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Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka psykologers arbetsengagemang och upplevelse av ett 

utvecklande ledarskap hos chefen i relation till psykologernas upplevda stress. Vidare 

undersöktes vilken av variablerna som bäst påverkade utfallet av stress. En 

enkätundersökning genomfördes på 75 psykologer från olika verksamheter. 

Frågeformuläret bestod av PSS-14, UWES-9 samt delar av ULL. Resultatet visade 

signifikanta negativa samband mellan utvecklande ledarskap och stress respektive 

mellan arbetsengagemang och stress. Det fanns däremot inget signifikant samband 

mellan utvecklande ledarskap och arbetsengagemang. Resultatet visade även att 

utvecklande ledarskap var en signifikant prediktor för stress. Sammanfattningsvis 

visade resultaten att utvecklande ledarskap tycks vara det som påverkade stress hos 

psykologer mest. Studien är den första i sitt slag som undersöker dessa variabler på 

gruppen psykologer och belyser vikten av ytterligare forskning inom området.  

 

Nyckelord: Psykologer, stress, utvecklande ledarskap, ledarskap, arbetsengagemang, PSS-14, 

ULL, UWES-9 
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Abstract 

The aim of this study was to examine work engagement amongst psychologists and 

their perceived developmental leadership of the manager in relation to the 

psychologists perceived stress. Furthermore, the study examined which of the variables 

that had the most influence on the outcome of stress. A survey was conducted on 75 

psychologists from various work places. The questionnaire consisted of PSS-14, 

UWES-9 and parts of DLQ. The results showed a significant negative correlation 

between developmental leadership and stress, and also between work engagement and 

stress. There was no significant correlation between developmental leadership and 

work engagement. The results also showed that developmental leadership was a 

significant predictor to stress. In summary, developmental leadership seems to have the 

greatest impact on stress amongst psychologists. The study is the first in its kind to 

examine these variables on psychologists, highlighting the importance of further 

research within the field. 

 

Keywords: Psychologists, stress, developmental leadership, leadership, work engagement, 

PSS-14, DLQ, UWES-9 
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Tack! 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Siegbert Warkentin som haft en betydande och 

stödjande roll genom hela processen, då han bidragit med värdefull input och erfarenhet i 

forskningssammanhang. Vi vill även tacka alla chefer som hjälpt oss att komma i kontakt med 

psykologerna. Slutligen vill vi tacka alla psykologer för er medverkan i studien, utan er hade 

det inte varit möjligt! 
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Inledning 

Psykologer arbetar vanligtvis med psykisk ohälsa och har bred kunskap inom området 

(Psykologförbundet, 2015a). Paradoxalt nog ingår psykologer i en av de grupper som har 

högst risk att drabbas av sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2014). 

Yrkesgruppen psykologer ingår även i den grupp som enligt en rapport från 

Försäkringskassan (2015) har ökat mest i antalet sjukskrivningar i helhet mellan 2012 och 

2014. Trots att sjukskrivningstalet ökar är psykologer och deras arbetsmiljö ett område som 

knappt är beforskat.  

Sveriges Psykologförbund genomförde nyligen en första kartläggning av psykologers 

arbetsmiljö där det bland annat framkom att psykologer uppvisade stressymtom i form av 

bristande energi och sömnsvårigheter (2015b). I rapporten fann man även att psykologer 

upplevde ett genomsnittligt engagemang i sitt arbete och att stödet från den närmsta chefen 

var begränsat till en gång i månaden eller mindre. Intressant är att psykologer uppvisar 

stressymtom samtidigt som de engagerar sig i sitt arbete, något som i tidigare forskning har 

setts som en motpol till utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 2004). Tidigare forskning har även 

visat att ett gott ledarskap ger ett ökat engagemang hos de anställda (Carasco-Saul, Woocheol 

& Taesung, 2015). 

Rapporten från Sveriges Psykologförbund (2015b) är enbart en kartläggning utan mer 

ingående analyser. Som ett led i att öka kunskapen har denna studie sökt analysera sambanden 

mellan hur psykologers upplevda stress påverkas av arbetsengagemanget och deras upplevelse 

av ledarskap hos den närmsta chefen. Utifrån vår kännedom har det tidigare inte genomförts 

någon forskning på psykologer inom området och nämnda faktorer. Att studera dessa olika 

faktorers påverkan på psykologers stress kan på sikt leda till ett mer förebyggande arbete för 

att undvika höga sjukskrivningstal, inte bara hos psykologer utan även hos andra 

yrkesgrupper.  

 

Teoretisk bakgrund 

Psykologisk och arbetsrelaterad stress 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras psykologisk stress som ett specifikt 

förhållande mellan individen och den situation individen bedömer som hotande eller för 

resurskrävande för att kunna klara av. Detta stämmer överens med Lazarus (1966) teori om att 

stress är en subjektiv upplevelse som inte enbart definieras utifrån objektiva situationer. 

Huruvida en viss situation framkallar en stressreaktion eller inte beror snarare på individens 
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karaktärsdrag och den kontext individen befinner sig i. Därav är det svårt att generalisera 

vilka situationer som är stressfyllda (Lazarus, 1966).  

Individens kognitiva värdering avgör huruvida en situation upplevs som stressande 

eller inte och denna process delas enligt Lazarus (1966) upp i två på varandra följande delar. 

Den primära delen i bedömningen handlar om att individen skattar stimulus potentiella hot 

och konsekvens. Den primära bedömningen görs utifrån individens psykologiska struktur, det 

vill säga tidigare erfarenheter av liknande situationer. Den sekundära delen i bedömningen 

handlar om att individen analyserar sina egna resurser för att möta det framtida hotet och 

förebygga skada. Därigenom värderas graden av det potentiella hotet och utifrån den 

bedömning individen har gjort av sina resurser tillämpas olika typ av copingprocesser för att 

hantera det framtida hotet. Individens tolkning av ett stimulus spelar större roll än den 

objektiva belastningen i sig (Lazarus, 1966).  

När individer ställs inför en utmaning eller ett hot väcks en stressrespons i kroppen 

som gör den redo att hantera utmaningen eller hotet. Stressresponsen är adaptiv så länge 

individen snabbt kan återgå till ett normalt tillstånd och få återhämtning. Får individen ingen 

återhämtning från stressresponsen kan stressen bli farlig för individen och kan långsiktigt leda 

till utmattning (Selye, 1973). Enligt Harrington (2013) kan olika strukturer och 

organisatoriska processer leda till stress, liksom att arbetsuppgifter och aspekter av ett arbete 

kan upplevas som stressande. O´Connor (2001) beskriver psykologers arbete som krävande 

och komplext med arbetsuppgifter som kan se väldigt olika ut. Yrket kännetecknas av 

arbetsuppgifter som ofta är känslomässigt intensiva och med korta återhämtningsperioder. I 

arbetet som psykolog prioriteras andras behov framför de egna och det är som psykolog 

viktigt att kunna tolerera andras emotioner. Att hålla tillbaka egna känslomässiga responser 

och egna behov inom psykologyrket regleras av etiska aspekter, lagar och även den kliniska 

praktiken (O´Connor, 2001).  

Graden av kontroll över stressorn påverkar hur vi bedömer stressorn och i sin tur 

stressreaktionen (Lazarus, 1966). Det finns fyra kategorier av stressreaktioner. En kategori av 

stressreaktion är upplevelse av obehagliga affekter som rädsla, ångest, nedstämdhet och ilska. 

En annan effekt är upplevelse av förändringar i de kognitiva funktionerna, så som förändring 

av perception, tankar, omdöme, problemlösning och social anpassning. De andra kategorierna 

i stressreaktionen är förändringar i fysiologin och i motoriska beteenden (Lazarus, 1966).  

