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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Stress orsakas av många faktorer, såsom sociala och ekonomiska strukturer i 
samhället, förhållandena på arbetsplatsen, men också av det individuella beteendet (Rostila 
& Toivanen, 2012). För att en situation ska anses vara stressig, måste den uppfattas som 
stressig (Nordin & Nordin, 2013). Tidigare studier visar att både självledarskap och 
självmedkänsla kan vara ett sätt minska upplevd stress (Unsworth & Mason, 2012; Neff, 2015). 
Däremot finns det få studier som studerar sambandet mellan dessa. 

 

Syfte: Syftet med studien är att studera sambandet mellan självledarskap, självmedkänsla och 
stress.  
 
Metod: Data från 65 anställda, på ett företag i rese- och upplevelsebranschen, samlades in i 
november 2019 och analyserades med korrelations- och regressionsmodeller, samt t-tester 
och envägs ANOVA.  

 

Resultat: Resultatet indikerar ett positivt, medelstarkt, samband mellan självledarskap och 
stress. Ett negativt, svagt, samband mellan självmedkänsla och stress. Inget samband 
påvisades mellan självledarskap och självmedkänsla. Vidare indikerar resultatet att 
medarbetare, och inte chefer, har sämre självledarskap vid stigande ålder, samt att kvinnor 
har sämre självmedkänsla än män.  
 
Slutsats: Resultaten från denna studie indikerar att stress bör analyseras från ett holistiskt 
perspektiv för att förstå om eustress samexisterar med distress hos personer med bättre 
självledarskap, och om det påverkar individens utveckling och välmående. Vidare skulle 
företag kanske kunna gynnas av att förändra sin policy kring vidareutveckling av medarbetare, 
från fokus på de bäst presterande till utveckling av alla. Självmedkänsla verkar kunna fungera 
som en copingstrategi och effekten av kvinnors sämre självmedkänsla i relation till välmående 
behöver förstås vidare. 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Självledarskap, stress, självmedkänsla, positiv stress, eustress 
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Abstract 
 

Background: Stress is caused by many factors, such social and economic structures in society, 
conditions at work, but also by individual behavior (Rostila & Toivanen, 2012). For a situation 
to be considered stressful, it must be perceived as stressful (Nordin & Nordin, 2013). Previous 
studies show that both self-leadership and self-compassion can reduce perceived stress 
(Unsworth & Mason, 2012; Neff, 2015).  

 
Purpose: The purpose of the study is to examine the relationship between self-leadership, self-
compassion and stress. 

 
Method: Data from 65 employees from a travel- & adventure company were collected in 
November 2019 and analyzed with correlation and regression models, as well as t-tests and 
one-way ANOVA. 

 
Result: The result indicates a positive medium strong relationship between self-leadership and 
stress. A negative small relationship between self-compassion and stress. No connection was 
found between self-leadership and self-compassion. Furthermore, the result indicates that 
employees, and not managers, have a declining level of mean self-leadership with higher age, 
and that women have lower level of mean self-compassion than men. 

 
Conclusion: The results of this study indicate that stress should be analyzed from a holistic 
perspective, to understand whether eustress coexists with distress in individuals with better 
self-leadership, and if this also can affect individual development and well-being. Furthermore, 
companies might benefit from changing their development policy of employees and focus on 
development of everyone. Self-compassion seems to work as a coping strategy, and the effect 
of women's lower level of mean self-compassion in relation to well-being need more attention. 
 
 
 
 
 

Key words: self-leadership, self-compassion, stress, positive stress, and eustress. 
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1. INTRODUKTION 
Många arbeten innebär hög psykisk belastning. Psykiska belastningar är svårare att beskriva 

än fysiska, och vi talar ofta om stressorer och stressreaktioner (Toomingas, Mathiassen, & 

Wigaeus Tornqvist, 2008). Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning i Sverige (Försäkringskassan, 2017). Andelen psykiatriska diagnoser ökar för 

både kvinnor och män, även om ökningstakten har avtagit (Försäkringskassan, 2016). 

Psykiatriska diagnoser utgjorde 27 procent av de startade sjukskrivningarna under 12-

måndersperioden till och med februari 2018 (Försäkringskassan, 2018). För kvinnor är 

psykiatriska diagnoser den största gruppen både bland startade och pågående sjukfall (ibid). 

För män dominerar fortfarande rörelseorganens sjukdomar bland de startade sjukfallen, 

men för pågående sjukfall är det sjukdomar med psykiatriska diagnoser som är i majoritet 

(ibid). Stressrelaterade diagnoser är vanligast och ligger bakom ungefär hälften av alla 

startade sjukfall. Sjukfall med psykiatriska diagnoser varar längre än andra diagnoser (ibid). 

 

Stress orsakas av många faktorer, såsom sociala och ekonomiska strukturer i samhället, 

förhållandena på arbetsplatsen, men också med grund i det individuella beteendet (Rostila & 

Toivanen, 2012). För att åstadkomma förbättringar krävs förändringar hos individen, 

arbetsorganisationen och de ekonomiska styrsystemen (Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Samtidigt möter både organisationer och anställda tuffare och högre krav orsakade av bland 

annat globalisering och digitalisering. I takt med att arbetsplatser blir mer dynamiska och 

yrkesroller mer flexibla ökar ofta medarbetarnas frihet. Även ansvaret ökar när man ska 

utföra arbetet på sitt eget sätt, kanske med deadlines och målsättningar man satt själv 

(Jacquemot, 2018). Det gränslösa arbetet ställer också nya krav på både företag och 

individer (Aronsson, Hellgren, Iskasson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012).  

 

Lösningen är inte enkel och kräver insatser på flera nivåer. Det har under senare tid växt 

fram forskning kring vad som utmärker friska arbetsplatser. Den 31 mars 2016 började nya 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla 

(https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-

inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/). 
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Forskning kring individrelaterade faktorer för att komma till rätta med arbetsrelaterad stress 

är inte lika omfattande. En gren som växt fram sedan 1980-talet är forskning kring 

självledarskap. I Sverige finns idag många företag som erbjuder självledarskapskurser. 

University of Cambridge, Bournemouth University och Tekniska högskolan är några av de 

lärosäten där självledarskap ingår (Jacquemot, 2018). Ett antal studier har påvisat samband 

mellan självledarskap och stress och menar att självledarskapsträning förser individer med 

resurser som dels hjälper dem att adressera pågående stressorer, men som även bidrar till 

att motverka att framtida stessorer uppstår (Unsworth & Mason, 2012). På senare tid har 

även intresset kring självmedkänsla vuxit och anses vara viktigt för att kunna bygga 

motståndskraft (Lemire, 2018).  

 

Arbetsgivarens ansvar behöver fortsatt fokus i frågan om psykisk ohälsa på grund av stress. 

Men kan arbetet accelereras och hållbar prestation uppnås snabbare, med större fokus även 

på individrelaterade faktorer och beteende? 

 

2.BAKGRUND 
 

2.1 Stress 
Stress är relaterat till sjukdom, såsom oro och depression, men också dödliga sjukdomar 

såsom hjärt-kärlsjukdomar (Nordin & Nordin, 2013). Stress anses vara en betydande 

anledning till utbrändhet (ibid). Stress har även en stor inverkan på prestationsförmåga, t.ex. 

kan stress påverka inlärning och lagring av minnen negativt, samt förmågan till kreativt och 

divergent tänkande (Aronsson et al., 2012). 

 

Stresstillstånd innebär en fysiologisk mobilisering för att möta hot, antingen genom att 

försvara sig eller att fly (Aronsson et al., 2012). Det är långt utdragna påfrestningar som kan 

skada organismen (ibid). Den allostatiska belastningen innebär ingen skillnad ifall man 

utsätts för fysiska eller psykiska stressorer (Toomingas et al. 2008). För att en situation ska 

anses vara stressig, måste den uppfattas som stressig (Nordin & Nordin, 2013). Stress 

uppstår i en situation om den uppfattas som hotfull eller krävande, medan stressreaktionen 
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kommer minimeras om situationen uppfattas som icke-hotfull eller till och med utmanande 

(ibid). Individens egen tolkning avgör alltså styrkan i reaktionen (Aronsson et al., 2012).  

 

Så varför är vi så stressade? Det finns flera olika modeller för att definiera vad som ger 

upphov till stress. En av de mest välkända för att förklara psykosociala faktorers roll för 

hälsan är krav- och kontrollmodellen. Höga krav och låg kontroll ger upphov till hög 

anspänning (Toomingas et. al. 2008).  

 
Stress orsakas av många faktorer, såsom sociala och ekonomiska strukturer i samhället, 

förhållandena på arbetsplatsen, men också av det individuella beteendet (Rostila & 

Toivanen, 2012).  

 

Forskning har även gett ökad kunskap om arbetsorganisatoriska förhållande som kan minska 

skadlig stress; t.ex. delaktighet och inflytande i arbetet, möjligheter till personlig och 

yrkesmässig utveckling, tillräckliga resurser för att kunna göra en fullgod arbetsinsats, samt 

socialt stöd och uppmuntran (Aronsson et al., 2012). 

