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Studier har visat att chefer har ett stort inflytande på de anställdas 
välbefinnande. I dagens hektiska arbetsliv är detta något som bör 
tillvaratas då de anställdas välbefinnande hotas på grund av de 
arbetsförhållanden de befinner sig i. Denna studie gjordes i syfte att 
undersöka hur ledarskap upplevs inverka på de anställdas 
välbefinnande. Halvstrukturerade intervjuer tolkade med tematisk 
analys visade att ledarskapet upplevdes ha en inverkan på de 
anställdas välbefinnande. Vilken typ av ledarstil som användes 
upplevdes spela en roll för välbefinnandet och speciellt viktiga 
komponenter för att utföra ett hälsofrämjande ledarskap var 
kommunikation, feedback och socialt stöd. Trots att urvalet var litet 
(N=7) är studien trovärdig, främst eftersom resultatet bekräftar 
tidigare studier. Denna undersökning är viktig i den bemärkelsen att 
den hanterar ett fenomen som blir allt mer uppmärksammat i dagens 
samhälle då hälsan har satts i fokus. 
 
 

Arbetsmarknaden har under de senaste åren förändrat sig i riktning mot mer slimmade 
organisationer. Detta har lett till att toleransen för olikheter i prestation har minskat 
(Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2005). Den ökande konkurrensen 
mellan företagen ställer höga krav på de anställda, speciellt vad det gäller 
produktionsaspekter och tidsmässiga dimensioner. Samtidigt som dessa krav på de 
anställda har ökat har deras inflytande minskat, vilket leder till mindre kontroll över 
arbetssituationen och därmed försämrad psykosocial arbetsmiljö. I detta läge är det 
mycket viktigt att de anställda känner ett starkt stöd från organisationerna de arbetar 
inom. I de fall där detta stöd ej kan erhållas ökar risken markant för stressrelaterade 
besvär och sjukfrånvaro (Marklund et al., 2005). Socialt stöd i relationer kan underlätta 
i arbetet och öka välbefinnandet (House, Landis & Umberson, 2003). 29,6 % av alla 
kvinnor sysselsatta i arbete upplever att de för det mesta inte eller aldrig får stöd av 
chefen när arbetet känns besvärligt. Samma siffra hos män är 40,1 % 
(Arbetarskyddsstyrelsen, 1997). 
 
Från 1986 till 2001 har förekomsten av trötthet, sömnproblem och ångest ökat markant i 
Sverige (Gustafsson & Lundberg, 2005). Både trötthet och ångest har under den givna 
perioden ökat med mer än 50 %. Gustafsson och Lundberg (2005) har lagt fram ett antal 
hypoteser på vad denna reducering av välbefinnande kan bero på. Dessa är sättet som 
urvalet till arbetsmarknaden sker, att arbetsvillkoren har blivit sämre, förändringar i 
familj- och privatliv samt sociala, kulturella och politiska förändringar.    
 
Att en chef har ett resultat- och personalansvar är de flesta forskare överens om, men 
utöver detta så är ledarskapslitteraturen stor och mångsidig (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Överlag så finns det tre olika utgångspunkter för hur ledarskap ses. Den första 
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utgångspunkten är att förklara ledarskapet utifrån chefens personliga egenskaper. Inom 
den typen av forskning eftersöks en viss typ av individ som passar som chef. I den andra 
utgångspunkten ses ledarskap som ett beteende eller en handling. Där forskas på vad 
ledare faktiskt gör och vad konsekvenserna av detta beteende och handlingar blir. I den 
sista utgångspunkten ses ledarskap som en symbol för vad ledningen står för och det 
studeras utifrån hur chefens handlingar uppfattas. Ledarstil är ett av de största 
begreppen inom ledarskapsforskning. Ledarstil beskrivs som chefens beteendemönster, 
förklaringar ges även till varför cheferna beter sig som de gör. Vidare läggs även stor 
vikt vid att undersöka sambandet mellan ledarstil och effekten på effektivitet 
(Abrahamsson & Andersen, 2005).       

 
En mängd kvantitativa undersökningar har gjorts för att undersöka förhållandet mellan 
anställdas välbefinnande och det ledarskap de arbetar under (exempelvis Nyberg, 
Bernin, & Theorell, 2005). Jag anser att det behövs fler undersökningar i samma ämne 
som är gjorda på kvalitativa grunder. Genom kvalitativa undersökningar erhålls en 
större förståelse för hur den enskilda individen tänker och deras egna upplevelser av 
fenomenet (Langemar, 2006). Kvantitativa studier kan visa på samband, men genom 
kvalitativa studier underlättas förståelsen för vad som ligger bakom dessa samband. 
Studier i detta ämne behövs för att uppmärksamma vikten av att arbeta för att de 
anställda ska må bra. Om anställda mår bra så befinner sig företaget i en situation där 
samtliga kan ses som vinnare. Samtidigt som den enskilda individen känner 
välbefinnande, så bör även detta vidare kännas av i ett positivare arbetsklimat och bättre 
miljö. Detta bör i sin tur kunna leda till effektivare företag. Litteraturen inom området 
fokuserar snarare på företagseffektiviteten i sig utan att reflektera över att det kan vara 
en positiv effekt av de anställdas välbefinnande. Det saknas därmed inom forskningen 
ett vidvinkelperspektiv då problem och lösningar enbart ses från en synvinkel. Det 
måste fokuseras mer på helheten samt på alternativa förklaringar.  

 
Hälsa och välbefinnande 

Att känna välbefinnande förknippas starkt med innehavandet av en god hälsa. Ett 
välkänt begrepp inom hälsoforskningen är KASAM eller en ”känsla av sammanhang” 
(Antonovsky, 1991). KASAM kan delas upp i tre komponenter som alla anses bidra till 
en god hälsa och välbefinnande. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Alla dessa komponenter kan ledande personer påverka hos sina anställda. 
Begripligheten är huruvida man upplever stimuli eller information som 
sammanhängande, tydlig och strukturerad. Detta kan chefer starkt påverka genom att ge 
klara instruktioner och information om arbetets olika delar för att skapa en helhetssyn 
på det arbete den anställda förväntas göra. Hanterbarheten handlar om huruvida 
individen upplever att resurser står till ens förfogande.  Detta kan chefen påverka genom 
att visa att hon eller han finns till den anställdas förfogande, att hon eller han är någon 
att lita på. Den tredje och sista komponenten benämns som meningsfullhet och kan 
uppnås genom att den anställde får vara med och bestämma. Den hänvisar till vikten av 
att vara delaktig i saker som angår en själv. Denna delaktighet bör leda till en känsla av 
mening med livet, att det är någonting att kämpa för, vilket ses som en viktig del av 
hälsan (Antonovsky, 1991). 
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Cheferna är en av de främsta arbetsmiljöfaktorerna på många arbetsplatser (Ljusenius & 
Rydqvist, 1999). Rätt chef på rätt plats har stora möjligheter att bidra med kompetens, 
motivation och välbefinnande till personalen och arbetsplatsen i stort. Chefen som 
representerar en människosyn där individens vilja och förmåga att göra ett gott arbete 
står i fokus, bidrar ofta till att personalen känner sig delaktig och betydelsefull. Detta 
engagemang från personalen kan åstadkommas genom målstyrning, information och 
delegering av arbete utifrån synen att personalen alltid vill prestera sitt bästa. Känslan 
av välbefinnande påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer som hela tiden finns 
runt omkring oss i vardagslivet. Att människan fortfarande har kvar den så kallade 
reptilhjärnan, som härstammar från tider då vi levde under helt andra förhållanden än 
vad vi gör idag, kan många gånger ställa till med problem. Reptilhjärnan reagerar med 
att ge signaler till kroppen om att kämpa eller fly, när den ställs emot ett hot. I dagens 
samhälle där arbetsmarknaden kräver att problem måste lösas istället för att vi flyr från 
dem bidrar detta till en stark stress hos individerna. Arbetsuppgifter måste utföras och 
problem måste lösas. Dessa stressreaktioner leder ofta till problem då vår känsla av att 
vilja fly eller kämpa emot går i direkt motsats till vad som krävs för att framgångsrikt 
lösa uppgifter. Idag har vi även en helt annan typ av nätverk än vad vi är anpassade till. 
På stenåldern fanns starka band mellan medlemmar i en viss grupp, då detta var 
nödvändigt för överlevnaden. I dagens läge har vi ofta flera olika typer av nätverk, och 
kanske känner vi oss inte riktigt trygga i något av dem. Ett gott nätverk av bra kvalité 
utgör en bra förutsättning för hälsa och välbefinnande. Alla dessa komponenter är 
viktiga för chefer att ta i beaktande då de vill utföra ett hälsogivande ledarskap. Detta 
kan ske genom att i bästa mån lindra vardagsstressen för de anställda och erbjuda ett 
starkt nätverk i företaget (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 
 
Krav och kontrollmodellen (Karasek, 1979) visar på vikten av att ha kontroll över sitt 
arbete för att känna välbefinnande. De flesta psykiska problem såsom trötthet, ångest 
och depression som uppkommer på grund av individens arbete, kan härledas till att 
individen arbetar under höga krav i kombination med låg kontroll. Att arbeta i miljöer 
med starka sociala och psykologiska krav leder, på grund av stressen det framkallar, till 
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Men det är inte själva kravet i sig som utgör 
denna risk utan snarare är det bland annat tidspress och konflikter som bidrar till den 
ökade risken. Ju högre krav individen har på sig själv i sin arbetssituation, desto mer 
kontroll över arbetsuppgifterna måste individen få för att kunna hantera pressen 
(Karasek & Theorell, 1990).  

