska 

och fysiologiska åkommor men även psykiska problem som ökad ängslighet, negativ affekt 

och depressiva symptom (Dehue et al, 2012). 

 

 

Ledarskap inom organisationer 
 

De flesta definitionerna av ledarskap delar uppfattningen om att ledarskap involverar en 

process av inflytande. Det som alla ledare har gemensamt är en eller fler “följare”. Om  ingen 

“följer” kan ingen heller leda (Vroom & Jago, 2007). Ledarskap uppstår i grupper som har 

gemensamma eller likande uppgifter och målsättning, och minst en i gruppen har ansvar som 

de resterande medlemmarna i gruppen inte har. Om alla medlemmar hade haft exakt samma 

uppgifter hade det inte funnits ett ledarskap. Ledaren utövar sitt ledarskap genom att ha 

inflytande på målsättningar och hur mål uppnås, vilket gör att ledaren skiljer sig från 

resterande grupp (Stogdill, 1950).  

Psykologiska teorier anser att ledarskap innebär att man via interpersonella beteenden 

motiverar, inspirerar och stödjer de anställda att bidra till att nå organisatoriska mål. Man 

menar även att ledarskap kan innebära företagsamma delar som att arbeta strategiskt, 

strukturellt, ha hand om personal samt arbeta med olika arbetssystem. (Kaiser &  Mcginnis, 

2012). Enligt Kaiser och Mcginnis (2012) kan ledarskap delas in i två delar, “hur” och “vad”. 

Med “hur” menas för ledarskap inom organisationen och “vad” innebär ledarskap utanför 

organisationen. Ledarskap inom organisationen innebär att man arbetar med interpersonella 

relationer ansikte mot ansikte, och ledarskap utanför organisationen innebär att man fokuserar 

på organisatoriska problem som exempelvis sätta upp mål och att planera (Kaiser & 

Mcginnis  2012).  

På grund av att olika arbetsplatser är i behov av olika ledare innebär det att det finns många 

olika typer av ledarskap. Men i nästan uteslutande alla fall så är det någon form av ledarskap 

som behövs då det anses som väldigt negativt att som ledare inte använda något ledarskap alls 

(Schilling & Schyns, 2004). Resultat från tidigare studier visar på att autentiskt eller 

transformativt ledarskap är exempel på bra ledarskap. Dessa ledarskap stärker bland annat de 

anställdas möjligheter till att lära sig från misstag vilket negativa ledartyper inte har 

uppmuntrat till (Schilling & Schyns, 2004). En framgångsrik ledare stimulerar även de 

anställdas intellektuella förmågor genom att uppmuntra dem att tänka på nya sätt och ibland 

agera annorlunda än vad de brukar för att lära sig nya saker. Ledaren blir även en förebild för 

de värderingar som hon förespråkar. En bra ledare visar respekt för de anställda, ger de 

anställda erkännande för sina prestationer och uppmärksammar personalens behov. För en bra 

ledare är det även av vikt att uppmuntra till gruppens mål och låta de anställda ta ansvar och 

engagera sig i verksamheten (Marinova, Van Dyna & Moon, 2015).  

Det finns även mindre bra ledarskap som anses mindre bra och har ett negativt inflytande 

över arbetsplatsen. Exempel på ledarskap med negativa effekter är  karismatiskt- eller 

destruktivt ledarskap (Schilling & Schyns, 2014). Det anses inte särskilt positivt när ledaren 

själv vill framstå som en person med enastående kunskaper eller egenskaper utöver normen. 