 

2.2 Självledarskap 
Både inom forskning och inom praktisk tillämpning definieras självledarskap på lite olika sätt. 

På engelska används ofta begreppet self-leadership men ibland även self-management 

(Jacquemot, 2018). Självledarskap som benämning myntades under 1980-talet av Manz och 

kan definieras som en process genom vilken individen kontrollerar sina egna beteenden, 

påverkar och leder sig själv genom att använda beteendefokuserade och kognitiva strategier 

(Neck & Houghton, 2006). Självledarskap är en process genom vilken individer utövar 

inflytande över sig själva för att uppnå egen riktning och egen motivation nödvändig för att 

prestera (Manz, 1986). Ett annat sätt att uttrycka det är, att självledarskap är processen att 

utöva inflytande på sig själv i motsats till ledarens inflytande på sina följare (Manz, 1986). 

Självledarskapsstrategier delas ofta upp i tre grupper: beteendefokuserade strategier, 

strategier som fokuserar på naturliga belöningar och strategier som fokuserar på att skapa 

konstruktiva tankemönster (Neck & Houghton, 2006).   
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Beteendefokuserade strategier syftar till att öka individens självmedvetenhet om hur hen 

agerar och reagerar i olika situationer. I denna grupp ingår självobservation, 

fastställande av egna mål, självbelöning, självbestraffning, och självkorrigerande feedback 

(Neck & Houghton, 2006).  Strategier kring naturliga belöningar är designade för att hjälpa 

till att skapa känsla av kompetens och självbestämmande som i sin tur aktiverar 

prestationsförbättrande uppgiftsrelaterade beteenden (ibid).  Strategier kring konstruktiva 

tankemönster inkluderar att identifiera och ersätta dysfunktionella övertygelser och 

antaganden genom att visualisera framgång bilder och positiv självdialog (ibid). 

 

Självledarskapsteorier har föreslagit ett antal förutsägbara resultat eller beroende variabler 

vid tillämpning av självledarskap, dessa inkluderar engagemang, självständighet, 

kreativitet/innovation, förtroende, styrka, positiv påverkan, arbetsnöjdhet, psykologisk 

empowerment och tro på den egna förmågan (eng. self-efficacy) (Neck & Houghton, 2006). 

Empirisk forskning har funnit stöd för self-efficacy som den primära mekaniken genom vilken 

självledarskap påverkar prestation (Prussia, Anderson & Manz, 1998). Självledarskap som 

tillvägagångssätt erbjuder en kombination av strategier genom vilka individer kan påverka 

och leda sig själv, med bevisad effekt på prestation (Neck & Manz 1992). 

 

2.3 Självledarskap och stress 
Forskning kring självledarskap har växt fram sedan 1980-talet. Ett antal studier har påvisat 

samband mellan självledarskap och stress. Litteratur om stress, fokuserar mycket av 

stresshanteringen på interventioner riktade mot anställdas förmåga att hantera (coping) 

ansträngning (eng. strain), eller specifika existerande stressorer och mindre fokus på 

individbaserad prevention mot stress (Unsworth & Manson, 2012). Unsworth & Mason 

(2012) menar att självledarskapsträning förser individer med resurser som dels hjälper dem 

att adressera pågående stressorer, men som även bidrar till att motverka att framtida 

stressorer att uppstå. Maykrantz & Houghton (2018) studie visar att självledarskap är ett 

potentiellt effektivt verktyg för att hantera och reducera stress hos studenter. 
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2.4 Självmedkänsla 
Self-compassion innebär att vara snäll och förstående mot sig själv i situationer av fall av 

smärta eller misslyckande, istället för att vara hård och självkritisk (Neff, 2003). Self-

compassion översätts till svenska med självmedkänsla (Andersson, 2016). Under de senaste 

åren har det varit ett ökande intresse kring vad självmedkänsla är och innebär. 

Självmedkänsla har sitt ursprung i asiatisk filosofi/buddism och självmedkänsla består av tre 

huvuddimensioner, som alla har en positiv och negativ sida, som representerar antingen ett 

beteende med medkänsla eller det motsatta (Neff, 2003). Dessa är självsnäll kontra 

självkritisk, mindfulness kontra överindikation och samhörighet kontra isolering (Neff, 2016).  

 

Dessa tre komponenter kan förklaras som snällhet mot sig själv, mindfulness, som innebär 

att man har en balanserad och icke-dömande inställning till sina tankar och känslor och ser 

sitt känsloliv lite utifrån för att inte behöva agera direkt på vartenda infall, och kapaciteten 

att se motgångar och misslyckanden som allmänmänskliga, att man inte upplever sig själv 

som isolerad utan ser sina svårigheter och tillkortakommanden som en del av vad det 

innebär att vara människa (Kärnstrand, M. (2018). 

 
 

2.5 Självmedkänsla och stress 
Flera studier har visat signifikanta samband mellan självmedkänsla och minskad oro, stress 

och depression och ökat välmående, glädje, och optimism (Cuhna, Xavier & Castilho, 2015). 

Även i studier med självmedkänsla interventioner, har självmedkänsla funnits kunna öka 

bl.a. optimism, lycka, och livsnöjdhet och minska oro, stress och depression (Neff, 2016). 

Självmedkänsla har även visat positivt samband med engagemang och negativt samband 

med utmattning (Babenco & Guo, 2019). Självmedkänsla är en viktig komponent för att 

bygga motståndskraft (eng. resilience) (Lemire, 2018). I en studie genomförd 2018 vid 

Stockholms universitet kring chefers arbetssituation fanns en faktor som stack ut när det 

handlade om att kunna skydda sig som individ mot hälsofarlig stress, nämligen 

självmedkänsla (Kärnstrand, M. (2018). 

 

Resultaten av en systematisk översikt tyder på att självmedkänsla påverkar mental hälsa 

genom att underlätta anpassning av känslor, potentiellt möjliggörs därigenom en integration 
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av negativa upplevelser snarare än undvikande (Inwood & Ferrari, 2018). Om individer kan 

lära sig att vara närvarande med negativa stress, kan negativa känslomässiga processer 

underlättas, vilket minskar behovet av maladaptiva strategier (ibid). Detta indikerar att 

självmedkänsla skulle kunna fungera som en effektiv behandling för många psykiska 

hälsoproblem (ibid).  

 

3. SYFTE 
 

Studier visar att både självledarskap och självmedkänsla kan vara ett sätt minska upplevd 

stress. Däremot finns det få studier som studerar sambandet mellan dessa. Syftet med 

studien är att studera sambandet mellan självledarskap, självmedkänsla och stress.  

 

Frågeställning: Kan vi mer motverka onödig stress som leder till ohälsa och outnyttjad 

potential med större fokus på individrelaterade beteende och faktorer? 

  

För studien har jag formulerat följande hypoteser:  

(i) individer som i stor utsträckning använder sig av självledarskap har en lägre 

självskattad stressnivå  

(ii) individer som i stor utsträckning använder sig av självmedkänsla har en lägre 

självskattad stressnivå 

(iii) individer som stor utsträckning använder sig av självledarskap har också högre 

självmedkänsla 

 

Resultatet borde därmed hypotetiskt uppvisa ett negativt samband mellan högt 

självledarskap och självskattad stress, ett negativt samband mellan hög självmedkänsla och 

självskattad stress och ett positivt samband mellan självledarskap och självmedkänsla.  
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4. METOD 
 

4.1 Övergripande forskningsansats 
Denna studie har utgått från en kvantitativ ansats och har genomförts med hjälp av en 

webbaserad enkät. Kvantitativ metod är till stor hjälp när man vill finna struktur i data – 

finna mönster, likheter eller olikheter med andra data (Eggeby & Söderberg, 2012). Generellt 

kan sägas att kvantitativ forskning söker översikt och förklaring (Tjora, 2012). Kvantitativt 

orienterade forskare använder sig å ena sidan av tidigare forskning för att utveckla 

teoretiska förklaringar, eller till och med hypoteser och å andra sidan av empiriska data för 

att pröva dessa teoretiska förklaringar (Gustavsson, 2004). Inom självledarskap har sedan 

1980-talet växt fram både teoretiska modeller och empiriska studier. På senare år har det 

även varit ökande intresse för självmedkänsla och dess innebörd.  

 

För att studera vilken inverkan anställdas självledarskap respektive självmedkänsla har på 

stress har denna studie utgått från en deduktiv ansats. Ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknats av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om 

enskilda företeelser (Patel &Davidsson 2019). Ur den befintliga teorin härleds hypoteser som 

sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet, kallas också hypotes-deduktiv ansats (ibid). 

Baserad på tidigare forskning kring självledarskap, självmedkänsla och stress har tre 

hypoteser formulerats och prövats.  

 

Tidigare forskning lokaliserades främst via Mittuniversitetets sökmotor Primo, men även via 

Google Scholar. Sökord som användes var t.ex. self-leadership, self-compassion, stress, 

positive stress, och eustress. 