Det har visats att situationer vilka bedöms som kontrollerbara av individen är 

stressreducerande (Lazarus & Folkman, 1984). Instrumentet Perceived Stress Scale (PSS) är 

designat för att mäta i vilken grad respondenter finner sina liv oförutsägbara, okontrollerbara 
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och överbelastande. Dessa tre aspekter anses vara centrala komponenter för upplevelsen av 

stress (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Detta kan kopplas till Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll modell som belyser interaktionen mellan de yttre krav en individ har i 

arbetet och den kontroll/handlingsutrymme individen har att påverka sitt arbete. Den här 

interaktionen är betydelsefull för upplevelsen av stress i arbetet och en upplevelse av höga 

yttre krav och låg kontroll att påverka sitt arbete är stressinducerande. Däremot behöver det 

inte innebära att stressen är högst hos den person som har de högsta arbetskraven. En individ 

som upplever sig ha hög grad av kontroll och påverkan över sitt arbete kan möta höga krav i 

arbetssituationen utan att känna sig stressad. Ett tillägg till denna modell gjordes senare 

gällande stödets betydelse i arbetssituationen. Denna del av modellen syftar till stödet som 

arbetstagaren upplever att arbetsgivaren ger i form av omsorg, hjälp och förståelse. Krav-

kontroll-stöd modellen visar att en stressreaktion uppstår då arbetssituationen karakteriseras 

av höga krav, låg kontroll/handlingsutrymme och ett bristande socialt stöd. Socialt stöd anses 

dels vara en buffert mot psykisk stress på jobbet och dels bidra till att en individ kan tillämpa 

mer aktiva copingstrategier för att hantera påfrestande belastningar. Stödet från ledaren i en 

organisation har således en viktig inverkan på en medarbetares upplevelse av stress i 

arbetssituationen  (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Ledarskap 

Enligt Yukl (2013) är ledarskap ett brett beforskat ämne samtidigt som det är ett 

begrepp som tycks svårt att definiera. Inom forskningsfältet finns det många definitioner av 

ledarskap som inte alltid har så mycket gemensamt. Det finns dock vissa aspekter som är 

gemensamma vid definition av ledarskap, nämligen antagandet om att ledarskap är en process 

där det på ett avsiktligt sätt utövas inflytande över andra personer för att vägleda dem. Andra 

gemensamma aspekter är innebörden av att strukturera och underlätta för relationer och 

aktiviteter inom organisationer. Yukl (2013) definierar ledarskap som en process där 

människor influeras. Genom ledarskapet får de förståelse för vad som ska göras, hur det ska 

göras och accepterar det med hjälp av ledarskapet. Ledarskap beskrivs även som en process 

som avser att underlätta för att individuella och kollektiva ansträngningar resulterar i samma 

mål (Yukl, 2013).  

Transformativt ledarskap. Kännetecknande för det transformativa ledarskapet är att 

som ledare få de anställda att se utanför sina egna intressen gällande arbetet (Bass, 1991). 

Bass (1991) beskriver det transformativa ledarskapet utifrån fyra dimensioner som alla är 

relaterade till ledarens beteende: (1) idealiserat ledarskap, (2) inspirerande motivation, (3) 
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intellektuell stimulering och (4) individuell omtanke. Idealiserat ledarskap innebär att 

medarbetarna kan identifiera sig med sin ledare och att de vill efterlikna denne (Bass, 1999). 

Uppvisar ledaren ett idealiserat ledarskap kan denne sätta sina medarbetares behov framför 

sina egna och är konsekvent gällande grundläggande värderingar, etik och moral. 

Dimensionen inspirerande motivation innebär att ledaren genom sitt eget beteende motiverar 

sina medarbetare. Detta gör ledaren genom att visa att arbetet är meningsfullt och utmanande 

(Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Genom att ledaren delar med sig av sina egna 

framtidsvisioner uppmuntrar ledaren sina medarbetare att föreställa sig positiva 

framtidsvisioner (Bass, 1999). Enligt Bass et al. (2003) innebär intellektuell stimulering att 

ledaren inkluderar sina medarbetare i att upptäcka problem och att hitta lösningar på dessa. 

Ledaren stimulerar på så sätt sina medarbetare att bli mer kreativa och innovativa i sitt arbete 

(Bass, 1999). Den fjärde dimensionen, individuell omtanke, innebär att ledaren kan se till sina 

medarbetares individuella behov och utifrån detta stötta och coacha dem på bästa sätt. Ett 

stöttande klimat ger enligt Bass et al. (2003) möjligheter till lärdomar på en arbetsplats. Det 

transformativa ledarskapet har enligt Bass (1999) en positiv effekt på produktivitet och 

arbetstillfredsställelse. 

Utvecklande ledarskap. Utifrån Bass (1991) teori om det transformativa ledarskapet 

har Försvarsmakten tagit fram modellen utvecklande ledarskap som är mer anpassad efter 

svenska förhållanden (Larsson et al., 2003). Modellen för utvecklande ledarskap innefattar tre 

dimensioner istället för de fyra dimensioner som Bass (1991) beskriver inom det 

transformativa ledarskapet (Larsson et al., 2003). De tre dimensioner som innefattas i det 

utvecklande ledarskapet är: (1) föredöme, (2) inspiration och motivation samt (3) personlig 

omtanke. Dimensionen intellektuell stimulering finns inte med som enskild dimension i 

modellen för utvecklande ledarskap, istället placerar Larsson et al. (2003) den i dimensionen 

inspiration och motivation.  

Modellen för utvecklande ledarskap innehåller tre typer av ledarskap, förutom det 

utvecklande ledarskapet ingår även det konventionella ledarskapet och inget ledarskap 

(Larsson et al., 2003). Det konventionella ledarskapet är utvecklat utifrån Bass (1991) teori 

om det transaktionella ledarskapet och har två dimensioner: (1) krav och belöning samt (2) 

kontroll. Dimensionen krav och belöning kan enligt Larsson et al. (2003) yttra sig i form av 

att ledaren söker efter förhandling kopplat till arbetsuppgifter. Den kan även yttra sig i form 

av att ledaren använder sig av piska och morot för att få de anställda att genomföra 

arbetsuppgifterna. Dimensionen kontroll innebär att ledaren kontrollerar sina medarbetare och 

korrigerar deras beteenden. Vid den här typen av ledarskap följer de anställda de regler som 



 9 

finns uppsatta för att undvika misstag. Dimensionen inget ledarskap beskrivs av Bass et al. 

(2003) som passivt undvikande eller laissez faire och innebär att ledaren inte tar tag i de 

problem som uppstår och beter sig ignorant.  

     

Arbetsengagemang 

Kahn (1990) menar att engagemang är kontextbundet och har sin grund i de roller 

människor tar på sig i de olika kontexterna. Dessa skillnader i engagemang grundar sig i 

individuella och interpersonella faktorer men även utifrån grupper, relationer mellan olika 

grupper och organisatoriska faktorer (Kahn, 1990). 

Schaufeli, Martínez, Marques Pinto, Salanova och Bakker (2002) definierar 

arbetsengagemang som ett arbetsrelaterat sinnestillstånd som är positivt och uppfyllande för 

individen. Arbetsengagemang beskrivs även som ett tillstånd som är ihållande, övergripande 

och inte koncentrerat till specifika objekt, individer eller händelser (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). Enligt Maslach et al. (2001) består arbetsengagemang av tre dimensioner: (1) 

vitalitet (vigor), (2) hängivenhet (dedication) och (3) försjunkenhet (absorption). God vitalitet 

innebär att en individ har hög energi och en mental motståndskraft i sitt arbete. Individen har 

också en god förmåga och en vilja att anstränga sig i sitt arbete (Schaufeli et al., 2002). 

Hängivenhet karakteriseras av ett engagemang i arbetet vilket innefattar entusiasm och en 

känsla av att det man gör är betydelsefullt. En individ som uppvisar hängivenhet till sitt arbete 

är ofta stolt över sitt arbete och känner sig inspirerad (Maslach et al., 2001). Schaufeli et al. 

(2002) definierar försjunkenhet som ett tillstånd av full koncentration och involvering i sitt 

arbete. En upplevelse av att ryckas med i sitt arbete och att tiden försvinner är även det en del 

av dimensionen försjunkenhet (Maslach et al., 2001).  

Shimazu och Schaufeli (2009) menar att det är viktigt att skilja arbetsengagemang från 

begreppet arbetsnarkomani (workaholism). Arbetsnarkomani kännetecknas enligt Schaufeli, 

Taris och Van Rhenen (2008) av att individen arbetar hårdare och lägger ner mer 

ansträngning än vad som förväntas och krävs av denne. En arbetsnarkoman drivs vanligtvis 

inte av yttre faktorer såsom ekonomiska ersättningar, karriärsklättring eller sociala faktorer. 