Det anses inte heller positivt att en ledare använder sig av ett karismatiskt beteende för att 

influera de anställda (Pundt, 2014). Enligt Schilling och Schyns (se Bratslavsky, Finkenauer, 

& Vohs, 2014) anses dåligt ledarskap ha en större påverkan än bra ledarskap i många 
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sammanhang men att det influeras mycket av hur lång tid som de anställda utsätts för ett visst 

ledarskap. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Som nämnts ovan innefattar WHO´s (www.who.int) definition av en hälsosam arbetsplats ett 

gott samarbete mellan personal och ledare samt att man främjar hälsa, säkerhet och 

välbefinnande för alla anställda. Trots denna tydliga definition förekommer ohälsa på 

arbetsplatsen och det kan bland annat bero på hög arbetsbelastning och svårigheter i det 

sociala samspelet (www.av.se). En gemensam egenskap för hur arbetssituationer ser ut idag är 

att det ofta kräver att individen allierar sig med kollektivet till exempel arbetslaget eller 

organisationen som helhet. Ett resultat av det blir att arbetstagare förväntas anta gemensamma 

mål och uppoffra enskilda intressen genom att arbeta övertid (Ellemers, De Gilder, D & 

Haslam, 2004). Wegge, Shemla och Haslam (se Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vainio, 

2014) hävdar att ny forskning påvisar att ledarskap är en viktig faktor för olika indikatorer på 

anställdas välbefinnande, inklusive sjukfrånvaron och allmän hälsa. Arbetsmiljölagen (1977) 

tar bland annat upp att arbetsförhållandena ska anpassas efter de anställdas olika fysiska och 

psykiska förutsättningar, de anställda ska delta i utformningen av deras arbetssituation samt 

att arbetet ska eftersträva möjligheter till social kontakt och samarbete. Med detta som 

utgångspunkt tyckte författarna att det vore intressant att studera hälsa på arbetsplatsen. En 

undersökning inom ämnet skulle kunna bidra till att ledare och anställda får en större insikt i 

hur hälsa på arbetsplatsen kan främjas utifrån de två faktorerna ledarskap och arbetsplats. De 

tre frågeställningarna som undersöktes i studien var: 

1. Hur stor del av de arbetande deltagarnas hälsa kan förklaras utifrån ledarskap? 

2. Hur stor del av de arbetande deltagarna hälsa kan förklaras utifrån arbetsplats? 

3. Vilken av faktorerna ledarskap och arbetsplats kan bäst predicera de arbetande 

deltagarnas hälsa? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Den undersökta gruppen bestod av 138 arbetande individer varav 108 var kvinnor och 

resterande 30 var män. Ett tillgänglighetsurval användes i undersökningen. Deltagarna var 

bosatta i mellersta och södra Sverige. Deltagarna var i åldrarna 18-61 eller äldre. Det var 41 

stycken som var i åldrarna 18-28 år, 36 stycken var i åldrarna 29-39 år, 31 stycken av 

deltagarna var 40-50 år gamla, 23 stycken var 51-61 år gamla och 7 stycken var 62 år eller 

äldre. Ingen av enkäterna behövde exkluderas på grund av ofullständiga enkätsvar eftersom 

deltagarna inte kunde skicka in enkäten om inte alla frågor var besvarade, detta gör att det inte 

fanns något internt bortfall. På grund av ovisshet om hur många enkäter som skickats ut av 

cheferna så var det externa bortfallet okänt.   

 

 

Material  
 

I undersökningen användes webbenkäter som deltagarna fick tillgång till via en länk. På 

förstasidan av enkäten fick deltagarna information om studiens syfte, hur de etiska aspekterna 

http://www.who.int/
http://www.av.se/
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skulle bemötas samt kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Inledningsvis fanns tre frågor 

som skulle ge bakgrundsinformation om deltagarna, såsom ålder, kön och arbetsort. Enkäten i 

helhet bestod av totalt 39 frågor som bland annat handlade om personalens hälsa, deras syn på 

ledarskap samt hur de trivs på arbetsplatsen. I studien kombinerades frågor i enkäten till 

sammanfattande index för de tre huvudsakliga områdena (hälsa, ledarskap och arbetsplats). 

(Alla frågor för respektive index hade samma svarsalternativ mycket sällan/aldrig, ganska 

sällan, ibland, ganska ofta och mycket ofta/alltid) 

Hälsa. Den första delen i enkäten berörde området hälsa. Indexet för hälsa bestod av sju 

frågor. Exempel på frågor som användes för att undersöka hälsa var: jag har känt mig stressad 

under det senaste halvåret. Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, 

nervös, orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden, jag har 

känt mig engagerad på arbetet under det senaste halvåret (se appendix). För hälsa blev 

Chronbachs alpha .87.  