 

4.2 Urval 
Då studiens syfte var att undersöka hur självledarskap och självmedkänsla påverkade stress, 

var fokus att hitta ett företag där chefer och medarbetarna hade stort ansvar för mål och 

planering av sin egen arbetstid. HR-chefen eller VD på sex olika företag kontaktades. Fyra 

företag tackade ja till att deltaga i studien och länk till enkäten skickades via mail till samtliga 
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anställda på bolagens huvudkontor i Sverige. Men då svarsfrekvensen var mycket låg från tre 

av företagen, har endast deltagare från ett företag valts ut för studien.  

 

Det utvalda företaget var ett företag inom rese- och upplevelsebranschen och enkäten gick 

ut till 160 kontorsanställda på bolaget. I studien deltog 65 respondenter, fördelade på 26 

medarbetare och 39 chefer. 43 av deltagarna var kvinnor och 22 var män. För det utvalda 

företaget var svarsfrekvensen 41%. Inget internt bortfall förekom då samtliga frågor var 

obligatoriska att svara på för att kunna avsluta enkäten. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Materialet till studien är insamlat via en webbaserad enkät, en vanlig källa för kvantitativ 

metod (Gustavsson, 2004). Enkäten skapades via Google Form och länk till enkäten skickades 

via mail tillsammans med följebrev av HR-chef eller VD på respektive bolag. Svarstiden var 

tre veckor, och en påminnelse gick ut efter halva tiden. Enkäten tog cirka 15 minuter att 

besvara. De insamlade svaren överfördes och analyserades med hjälp av SPSS (version 25). 

 

4.4 Mätinstrument 
Enkäten bestod av totalt 38 frågor, sju bakgrundsfrågor, nio frågor om självledarskap, tolv 

frågor om självmedkänsla och tio frågor om självskattad stress. Samtliga frågor i enkäten 

hade fasta svarsalternativ, se bilaga 1 för fullständigt frågeformulär. Som bakgrundsfrågor 

ingick frågor om kön, ålder, anställningstid, befattning, utbildningsnivå, självskattat hälsa och 

träningsvanor. Självskattad hälsa bedöms ofta med en enda fråga och med användandet av 

svarsalternativen ’tämligen dåligt’, ’dåligt’, ’’någorlunda, ’ganska gott’, och ’mycket gott’ 

och har länge använts i undersökningar för att mäta hälsostatus (Seo, Chung & Shumway, 

2014). I denna studie har formuleringen av frågan hämtats från uppföljningen av 

Västerbottens interventionsprogram (Blomstedt, Emmelin, & Weinehall, 2011). Enkäten 

baserades i övrigt på beprövade instrument för självledarskap, självmedkänsla och 

självskattad stress. 

4.4.1 Självledarskap mätinstrument 
För att mäta självledarskap finns instrumentet The Revised Self-Leadership Questionnaire 

(RSLQ) som är utvecklad av Houghton och Neck (2002). Instrumentet består av 35 variabler 
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som är indelade i nio olika delskalor som ska representera självledarkapsstrategierna. För att 

frågeformuläret inte skulle bli allt för omfattande användes för denna studie en kortare 

version av RSLQ, nämligen Abbreviated Self-Leadership Questionnaire (ASLQ), som också 

uppvisat god reliabilitet och validitet (Houghton, Dawley, & DiLiello 2012; Mahembe, 

Engelbrecht & Wakelin, 2017). Då etablerad svensk översättning saknas, översattes 

instrumentet först på egen hand till svenska, därefter jämfördes översättningen med en 

översättning av den längre skalan gjord i annat studentarbete. Påståendena besvarades med 

en femgradig Likert-skala: Stämmer inte alls (1), Stämmer lite (2), Stämmer ganska bra (3), 

Stämmer nästan helt (4) och Stämmer helt (5). 

4.4.2 Stress mätinstrument 
För att mäta deltagarnas upplevda stressnivå i denna studie den svenska versionen av 

Perceived Stress Scale (PSS-10). Både den längre 14-frågor versionen och PSS-10 har 

översatts till flera språk och validerats i flera kulturer (Nordin & Nordin, 2013). PSS-10 

översattes och validerades en första gång i en svensk kontext av Nordin & Nordin 2013, med 

uppvisad god reliabilitet. Påståendena besvarades med en femgradig skala: Aldrig (1), Nästan 

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

4.4.3 Självmedkänsla mätinstrument 
För att mäta självmedkänsla användes Self-Compassion Scale Short Form (SCS-SF) som är ett 

självskattningsformulär bestående av 12 frågor. Den kortare versionen har visat sig vara ett 

välfungerande alternativ till det ursprungliga längre SCS mätverktyget utvecklat av Neff, 

2003 (Raes, Pommier, Neff, & Van Gucht, 2011). Instrumenten har kritiserats för att de även 

innehåller frågor kring brist på självmedkänsla, men Neff (2016) hävdar att skalan ligger i 

linje med hennes definition av självmedkänsla.  Största delen av existerande forskning på 

området har också gjorts baserat på SCS (ibid). Det saknas en vedertagen svensk 

översättning av instrumentet SCS-SF (https://self-compassion.org/self-compassion-scales-

for-researchers/). Instrumentet översattes därför först på egen hand till svenska, därefter 

jämfördes översättningen med en översättning hittat på beingpeace.se, samt översättningar 

gjorda i två andra studentarbeten. Svarsalternativen rangordnades på en 5-punktsskala från 

1 (nästan aldrig) till 5 (nästan alltid) (Raes. et. al. 2011). 
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4.5 Analysmetod 
Svaren på enkäterna sparades ned i en Microsoft Excelfil från Google Forms. Analys av 

materialet har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 25. För att kunna 

överföra materialet till SPSS behövde datafilen först förberedas så att den kunde läsas av 

SPSS. Detta innefattade definition och märkning av varje variabel och omkodning av ett antal 

svarsalternativ till siffror. En kodbok skapades för att hålla ordning på samtliga variabler och 

kodningar. Därefter matades Excelfilen med svaren från enkäterna in i SPSS.  

 

För att bearbeta och analysera materialet har stegen rekommenderade i SPSS survival 

manual (Pallant, 2016) följts. Det första steget i bearbetningen var att undersöka datafilen 

för att upptäcka och rätta till eventuella fel i datafilen. Inga fel upptäcktes. Nästa steg 

innebar manipulering av datat genom att addera totala summor för samtliga frågor i de olika 

mätinstrumenten, d.v.s. totalsumma för självledarskap, självmedkänsla och stress. För 

instrumenten självmedkänsla och stress behövde ett antal frågor först skalomvändas. För 

självledarskap och självmedkänsla beräknades även ett genomsnittsvärde, d.v.s. summan 

dividerat med antalet frågor för instrumentet. I detta steg slogs även ett antal kategorier hos 

kategoriska variabler ihop för att få ett mer jämt antal respondenter i respektive 

kategori. ’Chef’ slogs ihop med ’medlem i ledningsgrupp’. Den äldsta åldersgruppen, 60+, 

slogs ihop med 50–59 p.g.a. av få respondenter i 60+. Tre grupper skapades för fysisk 

aktivitet, 0-2 gånger, 3-4 gånger och 5+ gånger. Endast tre personer hade lägre 

utbildningsnivå än gymnasium, så två grupper skapades av utbildning. För presentation av 

hälsotillstånd klassificerades variablerna på samma sätt som gjorts av Blomstedt et al. 

(2014), där ’mycket bra’ och ’bra’, klassas som ’bra’ självskattad hälsa. De som 

svarat ’någorlunda’ behölls så och de som svarat ’dåligt’ eller ’tämligen dåligt’ klassades som 

dåligt. I analys har variabeln använts som den är.   

 

I det tredje steget kontrollerades statistiska förutsättningar för regressionsanalys för att se 

till att kraven kring linjäritet, multikollinearitet, normalitet och homoscedasticitet var 

uppfyllda för samtliga index och det inte fanns några uteliggare (outliners). Inga hinder 

förelåg för vidare statistiska analyser.  
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I det fjärde steget påbörjades analysen av själva materialet med deskriptiv statistik, Pearsons 

korrelationstester och hierarkiska multipla regressionsanalyser. För de hierarkiska multipla 

regressionsanalyserna har antalet testade variabler begränsats i varje analys i enlighet med 

rekommendationer i förhållande till urvalets storlek (Pallant, 2016). Analyserna utgick från 

stress som den beroende variabeln, samt självmedkänsla och självledarskap som de 

oberoende variablerna.  

 

Slutligen utfördes fördjupad analys där data splittades i olika grupper och nya Pearsons 

korrelationstester genomfördes. I detta skede gjordes även oberoende t-tester samt envägs 

ANOVA mellan grupper.   