 
Hur väl höga krav hanteras är beroende av vårt individuella sätt att handla (Theorell, 
2003). Det finns stora belägg för att vårt sätt att handla påverkas av den miljö vi lever 
och arbetar i. Den största delen av hur vi hanterar problem har vi fått från upplevelser i 
det vuxna livet, och en mindre del kommer från vår uppväxt och våra gener. I öppna 
arbetsmiljöer där det är lätt att uttrycka sina åsikter blir individerna mer oberoende och 
säkra. I slutna miljöer där anställda inte vågar säga ifrån uppkommer ofta ett lidande hos 
personalen. Arbetsmiljön påverkas uppifrån, då en ledning som uppmuntrar fritt 
tänkande ofta påverkar cheferna som i sin tur påverkar de anställda. Genom detta har 
ledningen och cheferna stort inflytande på hur de anställda hanterar olika situationer och 
därmed också på hur de mår (Theorell, 2003). 
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Något som verkar typiskt för långtidssjukskrivna är deras benägenhet att ”bita ihop” 
(Herrman, 2005). När de upplever problem på arbetsplatsen drar de sig för att berätta 
detta för arbetsgivaren och arbetskollegorna. Dessa personer utvecklar ofta både fysiska 
och psykiska negativa symptom såsom muskel- och ledbesvär, utmattning och trötthet. 
Många långtidssjukskrivna anklagar arbetets organisering och arbetsplatsförhållande 
som orsak till deras ohälsa och efterföljande sjukskrivning. Saker som kan upplevas 
som psykiskt tunga är exempelvis dåligt ledarskap, omorganisationer, hög stressnivå 
med mera. En kombination av höga krav, både från sig själv och från organisationen, 
och vanmakt verkar vara en stor riskfaktor vad det gäller sjukskrivning. Det upplevs 
som psykiskt betungande att arbeta inom en organisation med brister och mindre bra 
chefer gör denna situation ohållbar (Herrman, 2005). 

 

Som en utveckling av krav och kontrollmodellen har Job demands/Resources-modellen 
om utbrändhet tagits fram (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Den 
visar på att vägen till utbrändhet går genom två processer. I den första processen visas 
på de krav som individen ställs inför på sitt arbete. Dessa krav består exempelvis av 
mängd arbete, tidspress, skiftarbete och arbetsmiljö. Dessa arbetskrav kan, i för stor 
mängd, leda till utmattning. Den andra processen beskriver de resurser som individen 
har tillgång till för att möta dessa höga krav. Dessa resurser kan exemplifieras av 
feedback, belöningar, kontroll över arbetet, deltagande, säkerhet och support från 
chefen. En brist på dessa resurser kan leda till ett minskat engagemang för arbetet. Även 
sociala resurser såsom stöd från kollegor, familj och vänner anses viktigt för individen 
att klara av arbetskraven. Då dessa resurser saknas eller finns i alltför liten utsträckning 
får individen svårt att hantera arbetskraven. I dessa situationer är det möjligt att 
individens motivation att utföra arbetet minskar. Detta är antagligen viktigt för att 
individen ska kunna undvika frustrationen i det fall då de inte klarat av att uppnå 
arbetsmålen (Demerouti et al, 2001). 

 
Allmänt anses det finnas ett grundläggande samband mellan socialt stöd och 
välbefinnande. Men sambandet är inte klart definierat utan det ses mest som en allmän 
vetskap. Effekterna som det sociala stödet har på hälsan och välbefinnandet är inte 
specifika eller avgränsade, då man ej kan spåra bestämda sjukdomar eller andra 
besvärliga konsekvenser utifrån bristen på socialt stöd. Men trots detta anses socialt stöd 
i de allra flesta sammanhang ha ett stort inflytande på välbefinnandet (Stål, 1997). 

 
Ledarskap 

I dagens informationsöverflöd krävs chefer som bryter ner all information till en 
relevant nivå för de anställda. De anställda måste få hjälp att se helheten samt hur var 
och en bidrar till den. Chefen får till huvuduppgift att göra visioner förståeliga, arbeta 
mot delmål och fokusera strategiskt. Det ideala sättet att använda sig av kommunikation 
är genom ett integrerat system där alla kanaler samverkar och stödjer varandra. All 
kommunikation behöver inte ske direkt mellan två människor, även om det i många fall 
är att föredra. Andra lämpliga sätt att kommunicera på är till exempel med hjälp av 
anslagstavlor, personaltidningar, nyhetsbrev och utvecklingssamtal. Mycket av den brist 
på kommunikation som finns i företagen idag består av brist på dialog, feedback, 
effektiva möten, samordning med mera (Högström, Bark, Bernstrup, Heide, & Skoog, 
1999). 
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I en litteraturstudie angående ledarskap och medarbetares hälsa tas ett antal 
hälsofrämjande faktorer upp som chefer bör använda sig av när de utövar sitt ledarskap 
(Nyberg et al., 2005). Dessa faktorer visar på innebörden av att bland annat visa 
omtanke för sina medarbetare och skapa förutsättningar för att de ska känna delaktighet. 
Viktigt är också att chefen är karismatisk och inspirerar medarbetarna att se till den 
högre meningen med arbetet. Chefen bör även tillhandahålla intellektuell stimulans och 
struktur för att medarbetarna ska få bra förutsättningar till ett högt välbefinnande. Dessa 
hälsofrämjande faktorer hör främst till det relationsorienterade ledarskapet. Det är den 
typ av ledarstil som fokuserar på att motivera och inspirera medarbetare för att få dem 
att se att deras arbete är meningsfullt. Detta leder både till en känsla av 
arbetstillfredsställelse för individen och säkerligen även till bättre produktion för 
företaget. Det uppgiftsorienterade ledarskapet förknippas däremot med medarbetarnas 
ohälsa. I denna typ av ledarstil ses individen arbete enbart som ett utbyte av arbetskraft 
för pengar eller status. Detta bidrar till att medarbetaren inte får någon känslomässig 
anknytning till sitt arbete och inte får en känsla av sammanhang (Nyberg et al., 2005). 
 
En longitudinell, kvantitativ studie genomförd av Van Dierendonck med flera (2004) 
undersöktes relationen mellan ledarskapsbeteende och de underordnades välbefinnande. 
I studien deltog 38 ledare som ansvarade för olika avdelningar. Av dessa var 34 % män 
och 66 % kvinnor. En enkätundersökning genomfördes med dessa ledares 
underordnade. Enkäten innehöll flera faktorer som ansågs inverka på relationen mellan 
ledare och underordnad, bland annat användandet av feedback, stöd, kommunikation 
och rättvisa. Resultatet av studien visade på att ledarens beteende påverkar de 
underordnades välbefinnande. Ledare har därmed en viktig roll i den anställdes hälsa, 
speciellt vad det gäller att ge bra konstruktiv feedback. Men studien visade inte bara att 
ledaren kan ha en positiv inverkan på den underordnade, även den underordnade visade 
sig ha en stor inverkan på ledaren. När en anställd mår bra uppmuntrar detta ledaren till 
att bli mer aktiv och stödjande. Detta visades sig alltså vara en tvåvägs-process. Men 
trots detta är det alltid ledaren som har ansvaret för relationen. I fall där till exempel en 
negativ spiral i relationen bildats, är det alltid ledaren som måste ta tag i problemet och 
göra ett försök till att utföra en positiv förändring (Van Dierendonck, Haynes, Borrill & 
Stride, 2004). 
 
Blake och Mouton (1964, refererade i Abrahamson & Andersen, 2005) har arbetat fram 
ett effektivt sätt att utöva ledarskap. De menar att effektiviteten ligger i vilken ledarstil 
som används och inte i personliga egenskaper. De visar på att två element i ledarstilen 
som kan benämnas som resultatorientering och relationsorientering. Deras studier visar 
att ledare lägger vikt vid det ena eller det andra vid olika tillfällen. Dessa element 
uppfattas som oberoende av varandra i den bemärkelsen att man kan lägga stor vikt vid 
båda samtidigt. De menar att det både måste finnas människor och uppgifter för att ett 
ledarskap ska kunna utövas. Blake och Mouton pekar också på att det alltid finns en typ 
av ledarstil som är den bästa i sammanhanget och att det därmed inte är 
situationsbetingat (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Arvonen (1995) delar upp sättet att leda i tre olika ledarstilar. Dessa är 
förändringsorienterat beteende, relationsorienterat beteende och strukturorienterat 
beteende. Arvonen fann i en studie att ledarstil har höga korrelationerna med otrivsel i 
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arbetet. Det starkaste sambandet fanns mellan förändringsorienterad chef och psykisk 
trötthet. Den ledarstil som korrelerade minst med minskat välbefinnande var den 
relationsorienterade ledarstilen. Resultatet visar på att visioner, framtidsmål och 
förnyelse inte förknippas med trivsel i arbetet (Arvonen, 1995).  
 