Ledarskap. Nästa del handlade om ledarskap och hur nöjd man är med sin ledare. Det 

indexet bestod av femton frågor och exempel på frågor som undersökte ledarskap är: jag är 

nöjd med min närmste chef som ledare,  är förhållandet mellan dig och din närmsta chef en 

orsak till stress? (se appendix) Chronbachs alpha för ledarskap var .94. 

Arbetsplats. Den tredje och sista delen i enkäten berörde området arbetsplats och hur de 

anställda trivs på arbetsplatsen. Indexet för arbetsplats bestod av nio frågor. Exempel på 

frågor som användes i enkäten för att undersöka arbetsplats var: jag vet vad som förväntas av 

mig i mitt arbete, jag trivs med mina arbetsuppgifter (se appendix). För arbetsplats blev 

Chronbachs alpha .76.  

 

 

Procedur 
 

Kontakt togs via telefon- och personlig kontakt med både privatpersoner och olika 

arbetsplatser. Fokus har varit att de som svarat på enkäten ska arbeta i Sverige men inom 

vilken bransch man arbetar i har det inte lagts någon större vikt vid.  Den första kontakten 

togs via telefon och personlig kontakt där deltagarna fick information om syfte, de etiska 

reglerna (samtyckes-, informations,- nyttjande- och konfidentialitetskravet) som är framtagna 

av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011) och studiens tillvägagångssätt. Efter att de hade 

fått informationen och ställt eventuella frågor så fick deltagarna frågan om deltagande i 

studien. De som tackade ja till att delta informerades om att ett mail med ytterligare 

information skulle skickas ut innehållandes exempelvis vilken dag enkäten skulle skickas ut 

och hur lång svarstiden skulle vara. Därefter skickades länken till enkäten ut. Svarstiden för 

deltagarna var totalt tre veckor. Efter att all data var insamlad så fördes all datamaterial in i 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ingen ersättning lämnades ut till 

deltagarna däremot har deltagarna blivit erbjudna att få tillgång till uppsatsen när den är 

färdigskriven. 

 

 

Resultat 
 

För att se hur stor del av de arbetande deltagarnas hälsa som kunde förklaras utifrån ledarskap 

och arbetsplats gjordes en enkel linjär regressionsanalys för vardera oberoende variabel. När 

den tredje frågeställningen skulle analyseras användes en standard (simultan) 

regressionsanalys för att ta reda på vilken av ledarskap och arbetsplats som bäst kunde 

predicera de arbetande deltagarnas hälsa. Ledarskap och arbetsplats var de oberoende 
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variablerna och personalens hälsa var den beroende variabeln. En regressionsanalys berättar 

även hur mycket unik variation varje oberoende variabel förklarar i den beroende variabeln 

utöver de andra oberoende variablerna vilket ansågs vara intressant att analysera utifrån de 

frågeställningar som fanns (Pallant, 2013). Medelvärde för studiens hälsaindexet räknades ut 

och det var 3,38. I den första regressionsanalysen med den oberoende variabeln ledarskap kan 

17 % av variationen i de arbetande deltagarnas hälsa kan förklaras av den oberoende variabeln 

ledarskap (se Tabell 2) och medelvärdet för ledarskapsindexet var 9,88 (se Tabell 1). ANOVA 

resultat från regression 1: F(1, 136) = 29,03, p < .001. Det var statistiskt signifikant att 

ledarskap har en inverkan på de arbetande deltagarnas hälsa.  

 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för respektive index 

 Mean Std. Deviation 

Arbetsplatsindex 4.07 .59 

Hälsaindex 3.38 .57 

Ledarskapsindex 9.88 .80 

 

I regressionsanalys nummer två gjordes en regressionsanalys med oberoende variabeln 

arbetsplats och beroende variabeln de arbetande deltagarnas hälsa. Den regressionen visade 

att 28 % variationen i beroende variabeln de arbetande deltagarnas hälsa kan förklaras av 

oberoende variabeln arbetsplats (se Tabell 2). Medelvärdet för arbetsplatsindexet  var 4,07 (se 

Tabell 1). ANOVA resultat från regression 2: F(1, 136)=54,65, p < .001. Detta indikerar att 

även arbetsplats har en inverkan på de arbetande deltagarnas hälsa vilket var statistiskt 

signifikant. I Tabell 1 kan man se att de standardiserade koefficienterna för ledarskap var .42 

och var signifikant (.001) och för arbetsplats var de standardiserade koefficienterna .54 och 

var signifikant (.001). Med detta menas att arbetsplatsen har en större inverkan på de 

arbetande deltagarnas hälsa än vad ledarskap har.  