 

4.6 Etiska överväganden 
Det etiska övervägandet gjordes i planeringsfasen av denna studie. Inga risker bedöms 

föreligga för individerna som deltagit i denna studie och studien har förhoppningsvis bidragit 

till kompletterande kunskap om självledarskapets och självmedkänslas betydelse för att 

hantera stress.  

 

I samband med att länken till webenkäten mailades till deltagarna, bifogades även ett 

följebrev. Detta brev innehöll information om studiens och dess syfte, villkor för deltagande, 

information om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Denna 

information bör vara tillräckligt i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2018). 

Deltagarna lämnade samtycke till insamlingen av information i enlighet med 

samtyckeskravet (ibid), genom att aktivt välja att deltaga i studien. Arbete inom ramen för 

högskola definieras inte som forskning i etikprövningslagen (ibid). Oavsett har inga känsliga 

personuppgifter samlats in. Uppgifterna i denna studie handlar om egenskattning av hälsa 

och stress. Uppgifterna i bakgrundsfrågorna som har hämtas kring individer är av mer 

generell karaktär, t.ex. kvinna eller man. Det har inte skett någon insamling av 

personuppgifter så att individen kan identifieras. Ingen koppling mellan data och person har 

gjorts eller kan göras, vilket gör att konfidentialitetskravet anses uppfyllt (Vetenskapsrådet, 

2018). Även företaget hålls konfidentiellt. Materialet har behandlats på lösenordskyddad 

dator och analyserats i statistikprogrammet SPSS tillhandahållet av Mittuniversitetet. De 
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insamlade uppgifterna har endast använts för studien i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2018).  

 

5. RESULTAT 
 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik för index. Därefter presenteras resultat av 

prövning av hypoteserna. Dessa har prövats genom Pearsonkorrelationer och multipel 

hierarkisk regressionsanalys. Slutligen presenteras en fördjupad analys för att undersöka 

skillnader mellan grupper med hjälp av Pearson korrelationsanalyser, samt envägs ANOVA 

och T-tester.  

 

5.1 Presentation bakgrundsvariabler.  
I urvalet på 65 respondenter var 43 kvinnor och 22 män, fördelade på 39 chefer och 26 

medarbetare. Respondenterna var jämt fördelade i åldersgrupperna 18-29år, 30-39 år, 40-49 

år samt 50 år och äldre. Många har jobbat länge i bolaget, 69% har jobbat sex år eller mer 

och 16% har jobbat tre till fem år. Endast 4% har jobbar kortare tid. 48% av deltagarna hade 

universitetsutbildning, 52% hade gymnasium eller folkhögskola (i denna gruppen inkluderas 

3 personer med endast grundskola). Gällande fysisk aktivitet så tränande 45% två gånger 

eller mindre, 40% tre till fyra gånger och 15% fem gånger eller mer. Den självskattade hälsan 

hade ett medelvärde på 3.83 (SD=.88) och fördelade sig som 74% mår bra, 20% någorlunda 

och 6% dåligt. I Tabell 1 redovisas deskriptiv statistik för hela urvalet kring de tre indexen i 

undersökningen. Medelvärdet för stress var 20.85, för självmedkänsla var det 3.07 och för 

självledarskap var 3.52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 1.  Deskriptiv statistik:  
Medelvärde och standardavvikelse för index  
  N Mean SD 

total upplevd stress  65 20.85 3.60 

total självledarskap  65 3.07 0.60 
total självmedkänsla 65 3.47 0.57 
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5.2 Korrelationsanalys.  
Pearson korrelationsanalys genomfördes mellan samtliga bakgrundsvariabler och mellan 

variablerna självledarskap, självmedkänsla och stress. Som framgår av Tabell 2 erhölls 

signifikanta samband mellan självledarskap och stress och mellan självmedkänsla och stress. 

Sambandet mellan självledarskap och stress var ett medelstarkt, positivt samband, d.v.s. att 

vid ökande självledarskapsförmåga ökade även stressen. För självmedkänsla var sambandet 

svagt negativt, vid ökande självmedkänsla minskade stressen. Självledarskap kan förklara 

18% av variansen i stress, medan självmedkänsla endast förklarar 6% av variansen.  

 

Hypotes 1 att individer som i stor utsträckning använder sig av självledarskap har en lägre 

självskattad stressnivå styrktes inte. Ett medelstarkt samband styrktes, men detta samband 

är positivt, inte negativt som hypotesen innebar.  

 

Hypotes 2 att individer som i stor utsträckning använder sig av självmedkänsla har en lägre 

självskattad stressnivå styrktes. Ett svagt negativt samband mellan de båda variablerna 

styrktes. 

 

Hypotes 3 att individer som stor utsträckning använder sig av självledarskap har också högre 

självmedkänsla styrktes inte. Inget samband mellan dessa två variabler påvisades.  

 

Tabell 2 visar att det även fanns ett signifikant svagt negativt samband mellan stress och 

självskattad hälsa. En minskad stressupplevelse ledde till bättre hälsa, men stress förklarar 

endast 8% av variansen i hälsa. Självmedkänsla visade signifikanta samband med flertal 

variabler utöver stress, nämligen kön, ålder, utbildningsnivå och hälsotillstånd. Sambandet 

mellan självmedkänsla och hälsotillstånd anses medelstarkt och med 17% delad varians. 

Slutligen visar resultaten att självledarskap hade ett signifikant samband med antal 

anställningsår. Ju längre tid anställd, desto sämre självledarskap.   
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Tabell 2. Pearsonkorrelationer. 

Pearsonkorrelationer för samtliga variabler, samt medelvärde, standardavvikelse och 
a-värde för index    
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Kön -          
2. Ålder .11 -         
3. Utbildningsnivå -.03 .13 -        
4. Anställningsår .01 .35** -.03 -       
5. Befattning .39** -.03 .14 .02 -      
6. Fysisk aktivitet .03 .01 .23 -.02 .19 -     
7. Hälsotillstånd .18 .07 .05 .01 .05 .29* -    
8. Självledarskap .12 -.18 .13 -.30* .11 .05 .01 -   
9. Självmedkänsla .36** .26* .30* .12 .23 .19 .41** .00 -  
10. Stress -.04 -.20 -.02 -.04 .16 .06 -.28* .43** -.25* - 

           
Medelvärde         3.47 3.07 20.85 

Standardavvikelse        .57 .60 3.59 
Reliabilitet (⍺)               .76 .81 .86 

 

5.3 Regressionsanalys  
Vidare utfördes en multipel hierarkisk regressionsanalys för att utvärdera hur väl 

självledarskap och självmedkänsla gemensamt kan förklara variansen i stress när man 

kontrollerar för hälsotillstånd. 

 

Hälsotillstånd adderades i steg ett och kan förklarade 8.1% av variansen i stress. Efter att de 

oberoende variablerna självledarskap och självmedkänsla lagts till i steg två, så förklarade 

modellen som helhet 28.3% av variansen i stress, F (3, 61) = 8.03, p < .001. De oberoende 

variablerna i steg två förklarade ytterligare 20.2% av variansen i stress, efter att 

hälsotillstånd kontrollerats för, R squared change = 0.202, F change (2, 61)=8.61, p < .05). I 

den finala modellen, var endast självledarskap statistiskt signifikant (beta=.43, p < .001). Av 

de testade variablerna är det alltså främst självledarskap som kan förklara variansen i stress.   

 

Som den tidigare genomförda Pearson korrelationsanalysen visade fanns det ett medelstarkt 

samband mellan hälsotillstånd och självmedkänsla. Den multipla regressionsanalysen 

upprepades för att se hur självledarskap kan förklara variansen av stress då den 

kontrollerades för en variabel i taget. Tas endera av variablerna hälsotillstånd eller 



19 
 

självmedkänsla bort i den multipla regressionsanalysen visade den andra unikt statistiskt 

signifikant samband med stress.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys.     
Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel och standardiserade b-koefficienter.  

Beroende variabel total perceived stress index.   
     
    b SE b ß 

Steg 1     
 Konstant 23.79 1.32  

 Hälsotillstånd -1.53 0.65 -.28* 

Steg 2      
 Konstant 16.65 3.15  
 Hälsotillstånd -1.22 0.64 -.23 

 Självledarskap 0.30 0.08 .43*** 

  Självmedkänsla -0.08 0.06 -.15 
     

Notera. R2=.081 och adj R2=.066 för steg 1, ∆R2=.20 for steg 2. * p < .05, **p < .01, *** p < .001 
 

Ett flertal regressionsanalyser genomfördes. Vid analys av hur självmedkänsla kan förklara 

variansen i stress när man kontrollerar för samtliga bakgrundsvariabler, visade även 

befattning ett unikt signifikant samband. Inga andra bakgrundsvariabler visade signifikant 

samband på stress. 

 

5.4 Fördjupad analys  

5.4.1 Jämförelse av korrelationskoefficienten mellan två grupper.  
 

För att undersöka skillnader mellan olika grupper samt sambanden mellan de olika 

variablerna för respektive grupp, så genomfördes fördjupade analyser. Pearson 

korrelationsanalyser genomfördes efter att materialet hade splittats, först på kvinnor 

respektive män och därefter på chefer respektive medarbetare.  