De drivs istället ofta av en stark inre drivkraft vilket kan göra att arbetet blir ett tvångsmässigt 

beteende och att personerna uppvisar en besatthet av arbetet (Schaufeli et al., 2008). Vid 

arbetsnarkomani är det även vanligt att all energi går åt till arbetet vilket leder till en förlust 

av intresse för annat i livet (Shimazu & Schaufeli, 2009).  

Shimazu och Schaufeli (2009) menar att det som skiljer arbetsnarkomani från 

arbetsengagemang är den underliggande motivationen. Engagerade medarbetare har ofta en 
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inre motivation medan arbetsnarkomaner istället drivs av en inre besatthet som de inte kan stå 

emot. Arbetsnarkomani har visat sig korrelera med ohälsa medan arbetsengagemang 

korrelerar med hälsa och välmående, varpå arbetsengagemang anses vara en del av positiv 

psykologi (Shimazu & Schaufeli, 2009).  

 

Tidigare forskning 

Utifrån vår kännedom finns det ingen tidigare forskning som undersöker relationen 

mellan stress, arbetsengagemang och ledarskap. Studier på gruppen psykologer och deras 

arbetsmiljö är knappt beforskad. Däremot finns det studier som undersökt relationen mellan 

två av variablerna på andra yrkesgrupper: stress och ledarskap, stress och engagemang samt 

engagemang och ledarskap. Utvecklande ledarskap har utifrån vår kännedom inte studerats 

tillsammans med ovan nämnda variabler, medan däremot det transformativa ledarskapet 

studerats. Nedan redovisas ett urval av de studier som genomförts.  

 

Stress och arbetsengagemang 

Caesens, Stinglhamber och Luypearts (2014) studie på doktorander i Belgien fann ett 

negativt samband mellan upplevd stress och arbetsengagemang. Deras resultat tyder på att 

arbetsengagemang kan ses som en buffert mot stress. I en studie av Fiabane, Giorgi, Sguazzin 

och Argentero (2013) som genomfördes i Italien fann man skillnader mellan sjuksköterskor 

och fysioterapeuter i deras arbetsengagemang och arbetsrelaterade stress. Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade ett högt arbetsengagemang och en hög arbetstillfredsställelse medan 

fysioterapeuterna hade ett lågt engagemang och en hög nivå av arbetsrelaterad stress. 

Resultatet hänvisades till både organisatoriska och personliga faktorer (Fiabane et al., 2013). 

Innanen, Tolvanen och Salmela-Aro (2014) fann, i en studie genomförd i Finland, att 

anställda med ett högt engagemang visade på höga nivåer av avslappning och förmåga att 

kunna släppa arbetet när de gått hem för dagen. De anställda som istället uppvisade höga 

värden på arbetsnarkomani hade svårt att släppa arbetet efter arbetsdagens slut och de hade 

även svårigheter gällande avslappning. De engagerade medarbetarna uppvisade även en högre 

livstillfredsställelse än de medarbetare som uppvisade höga värden för arbetsnarkomani 

(Innanen et al., 2014).   

Resultatet i en studie av Sellén och Videfur (2014) på behandlingsassistenter i Sverige 

visade inte något signifikant samband mellan arbetsengagemang och upplevd stress. 

Christianssons (2009) studie gällande upplevd stress och arbetsengagemang hos lärare i 

grundskolan visade inte heller ett signifikant samband mellan variablerna.  
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Stress och Transformativt ledarskap 

Enligt en studie av Nielsen, Randall, Yarker och Brenner (2008), genomförd i 

Danmark, fanns det ett positivt samband mellan transformativt ledarskap och välmående hos 

de anställda. Detta samband medierades av de anställdas känsla av meningsfullhet i arbetet, 

rolltydlighet och utvecklingsmöjligheter (Nielsen et al., 2008). Även Arnold, Turner, Barling, 

Kelloway och McKee (2007) har i Kanada funnit liknande resultat där ett transformativt 

ledarskap påverkade de anställdas välmående på ett positivt sätt. De anställdas upplevelse av 

meningsfullhet i arbetet medierade detta samband (Arnold et al., 2007). Schmidt et al. (2014) 

fann negativa samband mellan anställdas upplevda transformativa ledarskap och deras 

arbetsrelaterade stress. Detta samband medierades av tillgången på individuella och 

organisatoriska psykosociala resurser. Det transformativa ledarskapet påverkade således de 

anställdas egna resurser vilket i sin tur påverkade deras psykiska påfrestning (Schmidt et al., 

2014). Enligt en studie av Hannigan, Edwards och Burnard (2004) upplevde psykologer i 

Storbritannien arbetet som krävande och som en källa till stress. Faktorer som låg bakom den 

arbetsrelaterade stressen var bland annat en tung arbetsbörda, tvivel på sin egen förmåga och 

dåligt ledarskap (Hannigan et al., 2004).  

Gill, Flaschner och Shachar (2006) fann ett negativt samband mellan upplevelsen av 

ett transformativt ledarskap hos chefen och upplevd stress, vilket innebar att ett transformativt 

ledarskap gav lägre nivåer av stress hos de anställda. Höga nivåer av stress ökade risken för 

utbrändhet hos de anställda (Gill et al., 2006).  

 

Transformativt ledarskap och arbetsengagemang 

Hofslett Kopperud, Martinsen & Wong Humborstad (2014) menar att ledarskap är ett 

område där det under en längre tid genomförts omfattande forskning och där det 

transformativa ledarskapet är vanligt förekommande. Arbetsengagemang är ett nyare 

forskningsområde som först under senare tid har börjat studeras. När det gäller upplevelsen av 

ett transformativt ledarskap och arbetsengagemang finns det ett fåtal studier som undersökt 

relationen mellan dessa variabler (Hofslett Kopperud et al., 2014). Enligt Shamir, House och 

Arthur (1993) påverkade ledarens ledarskapsstil och beteende medarbetarnas självbild vilket i 

sin tur påverkade motivationen hos medarbetarna.  

Carasco-Saul et al. (2015) har i en litteraturstudie sammanställt några av de studier 

som undersökt relationen mellan ledarskap och engagemang. Resultaten av dessa studier har 

visat ett positivt samband mellan upplevt transformativt ledarskap och engagemang. Zhu, 

Avolio och Walumbwa (2009) fann ett positivt signifikant samband mellan upplevt 
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transformativt ledarskap och arbetsengagemang hos industriarbetare i Sydafrika. Resultaten 

visade även att medarbetarnas egenskaper modererade sambandet och gjorde det ännu 

starkare (Zhu et al., 2009). Tims, Bakker och Xanthopoulou (2011) fann även ett samband 

mellan en ledares dagliga transformativa ledarskap och medarbetarnas dagliga 

arbetsengagemang, studien genomfördes i Nederländerna.   

    

Syfte och hypoteser 

Studiens syfte är att undersöka verksamma psykologers arbetsengagemang och 

upplevelse av ett utvecklande ledarskap hos chefen i relation till psykologernas upplevelse av 

stress. Utifrån tidigare forskning utgår studien från följande frågeställningar.  

1.   Hur ser relationen ut mellan utvecklande ledarskap och arbetsengagemang i 

förhållande till psykologers stress?	    

2.   Vilken av variablerna utvecklande ledarskap och arbetsengagemang bidrar mest till 

stress hos psykologer?  

 

Främst syftar studien till att besvara nedanstående hypoteser.  

1.   Upplevt utvecklande ledarskap hos chefen är negativt korrelerad till upplevd stress hos 

psykologer.  

2.   Arbetsengagemang är negativt korrelerad till upplevd stress hos psykologer.   

3.   Upplevt utvecklande ledarskap hos chefen är positivt korrelerad till arbetsengagemang 

hos psykologer.  

 

Metod 

Deltagare  

I studien deltog 75 verksamma psykologer i åldrarna 28-69 år (N=67, M=46.9, 

SD=12.4) som har varit verksamma på sina respektive arbetsplatser mellan .2-36 år (N=68, 

M=7.1, SD=8.2). Av de svarande var 59 (81.9%) kvinnor och 13 (18.1%) män (N=72). 