I den tredje regressionsanalysen var de båda oberoende variablerna tillagda. R2 för steg 3 var 

.29. Med det menas att 29 % av variationen i beroende variabeln personalens hälsa kan 

förklaras av de två oberoende variablerna ledarskap och arbetsplats. ANOVA resultat från 

regression 3: F(2, 135)=28,00, p< .001. Analysen av resultatet visade att när ledarskap och 

arbetsplats undersöks tillsammans så är det statistiskt signifikant (p< .001) vilket indikerar på 

att de båda oberoende variablerna påverkar hur de arbetande deltagarna mår på arbetet. I den 

slutliga modellen var det endast en av de oberoende variablerna som var signifikant, nämligen 

arbetsplats (beta=.46, p< .001) medan ledarskap hade (beta=.11, p> .001). Detta innebär att 

arbetsplats har det starkaste unika bidrag för att förklara den beroende variabeln, när 

variansen förklarad av alla andra variabler var kontrollerade. Ett toleransmått genomfördes 

och det indikerade (.55) på att det inte fanns någon multikollinearitet.  

Två enkätfrågor berörde ämnet mobbning och trakasserier. Resultatet från dessa frågor var 

att personer som ansett att de själva har blivit utsatta för mobbning eller trakasserier på 

arbetsplatsen så svarade 5,1 % ja, 89,1 % svarade nej och 5,8 %  svarade vet ej. Resultatet på 

frågan om de hade lagt märke till att någon annan hade blivit utsatt för mobbning eller 

trakasserier på sin arbetsplats så svarade 14,5% ja, 74,6 % nej och 10,9 % vet ej. 
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Tabell 2. 

Regressionsanalyser för ledarskap och arbetsplats (N=138) 

   β Sig df R2 

Regression 1  

Ledarskap   .42 .001 23.3 .17 

 

Regression 2  

Arbetsplats   .54 .001 54.65 .28 

 

Regression 3  

Ledarskap    .11 .27 28.00 .29 

Arbetsplats   .46 .001 28.00 .29 

 

 

 

Diskussion  

 

För att analysera insamlad data genomfördes två enkla linjära regressionsanalyser för att 

besvara frågeställning ett och två. Medan en standard (simultan) regressionsanalys användes 

för frågeställning tre för att ta reda på om ledarskap och arbetsplats har en inverkan på de 

arbetande deltagarnas hälsa. Frågeställning nummer ett handlade om vilken relation ledarskap 

har på de arbetande deltagarnas hälsa och i Tabell 1 går det att utläsa att ledarskap har en 

påverkan på de arbetande deltagarnas hälsa vilket betyder att 17 % av de arbetande 

deltagarnas hälsa kan förklaras utifrån ledarskapet. Resultat innebär att det finns skäl till att 

lägga vikt vid att en arbetsplats skapar möjligheter för ledare att utveckla sitt ledarskap och 

lära sig hur man på bästa sätt kan använda sig av det. Enligt Shilling & Schyns (2004) så 

ansåg de att det alltid var någon form av ledarskap som behövdes så är det av stor vikt att 

skapa möjligheter för att ett bra ledarskap utövas så att det inte skapas risk för att ett negativ 

ledarskap kommer att användas.  

Frågeställning nummer två berörde relationen mellan arbetsplatsen och de arbetande 

deltagarnas hälsa. Tabell 1 visar att värdet för r2 var .28 och det förklarar 28 % i den beroende 

variabeln. Resultatet stämmer överens med Gilbreath och Benson (2004) forskning om att 

arbetet kan påverkan hur en individ mår både genom den fysiska och psykosociala miljön.  