 

I den första analysen visades, som framgår av Tabell 4, att det för både kvinnor och män 

fanns ett medelstarkt, respektive starkt samband mellan självledarskap och stress. SPSS 

beräknar inte om den erhållna korrelationen för de två grupperna är signifikant olika. Ett 

enkelt sätt att testa detta är genom att använda en kalkylator på nätet 
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(http://vassarstats.net/rdiff.html, refererad i Pallant, 2016). Antalet respondenter och r-

värdet och matades in i kalkylatorn. Z-värdet och p-värdet beräknas av kalkylatorn. Ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna gick att påvisa.     

 

Tabell 4. Pearsonkorrelationer.  

Pearsonkorrelationer för samtliga index, samt medelvärde, standardavvikelse och antal. 

Kvinna 1. 2. 3. Man 1. 2. 3. 

1. Självledarskap -   1. Självledarskap -   
2. Självmedkänsla -.04 -  2. Självmedkänsla -.08 -  
3. Stress .40** -.27 - 3. Stress .55** .-21 - 

        
Medelvärde  3.42 2.92 20.95 Medelvärde  3.57 3.38 20.64 

Standardavvikelse .43 .56 3.08 Standardavvikelse 0.43 0.56 3.08 
N 43 43 43 N 22 22 22 

 

I den andra analysen visades, som framgår av Tabell 5, att för chefer fanns ett medelstarkt 

positivt samband mellan självledarskap och stress, samt ett negativt samband mellan 

självmedkänsla och stress. Inget signifikant samband mellan några variabler i visades för 

gruppen medarbetare. För att undersöka om korrelationen för de två grupperna var 

signifikant olika, användes återigen samma online kalkylator 

(http://vassarstats.net/rdiff.html, refererad i Pallant, 2016). Ingen signifikant skillnad gick 

dock att påvisa. Självledarskap visade även ett starkt negativt samband med ålder för 

medarbetare. Skillnaden mellan grupperna var även signifikant.     

 

Tabell 5. Pearsonkorrelationer. 
Pearsonkorrelationer för samtliga index, samt medelvärde, standardavvikelse och antal    
Medarbetare  1. 2. 3. Chefer 1. 2. 3. 

1. Självledarskap -   1. Självledarskap -   
2. Självmedkänsla .08 -  2. Självmedkänsla -.10 -  
3. Stress .37 -.17 - 3. Stress .46** -.35* - 

        
Medelvärde  3.40 2.91 20.15 Medelvärde  3.52 3.18 21.31 

Standardavvikelse 0.64 0.52 3.29 Standardavvikelse 0.52 0.63 3.76 

N 26 26 26 N 39 39 39 
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5.4.2 Envägs ANOVA mellan grupper 
För att ytterligare undersöka påverkan av ålder på självledarskap för respektive befattning 

utfördes en envägs mellangrupps ANOVA. Filen splittades först på befattning, därefter 

utfördes en envägs ANOVA baserad på fyra åldersgrupper. För medarbetare fanns det en 

statistiskt signifikant skillnad på p < .01 nivån i självledarskapsresultat för de fyra 

åldersgrupperna: F (3, 22) = 5.296, p = .007. Effektstorleken, beräknad med hjälp av eta 

squared, var .4 och anses stor (Pallant, 2016). Post hoc jämförelser med användning av 

Turkey HSD test indikerade att medelvärdet för Grupp 1 (M = 37.20, SD = 2.48), var 

signifikant annorlunda från Grupp 4 (M = 26.75, SD = 5.11). Övriga grupper skilde sig inte 

signifikant från varken Grupp 1 eller Grupp 3. För chefer fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan åldersgrupper. Figur 1 visar medelvärdet plottat för de olika åldersgrupperna 

för respektive befattning.    

 

Figur 1. Estimerad marginellt medelvärde av total självledarskap per åldersgrupp  

5.4.3 T-tester 
Sett till den procentuella fördelningen mellan ’dålig’, ’någorlunda’ och ’bra’ självskattad 

hälsa, hade chefer större andel än medarbetare, som mådde båda ’bra’ och ’dåligt’. Det var 

även större andel av chefer än medarbetare, som upplevde hög stress, se Figur 2. T-tester 

utfördes för att se om det fanns skillnader i medelvärde för självskattad hälsa, 
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självledarskap, stress, eller självmedkänsla mellan olika grupper. För chefer och medarbetare 

fanns det ingen signifikant skillnad i medelvärdet för någon av variablerna.  

 

 
Figur 2. Deskriptiv statistik, procentuell fördelning i av medarbetares respektive chefer svar för 

variablerna självskattad hälsa och uppskattas stress.  

 

För kvinnor och män fanns det en signifikant skillnad mellan könen för självmedkänsla. 

Männen hade en signifikant högre medelvärde för självmedkänsla (M = 3.34, SD = .56) än 

kvinnor (M = 2.92, SD 0.56; t (62) = -3.10, p = .003, tvåsidig). Eta-squared beräknades till .13, 

vilket är att anse som en moderat effektstorlek (Pallant, 2016), 13% av variansen i 

självmedkänsla kan förklaras med kön. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen för 

någon av de andra variablerna.  

 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Resultatdiskussion 
De uppmätta medelvärdena för de tre mätinstrumenten i denna studie ligger i stort sett linje 

med tidigare studier. Gällande självledarskap var det svårt att hitta tidigare rapporterade 

medelvärde vid användande av det kortare formuläret ASLQ. I en tidigare studie gjord på 

studenter (Maykrantz & Houghton, 2018) rapporterades medelvärdet för självledarskap till 

M = 4.09 (SD = .47), vilket är något högre än i denna studie (M = 3.47, SD = .57). Vid 

användande av samma gränsvärden för mycket lågt, lågt, moderat, högt och mycket högt 
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som används för den fullständiga skalan (Neck, Manz & Houghton, 2017) anses det 

uppmätta medelvärdet som moderat självledarskap. 

 

Gällande självmedkänsla är uppmätta medelvärdet i denna studie (M = 3.07, SD = .60) i linje 

med tidigare studie (Babenko & Guo, 2019), M=3,145, SD = 0,64. Om man på samma sätt 

använder gränsvärdena från SCS, anses medelvärdet vara en moderat nivå av självmedkänsla 

(https://self-compassion.org/test-how-self-compassionate-you-are/) 

 

Syftet med PSS är egentligen inte att vara ett diagnostiskt instrument, så det finns inga 

gränsvärden för vad som betraktas som hög respektive låg stress (PSS FAQs, Carnegie Mellon 

University, 2014). Syftet är att snarare att jämföra stress mellan människor inom samma 

urval (ibid). 2012 presenterade Cohen och Janicki-Deverts en studie där stress mätt med PSS-

10 jämfördes mellan flera olika samhällsgrupper vid tre mättillfällen (1983, 2006 och 2009). 

För gruppen heltidsarbetande visade studien en ökning i stress över tid (1983: M=12.38, 

SD=6.73, 2006: M=15.22, SD=7.53, 2009: M=16.23, SD=7.31). I denna studie var medelvärdet 

av den uppmätta stressnivån betydligt högre, M= 20.85, SD = 3.60. Den sista mätningen i 

ovan nämnda studie var dock gjord 2009. Det känns inte orimligt att stressvärdena har ökat 

sedan 2009, med tanke på den kontinuerligt och allt snabbare föränderliga arbetskontexten 

som vi befinner oss i. Maykrantz & Houghton (2018) rapporterades i sin studie ett 

medelvärde för stress på M = 23.16, SD = 4.18.  

 

Gällande självskattad hälsa är resultaten i linje, eller något bättre med vad som 

rapporterades i uppföljningen av Västerbottens interventionsprogram, 71.2% rapporterade 

bra, 21.6 någorlunda och 7.2% dåligt (Blomstedt et al., 2011). I denna studie rapporterade 

74% mår bra, 20% någorlunda och 6% dåligt. 

 

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan självledarskap, självmedkänsla 

och stress. Kan vi motverka onödig stress som leder till ohälsa och outnyttjad potential med 

större fokus på individrelaterade beteende och faktorer? För studien formulerades tre 

hypoteser.  
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Den första hypotesen var att individer som i stor utsträckning använder sig av självledarskap 

har en lägre självskattad stressnivå. Denna hypotes kunde inte styrkas, men ett positivt 

samband mellan självledarskap och stress styrktes. Personer med hög stress har alltså bättre 

självledarskapsförmågor. Detta samband gällde både för kvinnor och män och det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan könen. Men när datat splittades på befattning var detta 

samband framträdande hos chefer men inte hos medarbetare. Tidigare studier har uppvisat 

ett negativt samband mellan självledarskap och stress (Maykrantz & Houghton, 2018; 

Unsworth & Mason, 2012), vilket är det motsatta resultatet än i denna studie. Några studier 

har dock gjorts via interventionsstudier där förändring av stress bättre kan förstås. 