Fiedlers (1976, refererad i Abrahamson & Andersen, 2005) ledarstilar liknar Blake och 
Moutons (1964) i fråga om uppgiftsorientering och relationsorientering. Men han 
presenterar även en tredje stil kallad socioavhänging som innebär omväxlande styrka i 
inriktning mot de båda föregående, vilken även kan förklaras som att ledaren anpassar 
ledarskapet till situationen. Fiedler menar tvärtemot Blake och Mouton att ledarstilen 
bör anpassas efter rådande förhållanden. Synen på ledarskap representeras av att det är 
en process där ledarstilen samverkar med situationen. Därmed menar Fiedler att en 
ledares effektivitet inte ligger i vilken ledarstil som utövas eller i ledarens personlighet, 
utan hur väl den fungerar i det givna sammanhanget (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur ledarskap upplevs inverka på den 
anställdas välbefinnande. Detta genom att utgå ifrån Blake och Moutons (1964) samt 
från Fiedlers (1976) ledarskapsteorier angående resultat- och relationsorienterade 
ledarstilar samt den situationsanpassade ledarstilen. Detta kommer att relateras till hur 
den anställda upplever sin arbetssituation för att se hur ledarstilen påverkar det psykiska 
välbefinnandet.   
 
 

Metod 
 
I denna studie har tematisk analys används. En blandning mellan induktiv och deduktiv 
metod valdes för att kunna gå in i studien med vissa förkunskaper, men ändå försöka 
vara öppen för vilket resultat det än blir. Kvalitativ metod med halvstrukturerade 
intervjuer valdes för att försöka förstå själva funktionen bakom anställdas välbefinnande 
i förhållande till det ledarskap de arbetar under (Trost, 1997).  
 
Deltagare 

Individer som arbetade inom handeln valdes som en grund för undersökningen. I den 
första delen av datainsamlingsprocessen användes ett bekvämlighetsurval med så kallat 
snöbollsurval då en stormarknad kontaktades för att tillhandahålla deltagare till 
förundersökningen. Urvalet bland de anställda gjordes med hjälp av avdelningscheferna 
på stormarknaden och utmynnade i två undersökningsdeltagare av olika kön och olika 
befattningar på arbetsplatsen. Dessa två deltagare användes i övningsuppsatsen som 
föregick denna undersökning, men deras data används även vidare i denna större 
undersökning. Resterande fem undersökningsdeltagare erhölls genom en kombination 
av bekvämlighetsurval och handplockat urval. Bekvämlighetsurval därför att de valdes 
ut bland bekantas bekanta, och handplockat urval därför att de valdes utifrån vilka som 
hade rätt förutsättningar att tillföra studien ett intressant resultat. Under denna senare 
process var det jag som undersökningsledare som själv valde ut dessa utifrån passande 
egenskaper och bakgrund.  
 



 
  

7 
 

 

 

 

Totalt deltog sju personer i undersökningen. Deltagare av olika kön valdes för att få en 
undersökning på heterogen basis, men deltagarna räknades som homogena i den 
bemärkelsen att de alla arbetade inom handeln. De arbetade i butik inom 
matvaruhandeln, hälsokostförsäljning, klädförsäljning eller bensinförsäljning. 
Underlaget blev fyra kvinnor och tre män med ett åldersspann mellan 20 och 62 år. 
Dessa hade varierande arbetsuppgifter och olika förhållande till sina närmaste chefer. 
Dessutom förekom olika typer av anställningar i undersökningen, allt från 
heltidsanställd till extraarbetare.  Dessa variationer i materialet valdes för att få ett 
resultat som väl reflekterar handelsbranschen i stort. 
 
Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade enskilda intervjuer (Trost, 1997). 
Detta för att erhålla en djupare och mer personlig information från deltagarna än vad 
som kan erhållas genom strukturerade intervjuer. En intervjuguide (Bilaga 1) med 
hjälpfrågor användes vid intervjutillfällena för att hålla informationen på en för 
undersökningen relevant nivå. Intervjuguiden var uppdelat i tre delar som behandlade 
ämnen såsom förhållande till chefen, den anställdas välbefinnande och ledarstil. Dessa 
ämnen diskuterades inte alltid i en bestämd ordning under intervjuerna, utan de togs ofta 
upp i form av följdfrågor på något undersökningsdeltagarna tagit upp. Även 
närbesläktade ämnen diskuterades under intervjuerna i de fall undersökningsdeltagarna 
tog upp dem. Överlag påbörjades intervjuerna med att prata allmänt om ledarskapet de 
arbetade under samt deras egen upplevelse av sitt välbefinnande, för att senare komma 
in på relationen dem emellan. En bandspelare användes under intervjuerna för att 
dokumentera informationen som givits. Undersökingsdeltagarna fick själva bestämma 
var de ville att intervjun skulle genomföras. Detta utmynnade i att de flesta intervjuer 
utfördes på intervjudeltagarens arbetsplats, vissa hemma hos deltagarna, en på 
Stockholms universitet och en hemma hos mig som intervjuare. Innan respektive 
intervju påbörjades, informerades deltagarna om deras rättigheter vid intervjun, med 
utgångspunkt från de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 1990). Intervjuerna var 
frivilliga och deltagarna lovades anonymitet. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter 
beroende på hur mycket information undersökningsdeltagarna hade att delge.  
 
Analys 

Analysen av materialet utfördes med hjälp av tematisk analys (Hayes, 2000). En 
kombinerad deduktiv och induktiv metod användes. Detta för att kunna ha ett 
förhållningssätt med en del kunskap angående ämnet men ändå vara öppen för ett 
resultat som ej överensstämmer med denna förförståelse. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant, exkluderat utfyllnadsord, till skriftlig form. Detta material lästes sedan 
igenom upprepade gånger för att hitta teman. Totalt fjorton teman hittades i första 
omgången. Vissa närbesläktade teman slogs efter detta ihop, medan andra förbisågs då 
det fanns för lite information för att använda dem i resultatet. Temana utarbetades på 
detta sätt för att öka läsbarheten och för att få ett bättre helhetsintryck av resultatet. Efter 
omarbetningen erhölls fem övergripande teman som tillsammans redovisar resultatet av 
undersökningen. Dessa teman gavs namnen inflytande på välbefinnandet, ledarstil, 
kommunikation, feedback och socialt stöd och presenteras i nämnd ordning. Just dessa 
teman valdes då de ansågs ge en rättvisande bild av helheten och även ansågs visa på 
processen av chefers inflytande på de anställdas upplevda välbefinnande. Efter valet av 
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teman letades citat upp i texten som på ett lämpligt sätt representerade materialet. Dessa 
citat översattes i vissa fall från talspråk i det insamlade materialet till skriftspråk i 
resultatet. I vissa fall har även meningsuppbyggnader ändrats i det slutgiltiga resultatet 
för att öka läsförståelsen. Slutligen sammanfattandes resultatet under respektive tema.  
 
 

Resultat 
 
Inflytande på välbefinnandet 
De flesta av deltagarna menade att chefen i de flesta lägen har ett stort inflytande på de 
anställdas hälsa. Detta inflytande kan många gånger vara indirekt och behöver ej finnas 
i den direkta interaktionen mellan de båda parterna. Detta inflytande kan vara något som 
varken chefen eller de anställda är helt medvetna om, då inflytande på hälsan kan ses 
som något subjektivt men än dock säkerligen finns där. 
 

Jag tror att sånt där kan vara ganska stort faktiskt [hur chefen relaterar till min 
hälsa], speciellt om man jobbar på ett heltidsjobb, där man större tiden av dagen är 
på arbetet. Då tror jag att sånt där är jätteviktigt. Både hur chefen behandlar en, 
hur han behandlar personalen i stort och relationer mellan andra på arbetet. Det är 
jätteviktigt tror jag. Visst det är viktigt att ge kritik, men även att ge uppskattning 
och att han inte bara bryr sig om vad man utför utan om individen också.  

 
Undersökningsdeltagarna upplevde att inflytandet på välbefinnandet inte enbart fanns 
på en psykisk nivå. Cheferna har även ett stort inflytande på den fysiska arbetsmiljön 
såsom ergonomi, temperatur mm. Exempelvis om temperaturen i arbetslokalerna är 
alldeles för låg, så kan detta leda till fysiska men hos de anställda. Men känslan av att 
bli förbisedd kan också framkallas om det inte känns som om att chefen bryr sig om de 
anställdas hälsa. Detta kan leda till ilska och frustration.  
 

Sommaren, ja, [då har chefen inflytande] på min mentala hälsa. Man kan bli 
stressad av situationerna när de har så dålig framförhållning. 

 
Ett annat exempel på en fysisk betingelse som kan leda till dålig psykisk hälsa visade 
sig vara när det finns alldeles för lite personal tillgänglig på arbetsplatsen. Arbetsbördan 
ökar då hos de anställda, vilket en av intervjudeltagarna ansåg leda till stress och 
minskat välbefinnande.   
 

När han tar in för lite personal… Det är ju tungt att sitta i kassan, och när det blir 
sådär, det mår man ju dåligt av. Man mår ju dåligt psykiskt också, det blir ju mer 
stress och man blir arg på honom och man känner att han inte uppskattar det man 
gör.  