Den tredje frågeställningen i studien handlade om vilken av ledarskap och arbetsplats som 

bäst kunde predicera de arbetande deltagarnas hälsa. I regression tre visade ANOVA tabellen 

ett signifikant resultat F(2,135)=28,00, p<.001.). Värdet för r2 när båda oberoende variablerna 

var tillagda var .29 vilket är nästan en tredjedel av undersökningens urval. Med det menas att 

ledarskap och arbetsplats förklarar 29 % av de arbetande deltagarnas hälsa. Det fanns en 

ytterst liten ökning i R2 mellan steg 2 och steg 3 (se Tabell 1). Detta innebär att 

förklaringskraften i den beroende variabeln inte var så mycket större när de båda oberoende 

variablerna var medräknade som med endast oberoende variabeln arbetsplats. En anledning 

till detta skulle kunna vara att arbetsplats har en större inverkan på hur de arbetande 
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deltagarna mår på arbetet vilket också kan styrkas av de standardiserade koefficienterna. 

Studiens resultat går i samma linje som Grawitch et al. (2007) och WHO (www.who.int) som 

menade att arbetsplatsen har en viktig effekt på personalens hälsa. Resultatet från denna 

studie styrker tidigare forskningsresultat och det visar hur viktig arbetsplatsen är för att främja 

god hälsa. Som nämnts ovan tar Grawitch et al. (2007) upp fem huvudsakliga sätt att främja 

en arbetsplats hälsa. Med denna studies resultat i åtanke kan det vara betydande att se om det 

finns ytterligare sätt att främja hälsa.  

De standardiserade koefficienterna visar att när de två oberoende variablerna undersöks 

tillsammans var det endast arbetsplats som var signifikant. Detta innebär att när man tittar på 

de två aspekterna var för sig har både ledarskap och arbetsplats en inverkan på de arbetande 

deltagarnas hälsa men tillsammans var det arbetsplats som hade det största unika bidraget i 

studiens beroende variabel. Ledarskapets påverkan på de arbetande deltagarnas hälsa blev inte 

signifikant när man analyserade detta tillsammans med arbetsplatsen. En anledning till detta 

skulle kunna vara att ledaren inte befinner sig på arbetsplatsen varje dag. Om ledaren inte är 

på arbetsplatsen varje dag kan en ytlig relation mellan ledaren och den anställde utvecklas på 

grund av att den anställde då endast får ta del av de positiva beslut och ändringar som ledaren 

genomför. Detta kan relateras till Gilbreath och Benson (2004) teorier om att en bra kontakt 

med ledaren på arbetsplatsen bidrar till ett bättre välbefinnande för de anställda. Det skulle ha 

varit intressant att ha haft med (eller till framtida studie) en enkätfråga där deltagarna fick 

svara hur ofta ledarna befann sig på arbetsplatsen. Det skulle också kunna bero på att 

deltagarna inte anser att de arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö. Större delen av arbetsdagen 

spenderas möjligtvis mer i arbetsmiljön än med ledaren och därför kan det ha en större 

betydelse för de arbetande deltagarnas hälsa. 

Två frågor i enkäten handlade om mobbning/trakasserier. Frågorna huruvida man själv 

blivit utsatt för mobbning/trakasserier eller om man upplevt att en kollega blivit utsatt för 

mobbning/trakasserier fick relativt höga resultat. Det var 5,1 % som svarade ja på frågan om 

man själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på arbetsplatsen. Det resultatet är inte särskilt 

hög men det påvisar ändå att mobbning/trakasserier förekommer på arbetsplatser runt om i 

mellersta och södra Sverige där urvalet är taget från. På frågan om man upplevt att en kollega 

blivit utsatt för mobbning/trakasserier svarade 14,5 % ja. Att det resultatet är högre än det 

första kan bero på att man som anställd är mer uppmärksam när något sådant händer en 

kollega än en själv och i och med det tar det på större allvar. Anledningen till att 

majoriteten  undersökningen svarat nej eller vet ej skulle kunna bero på att frågan inte 

definierade exakt vad som inkluderas i orden mobbning respektive trakasserier vilket kan göra 

det svårt för individen att avgöra om denne upplevt det eller inte, dels om man själv blivit 

utsatt eller om man upplevt att en kollega blivit utsatt. Mobbning definieras som ett negativt 

beteende som upprepas (Dehue et al, 2012). I detta fall kan det innebära att det finns individer 

i undersökningen som blivit utsatta för mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen fast vid 

enstaka tillfällen och man anser därför att det inte klassas som mobbning eller trakasserier.  