Populationen psykologer i Sverige har fördelningen 69.5% kvinnor och 30.5% män 

(Socialstyrelsen, 2015). Fördelning av verksamheter i studien var 55 (76.4%) inom 

landsting/region, 6 (8.3%) inom kommun, 10 (13.9%) i statlig verksamhet och 1 (1.4%) i 

privat verksamhet (N=72). Vårt externa bortfall var acceptabelt då 75 (78.1%) av de totalt 96 

enkäter som delades ut besvarades. I studien fanns även ett visst internt bortfall då en del 

deltagare inte svarat på samtliga frågor i frågeformuläret. Av de 75 deltagande psykologerna 
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var det 67 (89.3%) som besvarade samtliga frågor i formuläret. På grund av detta finns det ett 

skiftande antal deltagare i de olika analyserna vilket tydliggörs i resultatredovisningen.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara verksamma psykologer i två 

medelstora orter i Sverige i närhet till studieorten för att möjliggöra personliga möten med 

arbetsplatserna. De verksamheter som tillfrågats är landsting/region samt kommunala, statliga 

och privata verksamheter. Utifrån studiens frågeställningar var det viktigt att deltagarna hade 

en fast arbetsplats och en närmsta chef. Därigenom har egenföretagande psykologer och de 

psykologer som enbart befinner sig i verksamheterna på konsultbasis uteslutits.   

    

Instrument  

För att mäta upplevt utvecklande ledarskap, arbetsengagemang och upplevd stress 

sammanställdes ett frågeformulär utifrån tre delinstrument. I frågeformuläret efterfrågades 

även vissa sociodemografiska uppgifter i form av kön, ålder, typ av verksamhet 

(landsting/region, kommun, stat eller privat) och antal år på nuvarande arbetsplats.  

The Percieved Stress Scale, PSS-14. Instrumentet är framtaget av Cohen et al. (1983) 

och avser att mäta huruvida situationer uppfattas som stressande eller inte. Instrumentet består 

av 14 frågor och svaren på varje fråga graderas utifrån en femgradig Likertskala från 0 

(“aldrig”) till 4 (“väldigt ofta”). Det finns i instrumentet sju positiva påståenden 

(4,5,6,7,9,10,13) där värdena i bearbetning av data inverteras. Resultatet på skalan kan sträcka 

sig från 0 till 56 poäng. Ett högt värde på instrumentet innebär en hög grad av upplevd stress 

hos individen. I denna studie användes en svensk översättning framtagen av Institutet för 

Stressmedicin vid Västra Götalandsregionen (2013). Den nya svenska versionen saknar 

normdata, därav tillämpades normdata utifrån den tidigare svenska versionen. Normdata för 

svensk population enligt den tidigare versionen definierade låg stress som 24 poäng eller lägre 

respektive hög stress som 25 poäng eller mer (Eskin & Parr, 1996). Det ursprungliga 

instrumentet har uppvisat god validitet och reliabilitet (Cohen et al., 1983). På den tidigare 

svenska översättningen visade Cronbach’s α=.82.  

 Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning, ULL. Detta är ett 

bedömningsformulär utvecklat för att mäta ledarskapsförmågor. Formuläret finns i två 

varianter; en variant där ledaren skattar sitt ledarskap och en där medarbetarna skattar 

ledarskapet hos sin närmsta chef. Den här studien avsåg att mäta psykologers upplevelse av 

ledarskapet hos sin närmsta chef. Därav har varianten av ULL där medarbetarna skattar 

ledarens ledarskap tillämpats.  
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Formuläret består ursprungligen av 66 påståenden som avser att mäta utvecklande 

ledarskap, konventionellt ledarskap, inget ledarskap och önskvärda kompetenser. Då fokus för 

studien har varit att undersöka det utvecklande ledarskapet användes i studien de 21 

påståendena som avser att mäta det utvecklande ledarskapet. De andra ledarskapsstilarna 

valdes inte som fokus i denna studie då det transformativa ledarskapet anses ha mest positiv 

effekt på arbetstillfredsställelse enligt Bass (1999). Utvecklande ledarskap är den svenska 

versionen av transformativt ledarskap och frågeformuläret ULL är utvecklat från formuläret 

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Larsson et al., 2003). 

Det utvecklande ledarskapet mäts utifrån tre faktorer: föredöme, inspiration och 

motivation samt personlig omtanke. För att mäta dessa tre faktorer är instrumentet uppdelat i 

7 aspekter: värdegrund, förebild, ansvar, stöd, konfronterande, uppmuntrande av deltagande 

och uppmuntrande av kreativitet. Påståendena graderas utifrån en niogradig Likertskala från 1 

(“aldrig eller nästan aldrig) till 9 (“mycket ofta eller alltid). Samtliga 7 aspekter har uppvisat 

Cronbach’s α=>.70. Den totala poängen för skalan sträcker sig från 21 till 189 poäng. 

Medelvärdet för utvecklande ledarskap i en större svensk normgrupp var 169.3 poäng 

(Larsson, 2006).  

Utrecht Work Engagement Scale, UWES. UWES är ett instrument utformat för att 

mäta arbetsengagemang utifrån de tre faktorerna vitalitet, hängivenhet och försjunkenhet. 

Ursprungsinstrumentet består av 17 påståenden som graderas utifrån en sjugradig Likertskala 

från 0 (“aldrig”) till 6 (“alltid”). Ett högt värde på skalan innebär att individen har ett högt 

arbetsrelaterat engagemang (Schaufeli & Bakker, 2004). I den här studien användes den 

svenska kortversionen UWES-9 med tre påståenden för respektive faktor. Totalpoängen för 

skalan sträcker sig mellan 0 till 54 poäng. Studier i Finland har visat att de tre faktorerna i 

kortversionen av UWES uppvisar Cronbach’s α=.83-.97 (Seppälä et al., 2009). Då 

kortversionen har en hög intern reliabilitet och innehåller färre frågor valdes denna version då 

det ansågs troligare att deltagarna fullföljde enkäten vid färre antal frågor. Utifrån en 

normgrupp sammanställd av resultat från flera olika länder definieras arbetsengagemang 

enligt följande definitioner: låga nivåer av arbetsengagemang är 25 poäng eller lägre, 

genomsnittligt engagemang är poäng mellan 26 till 41 och hög nivå av arbetsengagemang är 

42 poäng eller högre (Schaufeli & Bakker, 2004).  

 

Procedur 

Utifrån kartläggning av verksamheter med verksamma psykologer i de två utvalda 

orterna kontaktades cheferna vid enheterna via mail. I mailet fanns kortfattad information om 
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studiens syfte, kontaktuppgifter och förslag att boka in ett möte med psykologerna på 

arbetsplatsen. I vissa fall genomfördes kortare telefonmöte med cheferna för att ge ytterligare 

information om studien och för att planera in datainsamlingen på de respektive 

arbetsplatserna. Kontakten gick i vissa fall direkt via psykologer på arbetsplatserna efter 

vidarebefordran från chefer. På några av arbetsplatserna bokades det in tider där vi träffade 

psykologerna och där de fick fylla i enkäten när vi var på plats alternativt att vi hämtade upp 

ifyllda enkäter vid senare tillfällen. Datainsamling skedde även i form av utlämnande av 

enkäter till enskilda psykologer eller chefer som hjälpte till med utdelning och insamling av 

enkäter. I de fall där vi inte var på plats när deltagarna fyllde i enkäterna fick de efter att de 

fyllt i enkäten placera den i ett kuvert som de sedan förslöt. Dessa enkäter hämtades sedan 

upp av oss på avtalad tid alternativt att de skickades till oss via post. I de fall där vi inte fick 

till någon typ av fysiskt möte mailades enkäten till deltagarna som sedan fyllde i enkäten och 

skickade enkäten tillbaka till oss via post. Samtliga deltagare fick innan deltagande 

information om studiens syfte genom ett medföljande informationsblad. På 

informationsbladet fann deltagarna även våra kontaktuppgifter.  