 
Det verkade handla mycket om hur chefen utformar arbetsklimatet och hur mycket 
inflytande och medbestämmande som ges till de anställda. En chef som uppmuntrar till 
egna initiativ och ger uppskattning när initiativen genomförs bidrar till att de anställda 
känner sig viktiga i sammanhanget. Känslan av att göra något bra och sedan få 
uppskattning för det, värderades av deltagarna högt för det egna välbefinnandet.  
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När man kommit med någon ny idé och fått den genomförd, och de säger att det 
här har du gjort bra. Då tycker man att det är kul. Då mår man bra liksom. 

 
Chefens inflytande på de anställdas välbefinnande benämndes av en av deltagarna som 
en god cirkel.   
 

Ja om man mår bra så blir man ju mer säker, känner jag. Om man känner sig mer 
säker… det blir som en god cirkel eller vad man ska säga. Om man mår bra så gör 
man ju oftast bättre ifrån sig. Gör man bättre ifrån sig så kanske man får mer 
uppskattning… och så tycker man att det blir roligt. Och är det roligt så mår man 
ju bra av det man gör. 

 
Undersökningsdeltagarna menade att det är viktigt för chefen att se sin roll i detta 
sammanhang. Det ligger på varje chefs ansvar att förbättra affärerna och ett sätt att göra 
detta är att fokusera på de anställda. Detta upplevdes från de anställdas sida vara något 
naturligt och inte särskilt ansträngande då det handlar om något så positivt som goda 
relationer människor emellan.  
 
De som var missnöjda med sina chefer tyckte överlag att cheferna hade större inflytande 
på deras välbefinnande än vad de med bra chefer ansåg. De som var nöjda med cheferna 
verkade många gånger ta de goda relationerna för givet och kanske inte fundera så 
mycket mer över situationen de befann sig i. Eftersom de var nöjda behövde de inte 
lägga ner lika mycket energi i frågan. En del av de som var missnöjda med chefens sätt 
att vara visade däremot på mycket starka reaktioner gentemot detta problem.  
 

Ja men jag kom ju hem och grät varje dag och det var ju jätte jättejobbigt. Hade 
han varit mera trevlig och mer social, då hade jag ju trivts där jättebra. Just för att 
arbetskamraterna var trevliga, kunderna var trevliga. Men han förstörde alltihopa 
tyvärr. 

 
Citatet ovan visar på hur ödesdigert ett dåligt förhållande mellan anställd och dess 
överordnade kan vara. I detta fall är det tydligt att chefen inte bara har inflytande på 
trivseln på arbetet utan långt utöver detta.  
 

Ledarstil 

Deltagarna föredrog olika typer av ledarstilar hos sina överordnade. Vilken typ av stil 
som föredrogs berodde ofta på vad den anställda ville ha ut av jobbet. De anställda som 
enbart var på arbetet för pengarnas skull föredrog i de flesta fall chef som ger klara 
direktiv på vad som ska göras.  
  

Han ska tala om för mig att det här ska du göra, och så kanske man inte förstår 
riktigt och då ska han visa, på ett bra sätt. Och är det någonting så ska han 
komma. Att han är väldigt snäll och hjälpsam på det sättet. Och att man ska kunna 
gå till chefen i alla lägen. 
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De anställda som arbetade för att skaffa sig en karriär och för att utvecklas önskade sig i 
de flesta fall en chef som delegerar ut ansvaret till de anställda så alla får vara med och 
påverka.  
 

Jag skulle nog inte vilja vara så mycket beroende av chefen. Däremot så skulle jag 
vilja ha den personen som ett bollplank av idéer och en person som kämpade för 
att man själv ska utvecklas och att företaget utvecklas. Att man inte är rädd att 
säga vad man tycker.  

 
Dessa olika krav och önskemål de anställda ställde på sina chefer visar på vikten av att 
vara anpassningsbar. Flera av deltagarna menade att en chef måste kunna läsa av sina 
anställda för att kunna bidra med bästa möjliga arbetssituation för individerna. 
Samtidigt som anställda kan uppleva frustration då chefen beordrar dem att göra en viss 
sak utan att låta dem ifrågasätta, så uppges det vara ett minst lika stort problem då 
chefen inte ger klara direktiv för hur uppgifter ska lösas. En väl avvägd balans mellan 
uppgiftsorientering och relationsorientering var av stor vikt för flertalet av 
undersökningsdeltagarna. Chefen bör kunna pendla mellan att ta på sig den självklara 
ledarrollen och att ge att sina anställda tid till att göra sig hörda.    
 

Att man kan prata med varandra. Självklart ska ju chefen ha ledarpositionen och 
ska ju… kunna sätta gränser. Ja, sätta gränser men även bry sig om hur personalen 
mår. Och förstå att man inte kan vara på topp varje dag, att man har ett liv utanför 
jobbet också. Och det är klart de ska kunna berätta vad som ska göras och det här 
måste göras och tydligt visa att vad som behövs göras, men för det så behöver 
man ju inte vara otrevlig.  

 
En av deltagarna uppgav att chefer alltid måste ha ett humant perspektiv för att kunna 
bedriva att hälsofrämjande ledarskap. Innehavandet av social kompetens ansågs vara en 
nödvändighet för att få nöjda anställda. Detta innebär att chefen måste kunna sätta sig 
själv och sin status åt sidan till förmån för de anställdas välbefinnande. Detta kräver ett 
gott självförtroende och ett genuint intresse för sitt arbete hos chefen. De av 
försökspersonerna som uppgav sig vara missnöjda med sina chefer upplevde även att 
cheferna inte klarade av sitt ansvar och inte heller trivdes med sitt jobb. Detta kan 
exempelvis framgå genom att chefen hackar på de anställda och upplevs vara 
avundsjuka på de anställdas sammanhållning. Enbart de chefer som ansågs känna sig 
säkra och nöjda på sin position kunde framgångsrikt leda sina anställda. 

 
För det första är väl en bra chef i så fall för mig någon som jobbar stenhårt och 
samtidigt liksom tycker om sitt jobb och att de är stressade men ändå kan prata på 
ett schysst sätt. Många tror ju att en chef måste vara stenhård och det behövs ju 
inte i alla lägen. Det är väl en bra chef för mig. 

 
Det ansågs även vara av stor vikt att uppträda professionellt. En chef som inte tog på sig 
sin ledarroll tappade de anställda snabbt förtroendet för, och en chef som klagade för 
mycket motarbetades. Det ansågs viktigt att chefen kunde lägga sina personliga känslor 
åt sidan och istället koncentrera sig på vad som är viktigt för kunder, anställda och 
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företaget i stort är viktigt. Att från chefens sida ge sig hän åt sin egen irritation över ett 
missnöje upplevdes vara förödande för de anställdas förtroende. 
 

Alltså mestadels så är jag missnöjd med min chef, men hon har sina bra sidor 
också, hon kan vara rätt rak och hård, på ett sätt som också kan vara positivt. Men 
samtidigt många gånger blir det negativt för att hon inte riktigt kan kontrollera sig 
själv i sina impulser och i sitt spontana språk. Hon kan inte hålla tillbaks om hon 
till exempel blir besviken eller irriterad utan då säger hon direkt.  

 
De av försökspersonerna som arbetade i mindre butiker uppgav att de hade ett bättre 
förhållande till sina chefer än vad de som jobbade i större butiker menade att de hade. 
Som skäl till detta angav de att det var lättare att få en familjär stämning då det inte 
arbetade så många på arbetsplatsen. En nära relation mellan chef och anställd 
uppkommer således mer naturligt på små arbetsplatser.  
 

I och med att man jobbar tillsammans på det sättet som man gör, och står nio 
timmar två meter ifrån varandra så är det ju ofrånkomligt att man börjar snacka 
om fritidssysslor och intressen. Då blir det ju omöjligt att hålla en anställd – 
chefrelation, utan det blir ju att man känner varandra så pass väl som person. Det 
är inte så att man en gång i månaden går och knackar på chefens dörr, utan man 
står ju faktiskt bredvid chefen jättemycket. 

 
I små butiker verkade varje anställd ha större betydelse då det inte finns lika stort antal 
av dem som i större butiker. De intervjupersoner som arbetade i mindre butiker menade 
att detta kan leda till att de får mer uppmuntran och feedback än vad det finns möjlighet 
till i större butiker. I mindre butiker verkade också större ansvar ges till varje anställd då 
de ofta arbetar ensamma och därmed tvingas ha kunskap om allting istället för att enbart 
ha ett fåtal arbetsuppgifter. Detta bidrar antagligen till att det är lättare att se varje 
anställd som en individ och att därmed kunna anpassa sin ledarstil utefter det. Det är av 
stor vikt för chefen att kunna lita på sina anställda och därför är det även viktigt att lära 
känna dem och se till att de är nöjda med sin arbetssituation.     
 

Vi är alla en stor kugge i själva maskineriet. Det är ingen som hade någon större 
uppgift än någon annan. Chefen var ju självklart den som hade det yttersta 
ansvaret och mera med det administrativa, men rent butiksmässigt, att hålla den 
igång hade vi lika stort ansvar. 