Resultatet i denna studie visar att personer, främst chefer, med högre självledarskap har 

högre stressnivå. Vi kan dock inte i denna studie dra slutsatser om hur individernas 

stressnivå eller självledarskapsnivå har förändrats över tid. Vi kan inte heller inte uttala oss 

huruvida individerna som har högre självledarskap upplever sig kunna hantera stressen 

bättre eller om den upplevda stressnivån är ohållbar för individen. Trots att resultatet i 

denna studie skiljer sig från tidigare, är resultatet av intresse och indikerar att självledarskap 

i svensk kontext, samt mätning av stress bör undersökas vidare.  

 

Självledarskapsförmågor kan förbättras genom insikt, reflektion och träning. Unsworth & 

Mason (2012) menar att självledarskapsträning förser individer med resurser, som dels 

hjälper dem att adressera pågående stressorer, men som även bidrar till att motverka att 

framtida stessorer kan uppstå. I jämförelse av medelvärdet i självledarskap mellan 

åldersgrupper för chefer respektive medarbetare, gick det inte att se någon skillnad mellan 

de olika åldersgrupperna för chefer. Men hos medarbetare påvisades en signifikant skillnad 

mellan de yngsta och de äldsta åldersgrupperna, där de yngsta uppvisade ett bättre 

självledarskap (M=4.21, SD = .28). För medarbetare avtar nivån av självledarskap med 

stigande ålder, men så är inte fallet för chefer. Värt att fundera över är hur medarbetare och 

chefer fortbildas under sin karriär. Förvisso sker träning genom arbetet, så stigande ålder bör 

bygga erfarenhet. Utöver träning i arbetet är utbildning vanligt för att bygga kompetenser i 

bolag. I många bolag har fokus varit på att utbilda främst chefer, samt medarbetare som 

anses som ’high potentials’, snarare än samtliga medarbetare. Ofta sker viss utbildning 

initialt i karriären, men avtar över tid. Kan detta vara en bidragande orsak till skillnaden i 
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självledarskap mellan åldersgrupperna? Återfinns det åldersrelaterade sambandet även i en 

större population?   

 

Den andra hypotesen att individer som i stor utsträckning använder sig av självmedkänsla 

har en lägre självskattad stressnivå styrktes, med ett svagt positivt samband. Tidigare studier 

har visat signifikanta samband mellan självmedkänsla och minskad oro, stress och 

depression och ökat välmående, glädje, och optimism (Cuhna et. al. 2015). Självmedkänsla 

lyfts som en viktig komponent för att bygga motståndskraft (eng. resilience) (Lemire, 2018).  

Forskning föreslår att självmedkänsla kan spela en viktig roll i copingprocesser (Allen & 

Leary, 2010). Självmedkänsla relaterar framför allt till positiv kognitiv omstrukturering och 

existerande forskning föreslår att självmedkänsla involverar att tänka kring stressfulla 

situationer på ett sätt som underlättar coping (ibid). Individens tolkning av situation är just 

avgörande för reaktionen. Kanske även här uppvisat PSS en begränsning för att förstå hela 

bilden av relationen mellan stress och självmedkänsla. Endast 6% av variansen i stress kunde 

förklaras av självmedkänsla, men samtidigt förelåg det än 17% samvarians mellan 

självskattad hälsa och självmedkänsla. Hur stressen uppfattas kan vi inte dra några slutsatser 

kring i denna studie eller om individernas copingförmåga. 

 

Självmedkänsla visade även samband med ett antal bakgrundsvariabler nämligen kön, ålder, 

utbildningsnivå och hälsotillstånd. De vidare t-testerna visade att det fanns en signifikant 

skillnad i medelvärdet mellan könen, där männen hade högst medelvärde. Tretton procent 

av variansen i självmedkänsla kunde förklaras med kön. Kvinnor har alltså sämre 

självmedkänsla än män, innebär detta att kvinnor har sämre copingstrategier för att skydda 

sig som individ mot hälsofarlig stress?  

 

Den tredje hypotesen, att individer som stor utsträckning använder sig av självledarskap 

även har högre självmedkänsla, kunde inte styrkas. Inget samband fanns mellan 

självledarskap och självmedkänsla. Självledarskap innehåller bland annat strategier kring 

konstruktiva tankemönster, som inkluderar att identifiera och ersätta dysfunktionella 

övertygelser och antaganden genom att visualisera framgång i bilder och positiv självdialog 

(Neck & Houghton, 2006). Detta ligger definitionsmässigt inte allt för långt borta från 

självmedkänsla som innebär att vara snäll och förstående mot sig själv i situationer av fall av 
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smärta eller misslyckande, istället för att vara hård och självkritisk (Neff, 2003). Kanske kan 

ytterligare studier av delskalor ge fler pusselbitar. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Instrumenten som ligger till grund för studien är väletablerade och har i tidigare studier 

uppvisat god reliabilitet, ASLQ a = 0.73 (Houghton et al. 2012), (Maykrantz & Houghton, 

2018), SCS-SF a = .86-.87 (Reas et al. 2010; Babenko & Guo, 2019), PSS a = .86- .87 

(Maykrantz & Houghton, 2018). Även i denna studie visade instrumenten god reliabilitet: 

ASLQ a = .76, SCS-SF a = .81, och PSS = a = .86. 

 

De kortare varianterna av mätinstrumenten valdes, för att antalet frågor i enkäten inte skulle 

bli för omfattande. Nackdelen med de kortare varianterna av SLQ och SCS är att det 

rekommenderas att endast använda det totala värdet av skalorna och inte analysera 

delskalor (Raes et al., 2010; Houghton et al. 2012). Då det inte fanns något samband mellan 

självledarskap och självmedkänsla på totalnivå skulle det varit intressant att undersöka om 

samband kunde styrkas för vissa delskalor. Användning av de längre mätinstrumenten skulle 

dock i denna studie innebära en allt för omfattande enkät.  

 

Enkäten som användes var på 38 frågor och har förmodligen inte uppfattats som för lång. 

Däremot översattes två av instrumenten, ASLQ och SCS-SF, till svenska då det saknades en 

etablerad svensk översättning. Huruvida samtliga frågor har blivit optimalt översatta till en 

svensk kontext har inte undersökts. Det interna bortfallet begränsades helt då samtliga 

frågor var obligatoriska att besvara och enkäten gick inte att avsluta utan fullständiga svar. 

Detta kan kanske ha påverkat bortfallet, på så sätt att om någon fråga upplevts svår att 

besvara har man kanske hellre avbrutit enkäten.  

 

Det var utmanande att få tillräckligt med deltagare till studien. Trots att fyra företag tackade 

ja till att deltaga i studien och att information gick ut via mail från VD eller HR-chef var antal 

deltagare litet för tre av bolagen. Man kan inte hävda att det bortfallet motsvarar ett snitt av 

urvalet, utan det kan ha varit betydelsefullt för studien. De som inte svarade återfinns dock i 



27 
 

flertalet kategorier, chefer, medarbetare, kvinnor, män samt olika åldrar, men inte jämt 

fördelade. Kanske borde andra metoder för datainsamling ha undersökts.   

 
Sett till att endast 20% av variansen i stress kunde förklaras med de testade variablerna, 

tyder det på att det finns fler variabler som ytterligare kan ge förklaring till stress. Värt att 

reflektera över är om PSS är ett otillräckligt mått på stress i detta sammanhang. PSS 

fokuserar på negativ stress (eng. distress), men inte alls på positiv stress (kallas även 

eustress). Instrument för att mäta en mer holistisk bild av stress kanske skulle ge ytterligare 

dimensioner och perspektiv för sambandet mellan självledarskap och stress. Forskning kring 

arbetsrelaterad stress har främst utgått från ett antal olika teorier, krav-kontrollmodellen, 

effort-reward modellen eller kognitiv stressteori (Tikkamäki, Heikkilä & Ainasoja, 2016). 

Dessa transaktionella modeller har främst tenderat att fokusera på stress som endast ett 

negativt fenomen (ibid).  

 

Fast många teorier har uppmärksammat den positiva sidan av stress, finns det få empiriska 

studier kring detta. Ett undantag är Simmons och Nelson’s (2007) holistiska modell av stress 

som inkluderar både negativ och positiv stress (citerad Tikkamäki et al. 2016). Eustress kan 

relateras med välmående, arbetstillfredsställelse, minskad utbrändhet och engagemang (Di 

Fabio, Peiró, Rodríguez & Kozusznik, 2018). Både distress och eustress kan uppstå samtidigt, 

som respons till samma krävande situation och samexistera hos samma medarbetare som 

svar på samma jobbkrav. (ibid). Detta talar för att man borde mäta stress med ett mer 

holistiskt mått. Intressant att förstå om personer med högt självledarskap också har högre 

positiv stress.  

 

Kegan and Lahey (2016) framhäver i sin book ”An everyone culture” att den största 

anledningen till utbrändhet, inte är överbelastning på arbetet utan att medarbetare arbetar 

för länge utan att uppleva någon personlig utveckling.  