 

Dataanalys 

För att genomföra en statistisk analys av data användes programvaran SPSS version 

22. Deskriptiv och frekvensanalys utfördes för att få en överblick över datan samt för att 

kontrollera data för skeva fördelningar. Analyser genomfördes för att undersöka huruvida det 

fanns signifikanta samband mellan sociodemografiska faktorer och variablerna. Analyserna 

genomfördes i form av korrelationsberäkningar mellan sociodemografiska faktorer (ålder och 

antal år på arbetsplatsen), upplevd stress, upplevt utvecklande ledarskap hos den närmsta 

chefen och arbetsengagemang. För att undersöka för eventuella könsskillnader genomfördes t-

test för normalfördelad data och Mann-Whitney vid skev fördelning. ANOVA, vid 

normalfördelad data, och Kruskal-Wallis, vid skev fördelning, genomfördes för att undersöka 

skillnader i resultatet beroende på verksamhet. Resultatanalys för hypotes 1, 2 och 3 utfördes i 

form av korrelationsanalyser, Pearsons respektive Spearmans korrelation. Utifrån resultatet 

delades urvalet upp i två grupper, en grupp med höga nivåer av stress och en grupp med låga 

nivåer av stress, enligt de cut-off värden som beskrivits i skattningsskalan. För att undersöka 

hur grupperna skiljde sig åt gällande resultat på övriga variabler genomfördes t-test. Vidare 

genomfördes korrelationsanalyser för gruppen med höga nivåer av stress för att se om 

sambanden skiljde sig från gruppen i helhet. För analys av studiens två frågeställningar 

genomfördes en MRA (multipel regressionsanalys) på hela urvalet. Inledningsvis testades 
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antaganden för MRA vilka samtliga uppfylldes och därigenom kunde en standard MRA 

genomföras. Standard MRA valdes då det saknades teoretiska belägg för att rangordna 

variablerna.   

 

Etik      

I denna studie fanns en del etiska ställningstagande att ta hänsyn till. Studien har 

undersökt hur utvecklande ledarskap och arbetsengagemang förhåller sig till stress hos 

gruppen psykologer, vilket är ett obeforskat område. Därigenom bidrar resultatet med ny 

kunskap till forskningsområdet och kan även bidra till ny kunskap för den gruppen som har 

studerats. En enkätstudie har genomförts för att minimera risken att individerna far illa. 

Samtidigt kan den information som samlats in anses vara känslig information då det rör 

chefens ledarskap och personliga uppgifter som stressupplevelse. Det var viktigt att värna om 

individernas anonymitet vid resultatredovisning. Utifrån etiska ställningstaganden presenteras 

resultatet på ett sätt som inte gör det möjligt att koppla till enskilda individer eller 

arbetsplatser.  

Deltagarna fick innan insamling av data information om studiens syfte. Vid 

utlämnandet av enkäterna informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt och att det 

när som helst kunde avbrytas. Deltagarna fick även välja om de ville fylla i enkäten på plats 

vid de tillfällen då vi besökte enheter eller om de ville skicka in formulären vid senare 

tillfälle. På svarsformuläret ombads deltagarna att skriva under för att godkänna sitt 

deltagande i studien samtidigt som de informerades om att deras svar skulle behandlas 

anonymt och inte gå att koppla till enskilda individer eller arbetsplatser. De deltagare som inte 

fyllde i enkäten när vi var på plats ombads att placera den ifyllda enkäten i ett kuvert för att 

sedan försluta kuvertet. Efter att formulären samlats in har de förvarats i ett låst skåp där 

deltagarnas underskrifter har klippts bort och förvarats separat. Således har underskrifterna 

inte förvarats tillsammans med enskilda enkäter. På informationsbladet på enkäten fick 

deltagarna kontaktuppgifter om de hade vidare frågor kring studien. Samtliga deltagare har 

även erbjudits att ta del av resultatet efter publikation. 

 

Resultat 

Deskriptiv analys 

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser för variablerna upplevd stress, 

arbetsengagemang och upplevt utvecklande ledarskap. Psykologernas medelvärde på skalan 

för upplevd stress visade låga nivåer av stress, då värdet var under 25 poäng vilket beskrivs 
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som gränsen för höga nivåer av stress (Eskin & Parr, 1996). Trots att medelvärdet för gruppen 

visade låg stressnivå skattade 24 (32.9%) av deltagarna (N=73) i studien höga värden av 

stress, det vill säga en stressnivå med 25 poäng eller högre. Medelvärdet för de deltagande 

psykologernas arbetsengagemang låg mellan 26-41 poäng vilket enligt Schaufeli och Bakker 

(2004) betraktas som genomsnittligt. Resultatet för arbetsengagemang visade att 5 (7%)  av de 

deltagande psykologerna (N=75) skattade arbetsengagemanget lågt, med en totalpoäng under 

26. Det var 48 (64%) deltagare som skattade sitt arbetsengagemang som genomsnittligt, med 

en total poäng mellan 26 och 41 poäng. De resterande 22 (29%) deltagarna skattade sitt 

arbetsengagemang över 41 poäng, vilket innebär ett högt arbetsengagemang. Deltagarnas 

medelvärde för det upplevda utvecklande ledarskapet var signifikant lägre (p<.001) än 

normgruppens medelvärde på 169.3 poäng.  

För att undersöka huruvida sociodemografiska faktorer (kön, ålder, antal år på 

arbetsplatsen och verksamhet) samvarierade med variablerna stress, utvecklande ledarskap 

och arbetsengagemang, genomfördes korrelationsanalyser och analyser för jämförelser mellan 

grupper. Resultaten visade inte några signifikanta samband mellan de sociodemografiska 

faktorerna, ålder och antal år på arbetsplatsen, och ovan nämnda variabler. Resultaten för kön 

och verksamhet gentemot våra variabler visade inte några signifikanta skillnader. Därigenom 

fanns inga belägg för att dessa faktorer bättre skulle kunna förklara resultaten i studien än de 

oberoende variablerna utvecklande ledarskap och arbetsengagemang. 

 

Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för stress, ledarskap och engagemang utifrån kön och 
typ av verksamhet.   
 

 Totalt Kvinnor Män Landsting Kommun Stat 

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

Stress 21.86 

(7.31) 

22.43 

(7.46) 

19.08 

(6.01) 

22.09 

(6.98) 

21.33 

(8.59) 

21.30 

(9.20) 

Ledarskap 124.29 

(34.13) 

123.00 

(34.29) 

130.73 

(34.17) 

121.64 

(36.40) 

135.17 

(29.03) 

129.11 

(24.36) 

Engagemang 37.85 

(7.08) 

38.71 

(6.59) 

33.92 

(8.14) 

38.80 

(6.40) 

37.67 

(6.74) 

32.8 

(9.54) 

Not. N=66-75.  
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Samband mellan upplevd stress, arbetsengagemang och upplevt utvecklande ledarskap  

Tabell 2 redovisar korrelationer mellan variablerna stress, arbetsengagemang och 

utvecklande ledarskap. Korrelationen mellan upplevt utvecklande ledarskap och upplevd 

stress visade ett medelstarkt negativt signifikant samband (r=-.38, N=67, p=.001). Individer 

som skattade högt på stress tenderade således att skatta lägre på utvecklande ledarskap än de 

individer som skattade lågt på stress. Hypotes 1 kunde därmed bekräftas. Samtliga sju 

aspekter av utvecklande ledarskap (värdegrund, förebild, ansvar, stöd, konfronterande, 

uppmuntrande av deltagande och uppmuntrande av kreativitet) visade enskilt signifikanta 

negativa samband (p=.000-.014) med psykologernas stress. Samtliga sju aspekter korrelerade 

positivt med varandra (p=.000). 

Korrelationen mellan arbetsengagemang och upplevd stress visade ett svagt negativt 

signifikant samband (rs=-.24, N=73, p=.038). Individer som skattade lågt på 

arbetsengagemang tenderade således att skatta högre på stress än de individer som skattade 

högt på arbetsengagemang. Hypotes 2 kunde därmed bekräftas.  