 
Kommunikation 
Att det finns en väl fungerande kommunikation mellan chef och anställd upplevde 
undersökningsdeltagarna vara av stor vikt för att de ska må bra på arbetet. 
Kommunikationen bör vara personlig i det avseendet att den i de flesta fall bör ske 
direkt mellan de två parterna. Att från chefens sida gå omvägar för att få fram 
information till den anställda upplevs ofta som frustrerande. Sker ej kommunikationen 
direkt kan det leda till att den anställda inte får möjlighet att framföra sina åsikter och att 
det därmed blir en envägskommunikation.  Mycket av informationen upplevdes även 
förloras på vägen om den ej gavs direkt till den eller dem som är avsedd att mottaga 
den. 
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Det han gör fel eller vad man ska säga, det är ju att när någon gör fel, så säger han 
inte det till den personligen. Då går han omvägar, och ofta går han till våran 
kassaansvariga… om han ser någonting som han tycker är fel så kan vi ju då inte 
berätta hur det ligger till och varför vi gjorde så. Utan han ser allting från hans 
perspektiv, man får ingen chans att förklara… Man blir frustrerad. Säg det till oss 
så kan vi förklara hur det ligger till. 

 
Den del av kommunikationen som består av ren information kan med fördel ges genom 
skrivna lappar. Detta är ett enkelt sätt att få personalen att veta vad de ska göra och 
därmed känna sig trygga på jobbet.  
 

Ja, vi är rätt noga med information. Det ligger lappar och lite papper här och det… 
så det tycker jag, annars tar jag väl reda på det själv. 

 
För att en väl fungerande kommunikation ska kunna finnas menar intervjudeltagarna att 
det krävs en god interaktion mellan människor. Här återkommer vi än en gång till hur 
viktig den sociala kompetensen är för chefer för att kunna utföra ett hälsofrämjande 
ledarskap. Att lyssna på sina anställda ansågs positivt på det sätt att det är de anställda 
som vet hur företaget fungerar på praktisk nivå. De erfarenheter de anställda erhåller 
genom att arbeta i yrket är minst lika viktiga som de mer teoretiska kunskaper ledningen 
har. En kombination av dessa kunskaper borde kunna leda till ett framgångsrikt företag. 
Intervjudeltagarna menade även att det var viktigt att lyssna på personalen för den 
enskilda anställdas skull, eftersom denna tack vare det, känner sig uppskattad och 
behövd. Detta ansågs vara positiva känslor som kunde leda till ett högre välbefinnande. 
Dessutom ansåg intervjudeltagarna att en väl fungerande kommunikation verkar kunna 
motverka risken för konflikter i och med att problem kan ventileras innan de hinner 
växa sig alltför stora. 
 

Jag är jättenöjd med hennes [chefens] sätt att vara för hon lyssnar jättemycket på 
mig och ja, jag tycker det är bra… Hon lyssnar och så får man ju ta egna initiativ. 
Hon hackar inte på mig eller på någon annan heller, utan hon lyssnar och så benar 
vi upp om det är något vi tycker är fel. Tycker jag att någonting är fel så pratar vi 
om det och sen är det bra.  

 
Hur väl kommunikationen fungerar upplevdes till stor del bero på vilken typ av 
förhållande som rådde mellan den anställda och chefen. Som nämndes i föregående 
stycke är det lättare att ha en mer givande kommunikation om det finns en mer 
personlig relation mellan parterna.  
 

Tvåvägs [kommunikation] och högt i tak, man var inte rädd att säga vad man 
tyckte. Och det är det absolut främsta och viktigaste tror jag. Det är väldigt bra att 
man inte bara har jobbet att prata om, för då blir det väldigt tråkigt. Då blir det 
bara att prata om kunder som kommer in och hur man ska pynta butiken, utan man 
kan faktiskt prata om livet i stort annars. Vad man gjorde hemma, vardagen, hur 
familjen mår. Personligt utbyte. 
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I det vardagliga arbetet upplevde några av deltagarna att det ibland kunde vara svårt att 
uppehålla en bra kontakt och kommunikation mellan anställda och chefer. På större 
arbetsplatser där cheferna inte arbetar på samma nivå som de anställda kan brister i 
kommunikationen lätt uppkomma. Detta på grund av att det helt enkelt inte finns 
tillfälle eller tid att prata med varandra.    
 

Det är väldigt lite kommunikation. Det är lite information om saker och ting om 
vad som händer. Den kommunikation man har den är väldigt snabb och kortfattad. 
På de personalmöten vi har haft har hon varit frånvarande. Flera stycken i rad, så 
överhuvudtaget så är kommunikationen just nu bristande. 

 
Att hålla informativa personalmöten upplevdes vara en viktig del av att uppehålla en bra 
kommunikation. Två av undersökningsdeltagarna pratade om vikten av att ha 
personalmöten. De uppgav även att cheferna sällan eller aldrig deltog på dessa möten. 
Detta kan vara medvetet från chefens sida då tanken kan vara att personalen kan ha en 
friare kommunikation utan chefen närvarande, men personalen kan i regel även 
diskutera med varandra på raster och även på arbetstid. Därför är det viktigare att chefen 
deltar i dessa möten. Under dessa mer formella former som ett möte innebär, kan det 
vara lättare att diskutera saker med chefen, eftersom tiden är avsedd till just det. Att 
chefen uteblir från sådana möten kan för de anställda liknas vid dåligt engagemang och 
orättvisa.  
 

Det känns frustrerade, för det är saker och ting man vill fråga och vill ha svar på. 
Man vill veta vad som händer som rör en, och rör dom man arbetar med och 
överhuvudtaget hela arbetsplatsen. Så det känns frustrerande och irriterande att 
man inte vet mer som man borde.  

 
När det gäller kommunikation så upplevdes det viktigt att den sker i rätt tid. Att det 
brister vad det gäller framförhållning är något som kan skapa en ohälsosam stress hos 
de anställda. Information som inte meddelas i tid ansågs leda till att de anställda inte 
hinner genomföra givna uppgifter inom bestämd tid. Förutom stress kan detta även leda 
till sämre självkänsla då den anställda inte klarat av att genomföra uppgifterna. 
 

Personligen så skulle jag vilja ha betydligt bättre framförhållning. Till exempel 
när det gäller våra annonser, vårat sätt att leda… ta fram det tidigare så att de inte 
tar oss på sängkanten varje gång… det skapar stress hos oss alla.       

 
Feedback 

Att få feedback på utfört arbete är något som värderades högt hos intervjudeltagarna. 
Den negativa feedbacken ansågs viktig då den bidrar till att mottagaren av feedbacken 
utvecklas, men den får ej överdrivas. För mycket negativ feedback leder till sämre 
självkänsla, medan positiv feedback i alla avseenden verkar leda till ökat välbefinnande.  
 

Feedback existerar ju knappt alltså. Det där med att pusha varandra till bättre mål 
och sådant, det finns liksom inte. Det är väldigt dåligt faktiskt… alla människor 
mår ju bra av att höra att de gör ett bra jobb. 
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Första året var det väldigt mycket kritik egentligen och i början så tänkte man att 
det stämmer ju liksom. Det är bra att vi får höra det för då kan vi förbättra oss på 
den planen. Men sen när det blir tjat och tjat och tjat fast alla jobbar stenhårt, då 
blir det bara negativt.    

 

Kritik ansågs många gånger nödvändigt för att den anställda skulle kunna utföra ett bra 
arbete. Men den kan även ge negativa konsekvenser. Ett alternativ till att minska skadan 
den negativa feedbacken kan åstadkomma är att förmedla den samtidigt som positiv 
feedback ges. Detta kan i bästa fall leda till att den anställde tar åt sig den negativa 
kritiken och samtidigt kan få bättre självkänsla. 
 

Jag tror att det skulle vara bra, om det är någonting man kanske har gjort dåligt, så 
behöver man ju inte bara påpeka det. Det där gjorde du inte så bra men det där 
kanske du gjorde bättre. Att jämna ut det hela.  

 
Att få positiv feedback på det arbete som utförs menade undersökningsdeltagarna var 
viktigt för att känna mening med arbetet. Att utföra samma arbete varje dag utan att 
känna att man får någonting för det kan bidra negativt till välbefinnandet. Detta leder till 
att den anställde möjligtvis enbart arbetar för pengarnas skull och inte involverar sig 
mer än nödvändigt i företaget. Denna sämre anknytning till företaget inverkar negativt 
både på individen och på företaget i stort. Att få positiv feedback kan leda till att man 
vill fortsätta kämpa för företagets och sin egen skull.  
 

Det är väl kul [att få positiv feedback]. Det är kul att bli sedd när man gör ett jobb. 
Om man ska stå där nio timmar om dagen och det inte känns som om någon bryr 
sig, då tappar man gnistan. 

 

Den feedback intervjudeltagarna särskilt kopplade ihop med deras välbefinnande ansågs 
i huvudsak mycket enkel för chefer att ge. Den handlar endast om att ge någon liten 
uppskattning i muntlig form.  
 