   

Utifrån de den stora mängd existerande forskning kring arbetsrelaterad ohälsa och 

stressrelaterade problem och sjukskrivningar kanske detta uttalande kan anses aningen 

onyanserat. Men möjligheter till personlig yrkesmässig utveckling är en parameter, som 

också lyfts i forskning kring arbetsorganisatoriska förhållande, som kan minska skadlig stress 
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(Aronsson et. al., 2012). Även detta indikerar att positiv stress är viktigt att utforska vidare, 

så att båda sidor av myntet kan belysas.  

 

Omfattande studier av vad ledare själva har ansett utvecklat dem visar att det mest är olika 

sorters relationer, nya uppdrag, att gå på kurs och egeninitierade aktiviteter (Yip & Wilson, 

citerad i Kjellström, Stålne & Törnblom, 2019). Även svåra händelser, kriser och skandaler 

lyfts som en viktig del i vad som utvecklat ledare (ibid). Det skulle dock vara oetiskt att skapa 

svåra händelser när vi utvecklar andra (Kjellström et al., 2019). Att utvecklas innebär att gå 

utanför sin komfortzon, vilket initialt kan kännas ohanterligt och rimligtvis genererar stress. 

Med rätt stöd kan upplevelsen bli utvecklande. Både självledarskap och självmedkänsla är 

pusselbitar i personlig utveckling.   

 

6.3 Framtida forskning 
Baserat på resultaten av denna studie lägger jag fram flera rekommendationer till vidare 

forskning som involverar självledarskap, självmedkänsla och stress. 

5.3.1 Holistiskt begrepp kring stress  
Det skulle vara intressant att förstå samband mellan självledarskap, självmedkänsla och 

stress mätt med ett mer holistiskt mått. Det finns ett relativt nyutvecklat mått som i spansk 

kontext mäter båda distress och eustress, The Valencia Eustress Distress Appraisal Scale 

(VEDAS), (Rodríguez, Kozusznik & Peiró, 2013). Detta test har validerats för en italiensk 

kontext och skulle vara intressant för vidare forskning i ett svenskt perspektiv.  

5.3.2 Interventionstudier 
Både självledarskap och självmedkänsla är färdigheter som går att förbättra genom träning. 

Vidare skulle det vara intressant att utföra interventionsstudier för att se hur förändring i 

färdigheter påverkar stress, positiv och negativ. En experimentell studie skulle dessutom 

kunna ge ytterligare insikter i variablernas påverkan på varandra, är möjligt.  

 

Många studier av självledarskap har genomförts i USA och även om det finns en del likheter 

så finns det även skillnader med svensk kultur. Tidigare forskning har kunnat påvisa 

skillnader och likheter mellan individer från USA respektive Kina och deras användning av 



29 
 

självledarskapsstrategier (Georgianna, 2007). Viktigt att vara medveten om att kulturen kan 

påverka individens användning och utveckling av självledarskapsstrategier (ibid). Det skulle 

vara intressant med fler och med större empiriska studier i en svensk kontext för både 

självledarskap och självmedkänsla. Dels för att säkerställa den svenska översättningen av 

instrumenten, men även för att förstå ytterligare hur självledarskap och självmedkänsla 

fungerar i en svensk kontext.  

6.3.3 Ledarskapsträning åt ”alla”? 
Även om det inte fanns någon skillnad i medelvärdet mellan medarbetare och chefer 

gällande självledarskap, uppvisar de en helt olikt riktade trender med stigande ålder. Som 

tidigare nämnts fanns det för medarbetare en signifikant säkerställd skillnad i självledarskap 

mellan äldsta och yngsta gruppen, vilket inte påvisades för chefer. Trenden för självskattad 

hälsa och trenden för självledarskap uppvisar likartade mönster. Med stigande ålder 

förändras tillstånden för hälsa och självledarskap på olika sätt för medarbetare och chefer. 

Som tidigare diskuterats är fokus ofta på att utbilda sina chefer, ofta på bekostnad av 

medarbetarnas utbildning. I de flesta chefsutbildningar ingår element av 

självledarskapsträning. Vidare studier för att förstå om nedan uppvisad trend går att 

säkerställa statistiskt i ett större urval och om bristande fortbildning för medarbetare kan 

vara en del av förklaringen, skulle vara spännande.  

 

 
Figur 3. Medelvärde för olika åldersgrupper för variablerna hälsotillstånd, självledarskap och självmedkänsla.  

 
 

6.4 Slutsatser 
Resultaten av denna studie antyder att det finns en skillnad när det gäller chefers och 

medarbetares självledarskap. Sambandet mellan ökat självledarskap och stress föreligger 
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hos chefer, men ej hos medarbetare. Medarbetare uppvisar sämre självledarskap med 

stigande ålder, något som inte föreligger hos chefer. Företag kanske skulle gynnas av att 

förändra sin policy kring vidareutveckling av medarbetare från fokus på de bäst presterande 

till utbildning av alla.  

 

Tidigare forskning har dokumenterat ett negativt samband mellan självledarskap och stress 

(Unsworth & Mason, 2012). I denna studie påvisades ett omvänt samband, personer med 

hög stress hade också högt självledarskap. Utsätter sig personer med bättre självledarskap 

för mer utmanande situationer, som också gynnar utveckling och välmående? Kan personer 

med hög stress hantera den bättre på grund av högre självledarskap?  

 

Resultaten från denna studie indikerar att stress bör analyseras från ett holistiskt perspektiv 

för att förstå om eustress samexisterar med distress hos personer med bättre självledarskap, 

och om det påverkar individens utveckling och välmående. Resultatet indikerar även att 

själmedkänsla kan fungera som en copingstrategi, vilket också stöds av tidigare forskning. Vi 

vet även att individens tolkning är avgörande för effekten av upplevelsen av stress. Kanske 

kan självmedkänsla bidra till att situationer av motgång blir mindre smärtsamma, att distress 

kan hanteras till förmån för eustress och därför gynna individens långsiktiga utveckling och 

välmående. Skillnad i självmedkänsla mellan könen behöver ytterligare utforskas i relation 

till copingstrategier och välmående.  

 

Så kan vi motverka onödig stress som leder till ohälsa och outnyttjad potential med större 

fokus på individrelaterade beteende och faktorer? Denna frågan är komplex. Men sett till att 

stress inte bara är negativt utan också är en viktig del i vår personliga utveckling, samt att 

både typer av stress kan samexistera, behöver båda sidor av myntet beaktas. Ytterligare 

forskning kring individrelaterade beteende och faktorer i relation till en holistisk bild av 

stress behövs.  
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Bilaga 1: Enkät  
 

Studie kring självledarskap, självmedkänsla och stress 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att 

behandlas utan identitetsuppgifter. Enkäten består av 38 frågor och tar ca 15 min att svara 

på.  

 

Bakgrund till studien: 

Stress orsakas av många faktorer, såsom sociala och ekonomiska strukturer i samhället, 

förhållandena på arbetsplatsen, men också av det individuella beteendet. För att 

åstadkomma förbättringar krävs förändringar hos individen, arbetsorganisationen och de 

ekonomiska styrsystemen. Samtidigt möter både organisationer och anställda tuffare och 

högre krav orsakade av bland annat globalisering och digitalisering. Arbetsgivarens ansvar 

behöver fortsatt vara i fokus i frågan om psykisk ohälsa på grund av stress. Men i denna 

studie har jag fokus på individen.  

 

Med denna studie vill jag undersöka om självledarskap och självmedkänsla kan reducera 

stress och bidra till bättre hälsa i arbetslivet? 

 

Avsnitt 1: Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilket kön identifierar du dig med? 

� Kvinna 

� Man 

 

2. Hur gammal är du? 

� 18-29 år 

� 30-39 år 

� 40-49 år 

� 50-59 år 
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� 60 år och äldre 

 

3. Hur många år har du jobbat på detta företag? 

� 0-2 år 

� 3-5 år 

� 6-7 år 

� Mer än 7 år 

 

4. Vilken är din utbildningsnivå? 

� Mindre än grundskolenivå 

� Grundskola, realskola, folkskola eller motsvarande 

� Gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 

� Universitet, högskola eller motsvarande 

 

5. Vilken befattning passar bäst in på dig? 

� Medarbetare 

� Chef med personalansvar 

� Medlem i ledningsgrupp 

 

6. Hur tycker Du att Ditt hälsotillstånd varit det senaste året? 

� Mycket gott 

� Ganska gott 

� Någorlunda 

� Tämligen dåligt 

� Dåligt 

 

7. Hur många gånger under en vecka utför du fysisk aktivitet som varar minst 30 min 

sammanhängande?   