Korrelationen mellan upplevt utvecklande ledarskap och arbetsengagemang visade 

inte något signifikant samband, det vill säga att det inte fanns något signifikant samband 

mellan hur individerna skattade sitt arbetsengagemang och hur de skattade det utvecklande 

ledarskapet. Några signifikanta samband sågs inte heller mellan engagemang och de sju 

aspekterna för utvecklande ledarskap. Hypotes 3 kunde därmed ej bekräftas. Figur 1 

illustrerar korrelationerna som redovisas i tabell 2.  

 
Tabell 2 
Sammanfattning av korrelationsanalyser mellan stress, ledarskap och engagemang.  

Variabel 1. 2.  3. 

1. Stress -    

2. Ledarskap -.38**a -  

3. Engagemang -.24*b .015c - 

Not. Pearsons korrelation för normalfördelad data och Spearmans korrelation för skevt 
fördelad data.  
an=67. bn=73. cn=69.  
*p<.05 **p<.01 
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Figur 1. Illustration av korrelationer för stress, ledarskap och engagemang. 

	  

            Resultatet visade att 24 av psykologerna (32.9%) som deltog (N=73) uppvisade höga 

nivåer av stress. Det som skiljde dessa individer från de övriga deltagarna var att resultatet 

inte visade något signifikant samband mellan arbetsengagemang och stress. Vidare visade 

resultatet att de psykologer med hög nivå av stress hade skattat signifikant lägre på 

utvecklande ledarskap (p=.028) än gruppen som skattat låga nivåer av stress. Däremot fanns i 

gruppen inte något signifikant samband mellan stress och utvecklande ledarskap, vilket 

resultatet visade för hela urvalet. Av de psykologer som skattat höga nivåer av stress samt 

angett kön (N=22) var 20 (90.9%) kvinnor. I denna analys var urvalet väldigt litet vilket gav 

en lägre power jämfört med de analyser som genomförts på hela urvalet. Detta gör att 

resultatet för denna analys bör beaktas med försiktighet.  

 

Regressionsanalyser  

Då det för hela urvalet fanns signifikanta korrelationer mellan upplevd stress och 

upplevt utvecklande ledarskap samt mellan upplevd stress och arbetsengagemang 

genomfördes multipla regressionsanalyser för att kunna besvara de inledande 

frågeställningarna. Eftersom de sociodemografiska faktorerna inte korrelerade signifikant 

med upplevd stress undersöktes dessa inte vidare i regressionsanalyser då de inte bör inverka 

på prediktionen. Den multipla regressionsanalysen visade en signifikant modell: 

F(2,64)=6.688, p=.002. Modellen förklarade 17.3% av variansen (Adjusted R2=.147) vilket 

enligt Nolan och Heinzen (2014) innebär en stor effektstorlek. Tabell 3 ger information om 

prediktorvariablerna, utvecklande ledarskap och arbetsengagemang. Utvecklande ledarskap 

 Stress  

Engagemang Ledarskap 

rs=-.24* 

rs=.015 

r=-.38** 
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tillsammans med arbetsengagemang påverkade utfallet på stress mer än de två prediktorerna 

var för sig, vilket besvarade frågeställning 1. Upplevt utvecklande ledarskap var en signifikant 

prediktor (p=.002) som enskilt förklarade 14.7% av variansen (Adjusted R2=.134), med en 

stor effektstorlek (Nolan & Heinzen, 2014). Arbetsengagemang var däremot ingen signifikant 

prediktor för stress. Frågeställning 2 besvarades således i form av att ett upplevt utvecklande 

ledarskap förklarade psykologers upplevda stress mer än vad arbetsengagemanget gör.  

 

Tabell 3 
Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för variablerna i modellen. 
Kriterievariabeln är stress.  
 
Prediktorvariabel B SE B β 
Konstant 38.80 5.20  
Ledarskap -.08 .03 -.38** 
Engagemang -.16 .12 -.16 

Not. N=67.  
**p=.002 
 

Diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien signifikanta negativa samband mellan 

upplevt utvecklande ledarskap och upplevd stress, vilket bekräftar hypotes 1, samt mellan 

arbetsengagemang och upplevd stress, vilket bekräftar hypotes 2. Däremot visas inget 

signifikant samband mellan upplevt utvecklande ledarskap och arbetsengagemang (hypotes 

3).  

Studiens resultat visar även att studiens två frågeställningar kan besvaras. Den första 

frågeställningen besvaras utifrån att resultatet visar att utvecklande ledarskap tillsammans 

med arbetsengagemang förklarar variansen av upplevd stress mer än variablerna var för sig.  

Den andra frågeställningen besvaras utifrån att utvecklande ledarskap är den enda signifikanta 

prediktorn.  Resultatet visar även att 24 (32.9%) av psykologerna i studien upplevde höga 

nivåer av stress.  

 

Resultatdiskussion 

Ledarskap. Upplevt utvecklande ledarskap hos den närmsta chefen korrelerar i denna 

studie negativt med upplevd stress hos den anställde, vilket betyder att individer som skattat 

högt på utvecklande ledarskap har lägre stressnivå. I tidigare studier har liknande resultat 

visats då man jämfört arbetsrelaterad stress med transformativt ledarskap (Schmidt et al., 
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2014 och Gill et al., 2006). I en studie av Gill et al. (2006) fann man att höga nivåer av stress 

även ökade risken för utbrändhet hos de anställda.  

Även om tidigare forskning på gruppen psykologer är begränsad har en studie av 

Hannigan et al., (2004) visat att psykologer upplever sitt arbete som krävande och att arbetet i 

sig kan vara en källa till stress. Även dåligt ledarskap var en faktor som låg bakom den 

arbetsrelaterade stressen (Hannigan et al., 2004). Det finns även underlag för att socialt stöd 

inom en organisation skyddar mot stress utifrån Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-

stöd modell. Socialt stöd anses vara en buffert mot psykisk stress på jobbet (Karasek & 

Theorells, 1990), vilket även vårt resultat tyder på.  

Stress är ett komplext begrepp, och om en viss situation framkallar en stressreaktion är 

ytterst individuellt (Lazarus, 1966). Detta gör att det är svårt att uttala sig kring faktorer 

bakom stress och det kan således finnas andra möjliga faktorer som inte tagits hänsyn till i 

studien. En annan aspekt är att det inte går att uttala sig om kausalitet i studiens resultat, då 

stressen i sig påverkar kognitiva processer och därigenom skulle kunna påverka hur individer 

skattar sin ledares förmåga till ledarskap (Lazarus, 1966). Utifrån resultaten kan det utläsas att 

deltagare som skattar högt på stress även tenderar att skatta lägre på utvecklande ledarskap, 

men det går inte att säga vilken av variablerna som påverkar den andra. Det går således inte 

att säga att ett högt utvecklande ledarskap ger en lägre nivå av stress. En individ som är 

stressad kan ha en mer negativ syn på sin tillvaro och därför skatta sin chefs ledarskap lägre, 

vilket ytterligare försvårar uttalande om kausalitet.  

Arbetsengagemang. Studien visar ett svagt signifikant samband mellan upplevd 

stress och arbetsengagemang, vilket även visats i tidigare studier (ex. Caesens et al., 2014). 

Vårt resultat skiljer sig dock från de studier som genomförts i Sverige på 

behandlingsassistenter (Sellén & Videfur, 2014) och lärare i grundskolan (Christiansson, 

2009), där något signifikant samband inte kunnat visats. Utifrån vårt resultat kan det utläsas 

att deltagare som skattar lågt på stress även tenderar att skatta högre på arbetsengagemang 

men det går inte att uttala sig om kausalitet. Således går det inte att säga att ett högt 

arbetsengagemang ger en lägre nivå av stress. Stress påverkar individers kognitiva förmågor 

och affekter (Lazarus, 1966) och kan på lång sikt leda till utmattning (Selye, 1973). Resultatet 

i denna studie skulle således kunna förklaras av att de personer som upplever höga nivåer av 

stress även har en låg energinivå, vilket i sin tur leder till ett lägre arbetsengagemang. 

Arbetsengagemang beskrivs i litteraturen som en motpol till utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 

2004), vilket även skulle kunna utläsas av vårt resultat samtidigt som det inte går att svara på 
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huruvida det är det höga engagemanget som skyddar mot stress eller om det är låga nivåer av 

stress som skyddar mot ett lågt engagemang.  