Man behöver inte få feedback på allt man har gjort eller så fort man gör 
någonting. Men någon gång ibland kanske dom kan säga ”bra gjort”, ”va bra det 
blev”, ”fint” och ”där gjorde du ett bra jobb”. Och jag tror att det är många chefer 
som glömmer det där och tar det för givet. Att du är ju ändå där för att göra ett bra 
jobb så de tar det som en självklarhet. Jag tror att det är viktigt att man uppskattas.   

 
Precis som med kommunikation verkade det ges positiv feedback i större utsträckning 
på mindre arbetsplatser. Den största mängd feedback som erhölls på de mindre 
arbetsplatserna verkade komma från chefen genom kunderna. Om en kund varit mycket 
nöjd med till exempel bemötandet från den anställda, framfördes detta till chefen som i 
sin tur vidarebefordrade detta till den anställda i fråga.   
 

Man fick ju höra att kunder hade kommit in och pratat om att de hade pratat med 
en liten kille i butiken. Och jag är den enda killen i butiken så det var inte så svårt 
att lista ut vem de menade. Jag var väldigt duktig på kosttillskott, alltså 
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sporttillskott. Och vi blev ganska kända för att vi var den bästa butiken i det. Och 
det fick man höra. Så det är positivt. 

 
En av intervjudeltagarna menade att denna typ av feedback hade en benägenhet att 
försvinna i större butiker eftersom det finns fler anställda och mellanchefer. Detta kan 
leda till att feedbacken försvinner på vägen eftersom den ska gå genom så många till 
den person som den är riktad mot.  
 
En av undersökningsdeltagarna tyckte inte att det är nödvändigt med positiv feedback 
utan menade att hon istället får uppmuntran direkt från kunderna. Detta gör att hon trots 
bristen på feedback ändå känner att hon är behövd på jobbet.   
 

Det är inte så vanligt, det får man inte i det här jobbet. Det kan jag inte säga att 
man får, utan det man får det är ju uppmuntran när man säljer kläder till en kund 
och dom kommer tillbaka och allting är bra. Jag som har varit så många år, jag har 
väldigt många kunder som kommer tillbaka. Där får du uppmuntran, jag kan inte 
säga att jag känner uppmuntran från henne på jobbet direkt så. Även om jag vet att 
hon gillar mig och att hon tycker att jag är bra att ha här. Och det vet jag ju att hon 
gör. Men det är inte så att hon går och berömmer en inte. 

 
I nedanstående citat nämns benägenheten att ställa större krav på sin chef då man efter 
positiv feedback fått bättre självförtroende. Det är möjligt att detta är en av 
anledningarna till att många anställda upplever att de får för lite positiv feedback. 
Chefen ansågs helt enkel sparsam men feedbacken på grund av att han eller hon är rädd 
för att möta de ökande kraven från de anställda som kan ställas.  
 

Det är ju självklart stärkande för karaktären [att få positiv feedback]. Man tror på 
sig själv, man vågar mer, man vågar ställa mer krav också, antagligen på chefen. 
Eftersom att man känner sig viktig i själva organisationen eller butiken. 

 
Socialt stöd 

Att känna stöd från chefen ansågs av deltagarna vara av stor vikt för välbefinnandet. 
När chefen och de anställda kan lita på varandra i alla lägen, samt att det finns ett stort 
engagemang och stöd i relationen bidrar detta till att båda parter känner sig säkra i sin 
yrkesroll. Denna känsla av säkerhet i yrkesrollen bör ge ett bättre självförtroende och 
därmed leda till en upplevelse av välbefinnande. Då chefen finns tillgänglig för att ge 
den anställda stöd och dessutom är villig att ge denna anses detta bli till en trygghet hos 
den anställda. Att chefer även finns tillgängliga efter sin arbetstid är ibland nödvändigt 
för de anställda. Då en anställd arbetar ensam och råkar ut för ett problem som ej kan 
lösas på egen hand så måste cheferna finnas där och stötta. 
 

På kvällen lördag och söndag så står man ensam, som enda personal från klockan 
18 till 22. Då måste de lita på en, att man klarar av att ta ansvar och fixar sitt jobb. 
Och de är alltid öppna med att man ringer till dem på kvällar och så där om man 
har några frågor, eller om det blir nåt strul. De bor 7-8 minuter ifrån macken så 
ibland händer det till och med att de rycker ut om det blir nåt strul med någon 
hyrbilskund som är jättearg eller så, då kommer de ner och reder ut det. 
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Att som chef kunna vara tillmötesgående och flexibel upplevdes av flera deltagare vara 
nödvändigt för den anställdas känsla av trygghet. Då en anställd känner stöd av chefen 
är det stor chans att även den anställda ger stöd tillbaka till chefen. Detta leder till en 
sund relation som ger välbefinnande till samtliga. Förutom det stödet den anställda får 
av chefens tillgänglighet, finns det även andra sorters stöd som är önskvärda för det 
egna välbefinnandet. Ett annat stöd som leder till psykiskt välbefinnande är exempelvis 
information som kan leda till en känsla av delaktighet.  
 

Stöd i mer information, det är ett visst stöd. Nej, men liksom informationen om 
ens uppgifter och information om kommande händelser och bara att veta vad som 
händer och försiggår. Stöd i att kanske fråga hur man trivs och vad man tycker om 
någonting. Om andra arbetskamrater och stöd i att man kanske kan påverka mer 
än vad man gör.  

 
Att chefen har förståelse för hur den anställdas arbetssituation ser ut upplevdes av 
undersökningsdeltagarna som viktigt för att personalen skulle kunna känna stöd. Med 
detta menas att chefen ska ha förståelse för hur arbetet utförs och vilka svårigheter som 
finns i den anställdas arbetsuppgifter. När denna förståelse finns är det lättare för chefen 
att stötta utifrån vilka villkor den anställda arbetar under. Viktigt här är att inte ge allt 
för mycket kritik utifrån de mest krävande uppgifterna utan att förstå hur mycket dessa 
kräver från den anställda och utifrån detta istället ge ett socialt stöd.  
 

Jag tror inte riktigt att han [chefen] vet hur det är att det är att jobba i affären hela 
tiden, att man hela tiden måste vara glad, trevlig, och hela tiden upprätthålla det 
här. Att han inte förstår att det kan vara ganska krävande och jobbigt att ta hand 
om kunderna, för det är vi som möter dem hela tiden. Oftast är det ju inte han. 
Han får nåt telefonsamtal men det är vi som får ta det första.  

 
Det rent sociala stödet ansågs bland annat yttra sig genom kommunikation och 
feedback. Mycket handlar om ett stöttande förhållningssätt gentemot de anställda. 
Precis som vad det gäller feedback så krävs det ofta ett ganska enkelt stöd för att bidra 
med en upplevelse av välbefinnande hos de anställda.   
 

Vara trevlig, säga hej och liksom det här var bra. Stötta en lite mer.  
 
Känslan av att få stöd av chefen förknippades av vissa av deltagarna med ett 
relationsorienterat ledarskap. Då den anställda känner sig stöttad av chefen leder det till 
ett mer personligt förhållande dem emellan.  
 

Det gör att man går till jobbet och känner att man träffar en vän istället för en 
chef. Ja, man jobbar med en familjemedlem stället för en chef, om man säger så, 
och det tycker jag absolut är något positivt.  

 
Flera av undersökningsdeltagarna talade även om hur viktigt arbetskamraternas stöd 
var. Detta kan både ses som en fristående komponent i sig till välbefinnandet, men även 
som ett substitut för chefens bristande stöd. De deltagare som var missnöjda med sin 
chef, betonade mest vikten av stöd från kollegor. Arbetskamraterna användes då både 
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som ett stöd för att klara av arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt, men även som 
ett stöd gentemot chefens och hans eller hennes brister. Då chefen inte beter sig på ett 
önskvärt sätt diskuteras detta ofta med arbetskamraterna för att reducera inflytandet på 
välbefinnandet.   
 

Arbetskamraterna tyckte jag om, men han [chefen] förstörde så himla mycket för 
mig just för att han gick ju runt mig hela tiden ”det här ligger ju på fel plats, där 
ska ju det ligga”… Men arbetskamraterna dyrkade jag för de var jättesnälla… För 
de var så himla förstående och snälla och stöttade en och så, så det var jättebra. 

 
Det ultimativa ansågs vara att samtliga förhållanden mellan chefer och alla de anställda 
är väl fungerande och stödjande. Om alla förhållanden på en arbetsplats är sunda leder 
detta till en känsla av att jobba med och för varandra. En vi-känsla uppstår som kan leda 
till ett mycket väl fungerande teamwork där alla inblandande upplever ett 
välbefinnande. 
 