Till denna studie ansågs det att webbenkäter var det bästa alternativet för att genomföra 

undersökningen. En fördel med en enkätundersökning ansågs vara att deltagarna själva fick 

möjlighet att välja när och var de ville besvara enkäten. Detta skapade en möjlighet för 

deltagarna att själva i lugn och ro besvara enkäten utan stress som man möjligtvis hade kunna 

stöta på vid en enkätutdelning “face to face”. En nackdel med att en webbenkät användes var 

att deltagarna inte kunde fråga eller be om hjälp om någon fundering uppstod eller om ett 

begrepp behövde förklarats. Om en svarande och författarna till undersökningen haft skilda 

uppfattningar gällande en fråga eller begrepp så kan det haft en påverkan på studiens resultat. 

Resultatet från en enkätundersökning var även lättare att generalisera till en större population 

på grund av att man har möjligheten att använda sig av ett större urval än vad det hade varit 

med andra undersökningsmetoder som exempelvis intervjuer (Bryman, 2008). Dock kan det 
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ses som en begränsning gällande generaliserbarheten att man valde att använda sig av ett 

tillgänglighetsurval i studien då ett sannolikhetsurval är att föredra för att skapa ett 

representativt urval (Bryman, 2008). En undersökning genomförd via en webbenkät är också 

ett bra sätt för att kunna föra över resultat till SPSS och därmed minimera risken för att man 

matar in fel svar eller på något sätt tolkar resultaten fel vilket stärker studiens validitet. Den 

interna validiteten kan hotas  genom urvalseffekter. Den interna validiteten kunde ha stärkts 

om urvalet i undersökningen kom från samma arbetsplats eller yrke, detta var inte fallet i 

denna studie. Undersökningens reliabilitet var hög på samtliga skalor som användes i 

undersökningen eftersom alla tre värden på Chronbachs alpha var höga. Instrumentet, 

enkäten, tolkades därmed som tillförlitligt. Under undersökningens gång stötte man inte på 

några svårigheter med de etiska reglerna. 

I undersökningen upplevdes det som problematiskt att majoriteten av enkäterna skulle 

skickas ut av de kontaktade cheferna och att det senare låg för stort ansvar på var och en av 

dem att skicka enkäterna vidare. Därmed blev det en del gånger svårt att veta om deltagarna 

verkligen hade tagit del av informationen och fått möjlighet till att delta i undersökningen. Ett 

sätt att undvika det i framtida studier skulle kunna vara att de som utför studien besöker de 

arbetsplatser som tackat ja till att delta innan studien startar. På det sättet är författarna till 

studien medvetna om att alla deltagare fått samma information. Det skulle även vara till 

författarnas fördel att själva skicka ut enkäten till respektive deltagare. Detta skulle göra att 

författarna lättare ha kontroll på vilka som har fått tillgång till enkäten samt de eventuella 

bortfallet. En annan begränsning i studien var att man inte ansågs sig veta exakt vad det 

externa bortfallet blev eftersom man inte visste hur många enkäter som varje chef skickade ut. 

Det fanns därmed risk för att det fanns ett bortfall där exempelvis personer med en väldigt 

dålig hälsa inte kände sig villig att besvara frågor som handlade om ens egen hälsa när man 

vet med sig att den inte var bra. Detta gör att resultatet hade kunna sett annorlunda ut om även 

dessa individer hade besvarat enkäten. Även andra faktorer såsom kön och ålder skulle kunna 

vara orsaker till det eventuella bortfallet. Ytterligare en begränsning med undersökningen var 

att det inte fanns en enkätfråga som handlade om vilken bransch de svarande arbetar inom. 