Ledarskap och arbetsengagemang. Resultatet i studien stämmer inte överens med 

tidigare forskning som visat positiva samband mellan arbetsengagemang och upplevt 

transformativt ledarskap (Carasco-Saul et al., 2015). Det som kännetecknar ett transformativt 

ledarskap är ledarens förmåga att få sina medarbetare att se utanför sina egna intressen när det 

kommer till arbetet (Bass, 1991). Som psykolog arbetar man ofta med andra människors 

behov och åsidosätter sina egna behov (O´Connor, 2001). Detta skulle kunna förklara att 

psykologers arbetsengagemang inte påverkas av hur de upplever det utvecklande ledarskapet 

på arbetsplatsen. Psykologer behöver i sin arbetsroll se utanför sina egna intressen oavsett hur 

ledarskapet ser ut. En viktigt aspekt av arbetsengagemang beskrivs av Schaufeli et al. (2001) 

som en känsla av att det man gör är betydelsefullt. Psykologer skulle kunna uppleva arbetet 

som betydelsefullt utifrån att de arbetar med andras behov och på olika sätt kan göra skillnad 

för andra människor. Kahn (1990) beskrev engagemang som beroende av bland annat kontext 

och organisation. För deltagarna i vår studie skulle det kunna vara så att det finns andra 

organisatoriska faktorer som påverkar engagemanget mer än ett utvecklande ledarskap. De 

studier som tidigare genomförts för att undersöka engagemang och ledarskap har använt sig 

av Bass (1991) teori om transformativt ledarskap. Vår studie har istället utgått från teorin om 

utvecklande ledarskap vilken är en utveckling av det transformativa ledarskapet och anpassat 

efter svenska förhållanden. Således skulle resultatet kunna bero på skillnader i påverkan av 

arbetsengagemang utifrån det transformativa respektive det utvecklande ledarskapet.  

Stressnivå hos psykologer. Gill et al. (2006) anser att höga nivåer av stress är en 

riskfaktor till utbrändhet. Enligt en rapport från Försäkringskassan (2014) ingår psykologer i 

en av de grupper som har högst risk att drabbas av sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa, 

där utbrändhet räknas in. I vår studie skattar 24 (32.9%) av psykologerna att de har höga 

nivåer av stress, vilket då innebär att de även löper ökad risk att drabbas av utbrändhet och 

sjukskrivning. Enligt Hannigan et al. (2004) är dåligt ledarskap en faktor som påverkar stress 

hos psykologer, vilket även vårt resultat pekar på då psykologerna med höga nivåer av stress 

skattar det utvecklande ledarskapet signifikant lägre än de psykologer som skattar låga nivåer 

av stress. Detta i sin tur kan stärka teorin om att ett utvecklande ledarskap kan fungera som 

buffert mot stress hos psykologer. 

I denna studie var 20 (90.9%) av de psykologer med höga nivåer av stress kvinnor. 

Gruppen psykologer med hög stressnivå i denna studie (N=24) utgör nästan 33% av hela 

materialet och den relativt höga andelen kvinnor i denna grupp som skattar en hög nivå av 
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stress kan indikera att det är fler kvinnor än män som är stressade. På grund av det begränsade 

urvalet bör detta bekräftas i större studier.   

Frågeställningar. Utvecklande ledarskap tillsammans med arbetsengagemang 

förklarar 17.3% av variansen, vilket anses vara en stark prediktion (Nolan & Heinzen, 2014). 

Samtidigt som utvecklande ledarskap tillsammans med arbetsengagemang är en stark 

prediktor finns det utrymme för andra aspekter som kan påverka psykologers stress. Utifrån 

Lazarus (1966) teori om att stress är en subjektiv upplevelse som är oberoende av objektiva 

händelser eller objekt är det svårt att hitta faktorer som påverkar stress hos alla människor. 

Både arbetsengagemang och utvecklande ledarskap är i denna studie negativt korrelerade med 

stress, men utifrån en multipel regressionsanalys är det endast det utvecklande ledarskapet 

som är en signifikant prediktor. Den relation som tidigare visades mellan stress och 

arbetsengagemang försvinner således när hänsyn tas till variabeln utvecklande ledarskap.  

 

Praktiska implikationer  

Studien är en första studie som syftar till att undersöka faktorer som påverkar upplevd 

stress hos psykologer i Sverige, vilket gör det svårt att uttala sig kring generaliserbarhet och 

praktiska implikationer.  

Studien visar att en stor del av psykologerna, 32.9%, upplever en hög nivå av stress, 

vilket bekräftar Försäkringskassans rapport (2014) som visar att psykologer löper hög risk att 

drabbas av sjukskrivning. Det är därför viktigt att hitta bakomliggande orsaker till stressen 

hos psykologer för att kunna arbeta förebyggande för att förhindra höga stressnivåer. Ett 

starkt negativt samband mellan stress och utvecklande ledarskap ger incitament att främja ett 

utvecklande ledarskap i organisationer där psykologer är verksamma. Trots detta samband går 

det inte att uttala sig om kausalitet i förhållandet mellan utvecklande ledarskap och 

psykologernas stress. Samtidigt har även tidigare forskning visat starka samband mellan 

ledarskap och välmående hos de anställda (Nielsen et al., 2008), vilket understryker att det är 

av stor betydelse att främja ett utvecklande ledarskap inom organisationer i syfte att 

förebygga stress.  

 

Metodologisk diskussion  

I studien finns det flera styrkor men även vissa begränsningar. En av begränsningarna 

är att studien baseras på ett bekvämlighetsurval, då deltagarna i studien var verksamma inom 

ett specifikt geografiskt område. De tillfrågade psykologerna arbetade inom två mindre orter, 

vilket begränsar generaliserbarheten i förhållande till populationen psykologer i Sverige som 
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helhet. Ett randomiserat urval hade gett ett mer generaliserbart resultat som skulle kunna varit 

representativt för hela populationen psykologer. Det finns även en risk att urvalet är nestat då 

flera av de verksamheter som psykologerna arbetar inom styrs av en och samma organisation 

(landsting eller region). Därav finns svårigheter med att mäta ledarskap hos chefen då denne i 

sin tur påverkas av organisatoriska förhållanden inom verksamheten och inte alltid har 

möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap. De organisatoriska förhållandena i sig skulle kunnat 

påverka resultatet mer än den närmsta chefens ledarskap.  

Det finns en del aspekter som inte kontrollerats för som skulle kunna ge studien mer 

styrka, exempelvis hur ofta psykologerna har kontakt med sin närmsta chef och hur länge 

chefen har haft sin post. Det finns flera olika typer av ledarskapsstilar och i denna studie 

studerades endast utvecklande ledarskap då det, utifrån studier på transformativt ledarskap, 

finns grund för att ett utvecklande ledarskap bidrar till välbefinnande hos medarbetarna.  

Utifrån den ojämna fördelningen av psykologer i de olika verksamheterna har det inte 

funnits möjlighet att genomföra tillförlitliga jämförelser mellan de olika verksamheterna. 

Även populationen psykologer i Sverige har en ojämn fördelning av verksamheter, då en 

större andel psykologer även där arbetar inom landsting/region. Ett större urval hade 

möjliggjort jämförelser vilket hade gett mer styrka till resultatet, då verksamhetens inverkan 

på resultatet hade kunnat kontrollerats. När det gäller könsfördelningen i studien skiljer den 

sig något från populationen i stort, där könsfördelningen i denna studie visade en något större 

andel kvinnor (81.9%) jämfört med populationen psykologer som rapporterats i Sverige som 

helhet (69.5%) (Socialstyrelsen, 2015).  