Det känns bra. Det är så. Vi är ju en grupp, vi är ett team, man jobbar verkligen i 
team i en butik, det måste man göra, men tanke på både kunder och svinn och 
allting. Man måste ju hela tiden ha kontakt med flera. 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur ledarskap upplevs inverka på den 
anställdas välbefinnande. I studien valdes Blake och Moutons samt Fiedlers 
ledarskapsstilar som utgångspunkt (Abrahamsson och Andersen, 2005). Dessa valdes då 
jag anser att de har en rättvisande men samtidigt förhållandevis enkel bild på ledarskap. 
Ämnet i sig valdes därför att jag anser att det är viktigt av den anledningen att många 
människor tycks må dåligt av sitt arbete (Gustafsson och Lundberg, 2005) och att detta 
till viss del skulle kunna ändras genom ett hälsofokuserat ledarskap (Herrman, 2005). 
Resultatet av denna undersökning visade på att de anställda upplever att ledarskapet 
faktiskt har en stark inverkan på deras välbefinnande i de flesta fall. Vilken typ av 
ledarstil chefen använde sig av upplevdes inverka på välbefinnandet. Chefer som 
använde sig av ett relationsorienterat ledarskap upplevdes bidra med ett större 
välbefinnande till de anställda än vad de chefer som enbart fokuserade på uppgifter 
bidrog med. Andra viktiga komponenter som starkt ansågs bidra till välbefinnande var 
innehavandet av en bra och öppen kommunikation, att få feedback bestående av 
konstruktiv kritik och uppmuntran samt att känna en känsla av att få stöd från chefen.    
 

Ledarskap och välbefinnande          

Resultatet består av fem teman; inflytande på välbefinnande, ledarstil, kommunikation, 
feedback och socialt stöd. Inflytandet på välbefinnandet bör ses som övergripande hur 
stort inflytande de anställda upplever att chefen har på deras välbefinnande. Ledstilen 
visar på vilken typ av ledarstil de anställda föredrar för sitt välbefinnande. 
Kommunikation, feedback och support bör ses som speciellt viktiga komponenter som 
kan bidra till ett ökat välbefinnande.  
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Inflytandet på välbefinnandet upplevdes relativt stort för majoriteten av deltagarna. 
Cheferna ansågs både ha ett inflytande vad det gäller det fysiska och det psykiska 
välbefinnandet. Det fysiska välbefinnandet är vid första anblick inte relevant för denna 
undersökning eftersom den är gjord på psykologiska grunder, men i de flesta fall 
verkade det fysiska välbefinnandet starkt påverka det psykiska.  Herrman (2005) menar 
att ett dåligt ledarskap ofta leder till långtidssjukskrivningar. Detta sker genom ett flertal 
fysiska och psykiska besvär hos den anställda som leder till minskat välbefinnande. 
Även Van Dierendonck (2004) har hittat att samband mellan chefer och inflytande på de 
anställdas välbefinnande.  
 
Något som framkom i resultatet var chefens benägenhet att vara anpassningsbar. Utöver 
detta så föredrog undersökningsdeltagarna olika typer av ledarstilar. En bra chef ansågs 
kunna anpassa sig efter situationer och sina olika medarbetares behov. Detta 
överensstämmer med Fiedlers olika ledarstilar där just anpassningsbarheten är viktig för 
att kunna utföra ett effektivt ledarskap (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det framkom 
även en skillnad mellan de undersökningsdeltagare som arbetade på mindre 
arbetsplatser och de som arbetade på större. Denna skillnad bestod i att det i större 
utsträckning önskades en relationsorienterad chef på mindre arbetsplatser och en 
uppgiftsorienterad chef på större. Blake och Mouton (Abrahamsson & Andersen, 2005) 
menar att det alltid finns en typ av chef som är bäst i alla situationer. I denna 
undersökning verkar storleken av arbetsplatsen vara just den avgörande faktorn som 
bestämmer vilken typ av ledarstil som fungerar bäst.  
 
Att kommunikation är viktigt för det upplevda välbefinnandet går helt i linje med 
tidigare forskning. Kommunikationen mellan anställd och chef är viktig i många 
avseenden. Bland annat är det en förutsättning för att den anställda ska kunna känna sig 
trygg i sina arbetsuppgifter. Något som framkom i undersökningen är vikten av att ha 
kommunikativa personalmöten med chefen involverad. Detta är något som även 
Högström et al (1999) har tagit fasta på. De menar att en av chefens viktigaste uppgifter 
är att sålla bland all information i informationsöverflödet, för att sedan vidarebefordra 
detta utvalda till sina anställda. Även Van Dierendonck (2004) finner i sin studie belägg 
för att kommunikationen är en viktig del av chefens inflytande på den anställdas 
välbefinnande.  
 
Att i arbetet få feedback av chefen verkar viktigt av anledningen att den anställda vill ha 
bekräftelse på att hon eller han gör ett bra arbete. Att få denna bekräftelse gör att den 
anställde känner att det är meningsfullt att arbeta (Antonovsky, 1991) vilket i sin tur 
leder till en känsla av välbefinnande. Överlag verkar feedback vara en bristvara som de 
flesta av underökningsdeltagarna önskar sig mer av. Det är då främst den positiva 
feedbacken som saknas, då det verkar finnas negativ feedback i stor utsträckning. 
Chefer verkar i stor utsträckning ta för givet att de anställda är medvetna om när de gör 
något bra, medan de inte är medvetna om när de gör något fel. Detta skapar självfallet 
en frustration hos de anställda då de får motta kritik för sådant de förstår är fel men inte 
får någon positiv feedback när de har gjort bra ifrån sig. Att ge positiv och negativ 
feedback i lika mängder bör kunna leda till ett hälsogivande och effektivt förhållande. 
Att få feedback bidrar till att den anställda känner kontroll över sitt arbete då han eller 
hon vet vad som förväntas. Krav och kontrollmodellen (Karasek, 1979) visar på hur 
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viktigt det är att känna kontroll över arbetssituationen, och då särskilt i sammanhang då 
höga krav ställs på individen. Om den anställde inte vet vad som förväntas kan han eller 
hon inte heller utföra uppgifterna på ett bra sätt. JD-R modellen (Demerouti et al, 2001) 
visar även den på vikten av feedback för att må bra på arbetet. I den modellen beskrivs 
feedback som en resurs för att kunna möta höga krav i arbetet, vilket även påvisades i 
denna undersökning. 
 
Undersökningen visade även att stöd i arbetet är av stor vikt för välbefinnandet. Att 
kunna lita på sin chef och veta att hon eller han alltid ställer upp är en förutsättning för 
att kunna känna trygghet på arbetet. Temat angående socialt stöd går in i temana 
kommunikation och feedback på det viset att ett sätt att stödja sina anställda är genom 
att förse dem med rätt information i rätt tid och alltid vara öppen för de anställdas 
åsikter. Ett starkt nätverk är en del av en stödjande miljö. Detta menar Ljusenius och 
Rydqvist (1999) är en bra förutsättning för att kunna bidra med ett ledarskap som i 
största mån kan lindra vardagsstressen hos de anställda. Stål (1997) menar att det ses 
som en allmän sanning att socialt stöd är något positivt. Detta visar även denna 
undersökning på då socialt stöd uteslutande nämns i positiva sammanhang. Även på 
området angående socialt stöd överensstämmer denna undersöknings resultat med Van 
Dierendoncks et als. undersökning (2004). Då även han har kommit fram till att detta är 
en viktig del av chefens möjligheter att bidra med välbefinnande till sina anställda. En 
viktig del av detta tema är även det sociala stödet från arbetskamraterna. Detta stöd 
verkar kunna väga upp ifall det brister i stödet från chefen. En undersökning från 
Statistiska Centralbyrån (1992) visar på att 73 % av affärsbiträdena alltid eller för det 
mesta får stöd och uppmuntran från sina chefer. Den kvantitativa undersökningen är 
svår att jämföra med denna, men vid ett jämförelseförsök är dessa resultat skilda från 
varandra i och med att de flesta i denna undersökning ej uppger sig få tillräckligt med 
stöd. Men samma undersökning visar även att 80 % alltid eller för det mesta får stöd 
från sina arbetskamrater (Statistiska Centralbyrån, 1992). Detta är ett resultat som liknar 
resultatet i denna undersökning.  
 

Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökningsmetod valdes för att resultatet i så stor utsträckning som 
möjligt skulle formas utifrån undersökningsdeltagarnas egen uppfattning om fenomenet 
istället för att ge dem svarsalternativ. Genom halvstrukturerade intervjuer underlättas 
det för undersökningsdeltagarna att framföra sina egna åsikter inom ämnet. Med denna 
typ av metod är det helt deltagarnas upplevelser och beskrivningar som är i fokus 
eftersom ämnena som diskuteras under intervjuerna inte helt är framtagna i förväg 
(Trost, 1997). 
 
Den empiriska förankringen mellan resultat och material har tagits i beaktande under 
arbetets gång. Då material angående ämnet lästs igenom redan innan undersökningen 
finns en viss risk för att detta har påverkat resultatet på grund av den förförståelse som 
uppkommer av detta. Men detta har funnits i medvetandet och försök att förminska 
förförståelsens inflytande har gjorts. Jag har försökt inta ett reflexivt förhållningssätt för 
att minska detta inflytande och även för att få bästa möjliga perspektivmedvetenhet. Jag 
som författare till denna uppsats har under intervjuerna försökt inta en professionell roll 
och inte låta mina egna åsikter och förväntningar visas i någon större bemärkelse. Trots 
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detta kan mina egna åsikter påverkat resultatet både under själva datainsamlingen och 
även under arbetet med att sammanställa resultatet (Langemar, 2006).  
 
Resultatet är koherent i den meningen att de olika delarna av resultatet inte motsäger 
varandra. Dock finns det i det insamlade materialet olika åsikter om hur ledarskapet 
upplevs inverka på välbefinnandet men jag har under arbetet försökt att visa på dessa 
olika inställningar från undersökningsdeltagarna för att få resultatet så brett och 
rättvisande som möjligt (Langemar, 2006). 
 