� 0 gånger 

� 1-2 gånger 

� 3-4 gånger 



39 
 

� 5-6 gånger 

� 7 gånger eller mer ofta 

 

Avsnitt 2: Självledarskap 

Läs varje påstående noga innan du svarar. Markera den siffra som stämmer bäst in på dig 

själv. 1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i någon mån, 3 = Varken eller, 4 = Instämmer 

delvis, 5 = Instämmer helt 

 

8. Jag sätter specifika mål för mina egen prestation. 

9. Jag lägger vikt vid att hålla reda på hur bra jag gör ifrån mig på jobbet. 

10. Jag arbetar mot specifika mål som jag har satt upp för mig själv. 

11. Jag visualiserar för mig själv hur jag framgångsrikt utför en uppgift innan jag faktiskt utför 

den. 

12. Ibland föreställer jag mig en lyckat resultat innan jag utför en uppgift. 

13. När jag har framgångsrikt slutfört en uppgift belönar jag mig ofta med något jag gillar. 

14. Ibland pratar jag med mig själv (högt eller i huvudet) för att ta mig igenom svåra 

situationer. 

15. I situationer jag har problem med, försöker jag tankemässigt utvärdera riktigheten i mina 

egna övertygelser.   

16. Jag tänker på mina egna övertygelser och antaganden när jag stöter på en svår situation. 

 

Avsnitt 3: Självmedkänsla 

Detta avsnitt handlar om hur du vanligen agerar mot dig själv i svåra stunder. 

Läs varje påstående noga innan du svarar. Markera hur ofta du beter dig på det sätt som 

påståendet beskriver genom att markera den siffran i skalan 1-5 som bäst stämmer in på ditt 

beteende. 1=Nästan aldrig och 5 = Nästan alltid.   

 

17. När jag misslyckas med någonting som är viktigt för mig uppfylls jag av känslor av 

otillräcklighet. 

18. Jag försöker vara förstående och tålmodig gentemot de aspekter av min personlighet 

som jag inte tycker om. 

19. När någonting plågsamt inträffar försöker jag ha en balanserad syn på situationen. 
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20. När jag känner mig nere tenderar jag att känna som att de flesta andra människorna 

troligtvis är lyckligare än jag är. 

21. Jag försöker se mina brister som en del i att vara människa. 

22. När livet är svårt ger jag mig själv den omsorg och ömhet som jag behöver. 

23. När någonting gör mig upprörd försöker jag att hålla mina känslor i balans. 

24. När jag misslyckas med någonting som är viktigt för mig tenderar jag att känna mig 

ensam i mitt misslyckande. 

25. När jag känner mig nere tenderar jag att oroa mig och fixera på allting som är fel. 

26. När jag känner mig otillräcklig på något sätt försöker jag påminna mig själv om att 

känslor av otillräcklighet är något de flesta människor har. 

27. Jag är ogillande och kritisk när det gäller mina egna brister och otillräckligheter. 

28. Jag är intolerant och otålig gentemot de aspekter av min personlighet som jag inte tycker 

om. 

 

Avsnitt 4: Stress 

Frågorna i detta avsnitt handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Du 

skall fylla i hur ofta du har känt eller tänkt på ett visst sätt.  

0= Aldrig, 1=Nästan aldrig, 2=Ibland, 3=Ganska ofta, 4= Väldigt ofta.  

 

29. Under den senaste månaden, hur ofta har du varit upprörd över något som hände helt 

oväntat? 

30. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du var oförmögen att kontrollera 

de viktiga sakerna i ditt liv? 

31. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig nervös och "stressad"? 

32. Under den senaste månaden, hur ofta har du litat på din förmåga att hantera dina 

personliga problem? 

33. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att saker och ting har gått din väg? 

34. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du inte kunnat hantera allt som du 

måste göra? 

35. Under den senaste månaden, hur ofta har du klarat av att kontrollera irritationsmoment i 

ditt liv? 

36. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du haft kontroll? 
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37. Under den senaste månaden, hur ofta har du varit arg över sådant som hänt och varit 

utanför din kontroll? 

38. Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att svårigheter hopat sig så att du inte 

kunnat hantera dem? 
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Bilaga 2: Följebrev 
 

Studie riktad till dig som är anställd på Företag X (inom rese- och upplevelsebranschen). 
Jag heter Cecilia Gröning och jag läser magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och 
rehabilitering vid Mittuniversitetet. Jag kommer under hösten göra en studie och jag glad att 
Företag X valt att delta. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad 
det innebär att delta. 
 
Bakgrund till studien? 
Stress orsakas av många faktorer, såsom sociala och ekonomiska strukturer i samhället, 
förhållandena på arbetsplatsen, men också av det individuella beteendet. För att 
åstadkomma förbättringar krävs förändringar hos individen, arbetsorganisationen och de 
ekonomiska styrsystemen. Samtidigt möter både organisationer och anställda tuffare och 
högre krav orsakade av bland annat globalisering och digitalisering. Arbetsgivarens ansvar 
behöver fortsatt vara i fokus i frågan om psykisk ohälsa på grund av stress. Men i denna 
studie har jag fokus på individen. Med denna studie vill jag undersöka om självledarskap och 
självmedkänsla kan reducera stress och bidra till bättre hälsa i arbetslivet? 
 
Deltagande & Hur går studien till? 
Ditt deltagande är frivilligt, men eftersom svaren från dig inte kan ersättas av någon annan, 
hoppas jag att du vill delta och svara på frågorna så fullständigt som möjligt. Du samtycker 
till studien genom att svara på enkäten. Du kommer att få ett mail med en länk till en 
webenkät. Enkäten fylls i online och består av 38 frågor och tar ca 15 minuter att genomföra.  
  
Vad händer med mina uppgifter?  
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att 
behandlas utan identitetsuppgifter. De uppgifter du lämnar kommer endast att presenteras i 
tabellsammanställningar. Även företaget kommer hållas konfidentiellt och man kommer inte 
kunna utläsa ur studien vilket företag det handlar om.   
 
Hur presenteras resultaten? 
Resultaten kommer att presenteras i en rapport och kommer även att återpresenteras till 
ledningsgruppen för Företag X. Ingen inom Företag X kommer att komma in kontakt med 
något enskilt svar.   
 
Är det något du undrar över angående projektet eller enkäten är du välkommen att ta 
kontakt med mig. Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Cecilia Gröning 
Student vid Mittuniversitetet  
Mail: cegr1800@student.miun.se 
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Bilaga 3: SCS-SF Info 
Running head: SELF-COMPASSION SCALE–Short Form (SCS–SF) 1  

To Whom it May Concern:  

Please feel free to use the Self-Compassion Scale – Short Form in your research (12 items 
instead of 26 items). The short scale has a near perfect correlation with the long scale when 
examining total scores. We do not recommend using the short form if you are interested in 
subscale scores, since they’re less reliable with the short form. You can e-mail me with any 
questions you may have. The appropriate reference is listed below.  

Best wishes,  

Kristin Neff, Ph. D. 
e-mail: kristin.neff@mail.utexas.edu  

Reference:  

Raes, F., Pommier, E., Neff,K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial 
validation of a short form of the Self-Compassion Scale. Clinical Psychology & Psychotherapy. 
18, 250-255.  

Coding Key: 
Self-Kindness Items: 2, 6 Self-Judgment Items: 11, 12 Common Humanity Items: 5, 10 
Isolation Items: 4, 8 Mindfulness Items: 3, 7 Over-identified Items: 1, 9  

Subscale scores are computed by calculating the mean of subscale item responses. To 
compute a total self-compassion score, reverse score the negative subscale items - self-
judgment, isolation, and over-identification (i.e., 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1) - then 
compute a total mean.  

 
 
 

Information hämtad på Self-compassion: https://self-compassion.org/wp-
content/uploads/2015/06/Self_Compassion_Scale_for_researchers.pdf 
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Bilaga 4: PSS Info 
 
Perceived Stress Scale (PSS)  
 
Primary Reference:  

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived 
stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.  

 
Purpose: To assess the degree to which people perceive their lives as stressful. High levels of 
stress are associated with poor self-reported health, elevated blood pressure, depression, 
and susceptibility to infection.  
 
Description: Subjects indicate how often they have found their lives unpredictable, 
uncontrollable, and overloaded in the last month.  
 
 
 
Scaling: 0 = Never; 1 = Almost Never; 2 = Sometimes; 3 = Fairly often; 4 = Very often  

 
# Items: 10  

 
Sample Items:  

“In the last month, how often have you been upset because of something the 
happened unexpectedly?” “In the last month, how often have you felt nervous and 
“stressed”?”  

 
Psychometrics:  

Reliability: alpha = .78  
Validity: Correlates in a predicted way with other measure of stress  
(Job Responsibilities Scale, life events scales).  

 
Scoring:  

Reversed Items: 4, 5, 7, 8  
Total Perceived Stress: Sum Items: 1, 2, 3, 4R, 5R, 6. 7R, 8R, 9, 10  

 
Variable Names:  

pss_tot: Total Perceived Stress Score  
 
 
Information hämtad på Carnegie Mellon University från: 
https://www.cmu.edu/dietrich/psychology/stress-immunity-disease-lab/scales/index.html 
 

 