Detta hade varit intressant information eftersom man då kunnat se om det fanns en bransch 

som påverkades mer eller mindre av ledarskap och arbetsplats.  

I framtiden skulle man kunna tänka sig att göra undersökningen i en ännu större 

urvalsgrupp. Ju större stickprov man har desto mer kan resultatet sägas beskriva populationen 

och resultatet blir mer tillförlitligt, men detta kunde inte genomföras i denna studie med tanke 

på den tid som arbetet hade att förhålla sig till. Dessutom skulle man kunna lägga mer vikt vid 

att få fler män att besvara enkäten vid en eventuell ny undersökning eftersom det manliga 

deltagandet var betydligt mindre än kvinnornas.  

Eftersom studiens resultat visar på att arbetsplats och ledarskap har en signifikant inverkan 

på de arbetande deltagarnas hälsa när de undersöks var och för sig så kan denna studie ligga 

till grund för att utveckla framtida arbetsmodeller eller strategier för att kunna arbeta för att 

minska ohälsan på arbetsplatsen. Att ledarskap även har en inverkan på de arbetande 

deltagarnas hälsa när de mäts enskilt ger indikationer på att även detta är en faktor att lägga 

vikt vid. Det gör att denna studie även kan inspirera till att utbilda ledare om hur de i 

framtiden ska kunna använda sitt ledarskap på ett bättre sätt för att få en mer positiv effekt på 

sina anställda och medarbetare.  

Resultatet från undersökningen bör vara något som både ledare och anställda har i åtanke 

när de befinner sig på arbetsplatsen. Ledaren bör tänka på hur denne faktiskt leder och 

bemöter sina anställda. Arbetsplatsen, både den fysiska miljön och utformning av 

arbetsuppgifter, bör vara en diskussion som de anställda är delaktiga i.  

I och med att hälsa är ett så pass komplext begrepp så vore det i en ny studie även 

intressant att närmare undersöka fler variabler som definierar deras hälsa ytterligare. 
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Exempelvis skulle det vara intressant att undersöka på vilket sätt hälsan är bra eller dålig 

(Tillexempel om deltagarna möjligtvis har en sjukdom eller om de har tillgång till socialt 

stöd). Det skulle även vara intressant att studera underkategorier av hälsa, ledarskap och 

arbetsliv. I framtida forskning skulle det även vara intressant att genomföra intervjuer av en 

kvalitativ ansats eftersom att det skulle ge möjlighet till att få en djupare förståelse och inblick 

i hur personalen uppfattar det avsedda studieområdet. I denna studie har fokus varit att få ta 

del av personalens åsikter om studieområdet. I framtida forskning hade det varit intressant att 

även få med chefernas perspektiv på huruvida ledarskap och arbetsplatsen har någon effekt på 

personalens hälsa samt även hur de arbetar för att främja hälsa.  

Slutsatsen för studien är att ledarskap har en inverkan på de arbetande deltagarnas hälsa 

vilket besvarar första frågeställningen. Gällande frågeställning nummer två så har även 

arbetsplats en inverkan på de arbetande deltagarnas hälsa. Att lägga fokus på ledarskapet och 

arbetsplatsen bör vara något som chefer väljer att prioritera för att öka möjligheterna till att få 

en välmående personal. Resultatet för frågeställning nummer tre är att regressionsmodellen är 

signifikant men endast arbetsplats var signifikant när man ser till de standardiserade 

koefficienterna. Med andra ord så innebär detta att när hälsa på arbetet undersöks har 

ledarskap en signifikant betydelse men att det finns fler faktorer som spelar in och som, i 

denna undersöknings fall, är av större betydelse.  
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Appendix 
 

Hälsa  
4.   I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: utmärkt, mycket god, god, någorlunda 

dålig, konstruerades av författarna själva. 