En variation av deltagarnas ålder, arbetsförhållanden och kön har eftersträvats för att få 
en så hög kvalitativ generaliserbarhet som möjligt (Langemar, 2006). Tack vare den 
relativt stora heterogeniteten hos undersökningens deltagare anser jag att resultatet blivit 
uttömmande. Jag anser utifrån detta att den inre kvalitativa generaliserbarheten inom 
handelsbranschen bör vara förhållandevis god trots att enbart sju personer har deltagit i 
undersökningen. De olika deltagarna har bidragit med olikartade åsikter angående 
cheferna och deras inverkan på det upplevda välbefinnandet. Det hade dock varit 
önskvärt att även få ta del av uppgifter från personer med till exempel olika etniska 
bakgrunder för att öka undersökningens heterogenitet ytterligare och därmed öka den 
inre generaliserbarheten. Det bör även finnas möjlighet att uttala sig om yttre 
generaliserbarhet eftersom ämnet som diskuterats generellt kan ses som viktigt i flertalet 
yrkesgrupper. Detta visas på genom att resultatet har god samstämmighet med tidigare 
liknande studier som utförts inom andra yrken. Eftersom deltagarna i denna 
undersökning dessutom kommer från skilda delar av handelsbranschen så har resultatet 
blivit så pass brett att det bör kunna generaliseras till liknande yrken där de anställda 
arbetar under liknande förhållanden. Handelsbranschen uppgavs av deltagarna vara en 
bransch där de anställda inte har särskilt mycket inflytande, åtminstone inte i de större 
butikerna. Detta bör tas i beaktande om resultatet ska generaliseras till andra 
yrkesgrupper. I en yrkesgrupp där stort inflytande ges till de anställda har de kanske ett 
annat förhållande till sina chefer. I en undersökning av statistiska centralbyrån visade 
det sig till exempel att affärsbiträden är det yrke där personalen får utstå mest elaka ord 
och handlingar. Men samtidigt har de mest möjlighet att fråga någon till råds 
(Statistiska Centralbyrån, 1992). Dessa arbetsförhållande bör också tas i beaktande när 
generaliseringar görs. Ett förslag till fortsatta studier är att göra en liknande studie, men 
i större omfattning och där flera branscher inkluderas. Detta för att öka 
generaliserbarheten till en större del av arbetsmarknaden (Langemar, 2006). 
 
Deltagarna valdes ut genom snöbollsurval samt genom en kombination av 
bekvämlighetsurval och ett handplockat urval. Urvalen skedde på olika vis av 
anledningen att snöbollsurvalet gjordes till en mindre undersökning som föregick denna. 
Risken med snöbollsurval kan vara att deltagarna ej vågar uttrycka sina åsikter fullt ut 
då de anser att det finns en risk att den chef som valt ut dem, kan få reda på vad de 
lämnat för information. Detta upplevdes under intervjuerna dock inte som ett problem 
då båda dessa, trots urvalet, uttryckte starka åsikter. Denna typ av urval ändrades senare 
i den vidare undersökningen delvis på grund av den stora tidsåtgången, men även på 
grund av att jag fritt själv ville välja deltagare för att på så vis erhålla deltagare med 
olika bakgrund. Men att använda sig av ett kombinerat bekvämlighets- och handplockat 
urval kan även ses som negativt ur den synvinkeln att man på detta sätt kanske väljer 
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undersökningsdeltagare som man anser passar utifrån sina egna förutfattade meningar 
angående ämnet (Langemar, 2006). Detta har jag i största möjliga mån försökt förhindra 
genom att försöka sätta min egen förförståelse åt sidan. Denna typ av urval ansågs vara 
den bästa möjliga för denna undersökning.  
 
Jag anser att undersökningen har lett fram till ett viktigt, om än inte revolutionerande, 
resultat. Undersökningen har varit meningsfull i den bemärkelsen att deltagarna genom 
intervjuerna har bidragit till ett resultat som beskriver deras egna upplevelser av chefens 
inverkan på välbefinnandet. Detta resultat ger flera nyanser på hur detta förhållande kan 
se ut än vad som kan fås genom en kvantitativ undersökning.  

 
Slutsats 

Trots vissa begränsningar med denna studie, exempelvis vad det gäller storlek, pekar 
resultatet i likhet med andra studier (Van Dierendonck et al., 2004; Herrman, 2005; 
Högström et al., 2005 & Nyberg et al., 2005) på att chefen verkar ha ett stort inflytande 
på de anställdas hälsa. De olika undersökningsdeltagarna har dock redogjort för 
olikartade sätt att se på detta inflytande. En del menar att inflytandet är stort och direkt 
påverkande medan andra menar att de påverkas indirekt och inte i någon högre grad. 
Detta eftersom chefen både har en direkt inverkan på den anställde genom interaktionen 
dem emellan, men också att chefen har ett stort ansvar vad det gäller arbetsmiljö och 
arbetsklimat vilket kan ge en indirekt inverkan på den anställdes välbefinnande.  Detta 
kan relateras till Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, 1966) som menar att det finns yttre 
faktorer, så kallade hygienfaktorer samt inre faktorer, så kallade motivationsfaktorer 
som påverkar individens arbetstillfredställelse. De yttre faktorerna bidrar inte i sig till 
att höja välbefinnandet på arbetet utan de är endast en förutsättning för att individen ska 
kunna gå vidare till tillfredställelse. Dessa yttre faktorer kan exemplifieras av till 
exempel lön, fysisk miljö, personalpolitik, arbetsledning och arbetsvillkor. Alla dessa 
faktorer kan chefer i någon mån påverka. Men dessa är enbart nödvändiga för att den 
anställde inte ska må dåligt på jobbet och kan enligt Herzberg (1966) inte i sig bidra till 
välbefinnande. Då frågor ställs angående chefens inflytande på välbefinnandet är det 
möjligt att alla dessa faktorer bortses från eftersom de inte i sig leder till välbefinnande 
utan snarare är en förutsättning för att den anställde inte ska må dåligt. De inre 
faktorerna kan möjligen vara lättare att koppla till det direkta välbefinnandet. Dessa 
består exempelvis av erkännande, arbetsuppgifternas värde och utvecklingsmöjligheter 
(Lindmark & Önnevik, 2006) Dessa i sig leder till välbefinnande och kan därmed vara 
lättare att identifiera. Slutsatsen blir därmed att chefen har ett stort inflytande på den 
anställdas hälsa men att detta inflytande kan yttra sig på olika vis.  
 
Med tanke på det minskade psykiska välbefinnandet i Sverige (Gustafsson & Lundberg, 
2005) är det av stor vikt att som chef se det stora ansvar som vilar i ens händer. Då 
chefen faktiskt har ett stort inflytande på de anställdas välbefinnande är det viktigt att de 
tar detta ansvar, eftersom detta innebär en vinst för den enskilda individen, för företaget 
och även för samhället i stort. Fler studier liknande denna bör utföras för att öka 
kunskapen om vad den enskilda individen upplever som friskfaktorer i arbetet. Denna 
kunskap kan bidra till att skapa en produktiv arbetsmarknad med nöjda medarbetare, 
något som i alla lägen bör eftersträvas.    
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
Ålder/utbildning 
Tjänst 
Arbetsuppgifter 
 
Förhållande till chefen 
 
Hur skulle du beskriva ditt förhållande till din närmaste chef? Är det positivt eller 
negativt laddat? 
Är du nöjd med din chefs sätt att vara eller finns det något du skulle vilja förändra i 
ledarbeteendet? 
Känner du att du i alla lägen kan vara ärlig mot din chef? 
Hur känner du inför att säga till din chef att du inte klarat en viss uppgift? 
Hur skulle du själv beskriva ditt eget beteende gentemot chefen? 
Gillar du din chef som person? Gillar du din chef som ledare? 
Känner du att din chef litar på dig och att du kan lita på honom/henne? 
Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan er? 
Känner du att din chef respekterar dig?  
Vad tror du skulle kunna göra erat förhållande bättre? 
 
 
Den anställdas välbefinnande 
 
Trivs du på ditt jobb? Vad får dig att trivas respektive inte? 
Känner du att chefen är mån om din hälsa och ditt välbefinnande? 
Upplever du att din chef har stort inflytande på dig vad gäller din hälsa? På 
jobbet/hemma? 
Kan du nämna en gång då du varit riktigt glad efter att du pratat med chefen? 
Kan du nämna en gång då du varit riktigt ledsen efter att du pratat med chefen? 
Är du generellt sett glad eller ledsen då du pratat med chefen? 
 
 
Chefens ledarstil 
 
Hur skulle du beskriva din chefs ledarstil? Relations-, uppgiftsorienterad 
Får du tillräckligt med uppmuntran från din chef? 
Får du feedback på det arbete du har gjort? 
Uppmuntrar din chef dig till att utvecklas? 
Tycker du att din chef är rättvis? 
Stödjer din chef dig? 
Utför chefen de saker han/hon lovar? 
 
Delar du chefens visioner? 
Hur skulle du känna om du fick mer inflytande och ansvar? 