En annan aspekt är att rekrytering av deltagare har skett på olika sätt, det vill säga 

antingen genom chefen eller via enskilda psykologer. Att det finns en mellanhand utgör en 

risk gällande vilken information deltagarna får kring studien och om informationen når 

deltagarna på rätt sätt. Alla som deltagit i studien har dock fått ta del av informationsbladet 

och bör ha fått liknande information kring studien. Ytterligare en begränsning är att 

deltagarna uppger information som kan anses vara känslig och får lämna detta till en 

mellanhand som även vid vissa fall varit chefen, vilket kan göra det extra känsligt i denna 

studie då ledarskap studeras. Detta förfaringssätt skulle dels kunna påverka resultatet i studien 

men även riskera deltagarnas känsla av trygghet ur en etisk synvinkel. Mot detta talar att 

kuverten med enkäterna varit förslutna, vilket skyddat individernas anonymitet.  

Det finns andra variabler som skulle kunna påverka resultatet i studien som vi inte har 

kunnat kontrollera, exempelvis om verksamheten genomgår en omorganisation vilket uppgavs 

förekomma på en av arbetsplatserna.  
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En svaghet gentemot instrumentet utvecklande ledarskap (ULL) som använts i denna 

studie är att det förekom ett visst internt bortfall då några individer hade svårt att besvara 

vissa av påståendena. En annan aspekt är att de anställda skattar en personlig och subjektiv 

upplevelse, vilket kan utgöra en felkälla. Ett flertal av de begrepp som undersökts i denna 

studie är vida och svåra att fånga till fullo genom självskattningsformulär. Framför allt är 

stress och arbetsengagemang begrepp som är svåra att definiera. Dock anser vi att för denna 

studies syfte överensstämmer de använda instrumenten bra med de begrepp som avsetts att 

mäta. Även ledarskap är ett brett begrepp, och därför en ledarskapsstil valts för att mer 

specifikt kunna mäta begreppet och stärka begreppsvaliditeten.  

Det finns flera styrkor med studien och en sådan är att studien baseras på väletablerade 

och beprövade mätinstrument. Utvecklande ledarskap är visserligen använd i något begränsad 

utsträckning, men har sin grund i ett större väletablerat instrument, MLQ.  

En annan styrka i studien är att bortfallet är acceptabelt, det vill säga att 78,1% av de 

tillfrågade deltog, och att de som deltagit har varit positivt inställda till att delta i studien. Det 

är svårt att säga med klarhet vad bortfallet beror på. Vissa har förklarat att de inte funnit tid 

för att delta, att de varit sjuka eller att de helt enkelt saknat intresse för att delta i studien. 

Detta kan indikera att de som inte deltagit i studien kan vara individer som är mer stressade. 

Trots detta har 24 (32.9%) av deltagarna skattat att de känt en hög nivå av stress, vilket kan 

innebära att stressnivå i sig kanske inte varit den enda faktorn som bidragit till bortfallet. Det 

fanns även fall där hela verksamheter fallit bort då chefen till en början godkänt deltagande 

men sedan inte gett någon mer respons. I de fallen blir det svårt att veta vilka individer som 

inte svarat och på vilka grunder.  

En styrka i studien är att psykologerna i populationen vi undersökt arbetar med olika 

arbetsuppgifter och därigenom är representativ i förhållande till psykologers arbetsuppgifter i 

stort.  

Det är svårt att finna en enda förklaringsmodell som passar för alla individer, eftersom 

stress är individ- och kontextbundet. Trots detta kan vår förklaringsmodell med variablerna 

utvecklande ledarskap och arbetsengagemang förklara 17.3% av variansen för stress, vilket 

anses vara en stark prediktion, och en styrka i studiens resultat.  

 

Framtida forskning 

Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökar bland psykologer enligt en nyligen 

publicerad rapport från Försäkringskassan (2014). Detta överensstämmer med den här 

studiens resultat som visar att en stor del av psykologgruppen har höga nivåer av stress (ca 



 26 

33%). För att motverka den negativa utvecklingen krävs det mer forskning inom området för 

att möjliggöra förebyggande insatser. Det finns fortfarande alltför lite forskning på 

psykologers arbetssituation, vilket framgår av Sveriges Psykologförbund (2015b) som skriver 

att kartläggningen de utfört gällande psykologers arbetsmiljö är den första i sitt slag. I detta 

sammanhang har vår studie bidragit med ny kunskap om sambanden mellan ledarskap och 

stress inom psykologernas arbetsförhållanden. Denna studie bör dock upprepas på ett större 

urval och med en större geografisk spridning för att se huruvida resultatet kan generaliseras 

till populationen psykologer i Sverige. Framtida studier bör utvidgas och inkludera även andra 

yrkesgrupper för att jämföra vilken betydelse det utvecklande ledarskapet har för stressnivån i 

arbetslivet generellt eller om studiens resultat är specifika för yrkesverksamma psykologer. 

En annan aspekt för framtida forskning är att studera olika ledarskapsstilar för att få en 

tydligare bild av ledarskapets betydelse för att motverka stress.  

Ett intressant fynd i studien var att psykologer skattade det upplevda utvecklande 

ledarskapet signifikant lägre än normgruppen. Förklaringen till detta är oklar, men det skulle 

rent hypotetiskt betyda att de inkluderade psykologerna i denna studie varit mindre avhängiga 

av den närmsta chefen, något som inte bara kan skilja mellan psykologers olika arbetsplatser, 

utan även mellan olika yrkesgrupper. Genom mer detaljerade studier på större representativa 

material kan orsakerna till psykologers ökande sjukskrivning sannolikt förklaras, och det är 

vår förhoppning att denna studie har bidragit till detta.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
 
 

 
Inbjudan 

 
 
Detta är ett frågeformulär för en studie med fokus på psykologers upplevda stress. 
Studien syftar till att undersöka psykologers upplevelse av stress, ledarskap och 
engagemang på arbetsplatsen.  
 
Enkäten beräknas ta ungefär 10 minuter att fylla i. Deltagandet är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas. Ditt deltagande är mycket värdefullt för oss. 
 
Frågeformuläret kommer att gå ut till legitimerade psykologer i XX och XX stad. 
Resultaten kommer att redovisas utifrån psykologer som grupp och kommer ej gå att 
koppla till enskilda individer eller arbetsplatser, uppgifterna som Du lämnar i 
formuläret är anonyma. Studien ligger till grund för examensarbete på 
psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet och resultatet kommer att presenteras 
under 2016 i form av en examensuppsats.  
 
Nederst på denna sida hittar du kontaktinformation om Du är intresserad av att ta del 
av resultatet eller vill veta mer om projektet. Riv gärna av detta försättsblad med 
kontaktinformation och spara. 
 

Tack för din medverkan!  
 
 
 
 
Angelica Hörberg, xxx-xxx xx xx 
Siri Mogren, xxx-xxx xx xx 
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 
 
 
 
Handledare är professor Siegbert Warkentin:  
siegbert.warkentin@lnu.se 
0470-70 87 01 
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Bilaga 2 – Instrument för utvecklande ledarskap 
 
Följande 21 påståenden handlar om ledarskap. Bedöm i vilken utsträckning varje 

påstående passar in på din närmsta chef. Ta ställning till hur hen agerar i vardagen 

sett över tid. Använd skalan nedan och markera dina svar genom att sätta kryss över 

motsvarande siffra.  

 

Aldrig eller 

nästan aldrig 
   Ibland    

Mycket ofta 

eller alltid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Diskuterar inför beslut vilka värden som är viktiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Uppvisar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Ger uttryck för värderingar som vilar på humanistisk 
grund 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Handlar i överensstämmelse med sina uttrycka åsikter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Företräder enheten utåt på ett föredömligt sätt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Erkänner egna misstag utan att komma med 
bortförklaringar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Tar ansvar för verksamheten - även i motgång 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Tar ansvar för att påbörjade uppgifter fullföljs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Visar inlevelse i människors behov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Tar sig tid att lyssna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Beaktar medarbetarnas synpunkter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Handskas bra med personer som ej utfört sin uppgift 
väl  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Aldrig eller 

nästan aldrig 
   Ibland    

Mycket ofta 

eller alltid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

14. Tar itu med relationsproblem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Kan hantera besvärliga medarbetare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Skapar entusiasm inför en uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Bidrar till en arbetsglädje som får mig att anstränga 
mig mer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Får mig att känna ansvar för enhetens utveckling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Uppmuntrar mig att utveckla mina förmågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Inspirerar mig till kreativt tänkande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Inspirerar mig till att pröva nya sätt att arbeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

	  