5.   Hur ofta händer det att du i din arbetssituation upplever stress som påverkar dig negativt? 

(vänd). (enkät.se) 

6.   Jag har känt mig stressad under det senaste halvåret (vänd) Med stress menas en situation 

då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller inte kan sova på natten eftersom man 

tänker på problem hela tiden. Liljedahl (2014) 

7.     Jag har känt mig engagerad på arbetet under det senaste halvåret. Liljedahl (2014) 

8.     Jag har känt mig nöjd med arbetet under det senaste halvåret. Liljedahl (2014) 

9.   Jag har känt mig frustrerad på arbetet under det senaste halvåret (vänd). Liljedahl (2014) 

10.  Jag har känt mig ledsen och nedstämd på grund av arbetet under det senaste halvåret. 

(vänd) Liljedahl (2014) 

11.  Jag har känt mig utvilad och återhämtad när jag börjar arbeta på morgonen under det 

senaste halvåret. Liljedahl (2014) 

12.  Hur många dagar under senaste 3 månaderna har du varit borta från jobbet? Om du inte 

varit borta från jobbet hoppa över nästa fråga. 0 dagar, 1-3 dagar, 4-7 dagar, 7-10, mer än 10 

dagar. konstruerades av författarna själva. 

13.  Varför har du varit borta från jobbet? vab, sjuk , semester, utbildning annan orsak. 

konstruerades av författarna själva. 
 

Ledarskap  
14.  Jag har förtroende för min närmaste chef. Liljedahl (2014) 

15.  Jag är nöjd med min närmste chef som ledare. Liljedahl (2014) 

16.  Min närmste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. Dallner et al (2000) 

17.  Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare.  www.enkät.se 

18.  Min närmaste chef ställer tydliga krav på mig som medarbetare. konstruerades av 

författarna själva. 

19.  Hjälper din närmste chef dig att utveckla dina färdigheter? Dallner et al, (2000) 

20.  Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? Dallner et al, (2000) 

21.  Är förhållandet mellan dig och din närmsta chef en orsak till stress? (vänd) Dallner et al 

(2000) 

22.  Fördelar din närmaste chef arbetet på ett rättvist sätt? Dallner et al (2000) 

23.  Jag kan utan problem få tag i min närmaste chef när jag behöver det. Konstruerades av 

författarna själva.  

24.  Om jag behöver får jag stöd och hjälp med mitt arbete från min närmsta chef. Dallner et al 

(2000) 

25.  Min närmaste chef behandlar alla anställda på ett rättvist och jämlikt sätt. KOnstruerades 

av författarna själva.  

26.  Min närmaste chef undviker att involvera sig när viktiga frågor uppstår (vänd) Liljedahl 

(2014) 

27.  Min närmaste chef förmedlar sina viktigaste värderingar och övertygelser. Liljedahl 

(2014) 

28.  Min närmaste chef försöker att hitta olika perspektiv vid problemlösning. Liljedahl (2014) 
 

 



15 
 

Arbetsplats  
29.  Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Medarbetarundersöking 

30.  På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar/- möten minst en gång per månad. 

Medarbetarundersöking 

31.  Jag är väl insatt i vad som är viktigt för att vår verksamhet ska bli framgångsrik. 

Medarbetarundersöking 

32.  Jag känner till målen för min enhet/arbetsplats. Medarbetarundersöking 

33.  Jag är delaktig i utformningen av målen för min enhet/arbetsplats. Medarbetarundersöking 

34.  Jag arbetar i en fysiskt bra arbetsmiljö (ljud, ljus, luft, temperatur…) 

Medarbetarundersöking 

35.  På min arbetsplats finns förutsättningar för balans mellan arbete, familj och fritid. 

Medarbetarundersöking 

36.  Jag trivs med mina arbetsuppgifter. Medarbetarundersöking 

37.  Jag har upplevt mitt arbete som viktigt och meningsfullt under det senaste halvåret. 

Dallner et al (2000). 

38.  Jag har lagt märke till att någon har blivit utsatt för mobbing/trakasserier vid min 

arbetsplats de senaste sex månader JA/NEJ/ VET EJ. Dallner et al (2000). 

39.  Jag har själv blivit utsatt för mobbing/trakasserier på arbetsplatsen under de senaste sex 

månader JA/NEJ/VET EJ. Dallner et al (2000). 

 


