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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka stressreducerande ledarskapsbeteenden som chefer 

använder sig av gentemot sina medarbetare. Studien har en deduktiv ansats där två etablerade 

balansteorier; Karasek och Theorells (1990) krav och kontrollmodell samt Siegrits (1996) 

ansträngning och belöningsmodell, användes för att studera empirin. Ett målinriktat urval 

gjordes (n = 10) och av dessa var fem stycken kvinnor och fem stycken män. Semi-

strukturerade intervjuer genomfördes med chefer på samma eller liknande position i en 

organisation. Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk modell. Resultatet 

visade att cheferna använde sig av olika dimensioner av balansteorierna. Samtliga chefer 

använde sig av socialt stöd i olika former och majoriteten av cheferna gav medarbetarna 

kontroll över sin arbetssituation för att reducera stress. Ett fåtal av cheferna försökte få 

medarbetarna att uppleva yrkesstatus som belöning och slutligen lyfte cheferna fram vikten av 

att skapa en balans mellan arbetslivet och privatlivet för att främja medarbetarnas hälsa. 
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CHEFERS STRESSREDUCERANDE 

LEDARSKAPSBETEENDEN GENTEMOT SINA MEDARBETARE 

-en kvalitativ intervjustudie 

Inledning 

Under de senaste 15 åren har stress varit ett omdiskuterat ämne. I takt med kraftiga 

personalnedskärningar, ständiga omorganiseringar och teknologins utveckling ökade 

långtidssjukskrivningarna lavinartat under slutet av 1990-talet. Många forskare insåg de 

negativa konsekvenserna av dessa förändringar och slog larm. Idag kan vi konstatera att 

larmen var befogade (Lundberg & Wentz, 2004). Allt fler personer känner sig stressade till 

följd av förändringar i arbetslivet (Angelöw, 1999). Det är framför allt tre förändringar som 

bidragit till ändrade arbetsvillkor. Tidsbristen har medfört ökad arbetsbelastning och 

omorganiseringar ändrar ständigt förutsättningarna i arbetslivet. Arbetslivet erbjuder mer 

kontroll över små beslut men mindre över stora, det vill säga att arbetet har blivit mer fritt 

men samtidigt ställer arbetsmarknaden enorma krav på individen till följd av bland annat ökad 

global konkurrens. Dessa krav styr arbetsvillkoren utan hänsyn till individens förmåga att 

hantera dem. Arbetslivet erbjuder samtidigt enorma möjligheter som i sin tur väcker höga 

förväntningar trots att vi många gånger inte har tillräckligt med förutsättningar för att ta till 

vara på möjligheterna. Vi har också en begränsad förmåga för hur mycket vi kan lära oss och 

hur mycket vi kan anpassa oss. Organisationernas efterfrågan av flexibilitet bland 

medarbetarna kan ske till bekostnad av välbefinnande eftersom de flesta människor har behov 

av en viss stabilitet i livet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2011).   

Att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa kan tyckas vara en självklarhet, trots detta har 

forskningen inte studerat sambandet mellan ledarskap och stress i särskilt stor utsträckning 

(Theorell, 2012). En studie som gjort detta undersökte destruktivt ledarskap i relation med 
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psykologiskt välmående bland medarbetarna. Studien visade att ledarskap på 

organisationsnivå var relaterad till välmående på individnivå. Ett spänt arbete med avsaknad 

av socialt stöd hade en positiv korrelation med autokratiskt -och illvilligt ledarskap och 

minskade välmående bland medarbetarna (Nyberg et al, 2011). I en annan studie undersöktes 

transformellt -och transaktionellt ledarskap då en skådespelare presenterade en stressfylld 

uppgift som forskningsdeltagarna skulle lösa. På så sätt undersökte de hur respektive 

ledarskapsstil påverkade individens stressnivå. Resultatet visade att den transformella 

ledarskapsstilen bland annat associerades med förbättrad prestation, högre upplevd socialt 

stöd, bättre självtillit och lägre negativ inverkan jämfört med den transaktionella 

ledarskapsstilen (Lyons & Schneider, 2009). Passivt ledarskap har visat sig öka stressnivån 

kopplat till fler konflikter, mer överbelastning och tvetydighet bland sjukhuspersonal i 

Kanada och forskarna menar därför att organisationer bör sträva efter att begränsa ett passivt 

ledarskap, inte bara för att minska stress bland medarbetare utan också för att höja individens 

engagemang för organisationen (Chenevert, Vandenberghe, Doucet & Ayed, 2013). Till 

bakgrund av detta kan vi alltså anta att ledarskapsstilen har en påverkan på medarbetarens 

stressnivå, där av vår studie kring chefers stressreducerande ledarskapsbeteenden gentemot 

sina medarbetare. 

 

Teoretisk bakgrund 

Under de senaste 10 åren har två teorier varit dominerande i den psykosociala 

arbetsmiljöforskningen (Stressforskningsinstitutet, 2015). Gemensamma nämnare för många 

av teorierna är att individen ska uppnå en balans för att hantera stress; en balans mellan 

kraven i arbetet och kontrollen över sitt arbete och en balans mellan ansträngning och 

belöning. Forskning har också visat att dessa två balansteorier kompletterar varandra i studier 

där sambandet mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa studerats (Kinsten, 2006).  
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Dessutom har ledarskap, organisatorisk rättvisa, omorganiseringar samt konflikter visat sig ha 

ett starkt samband med medarbetarnas hälsa (Theorell, 2012).  

Balans mellan krav och kontroll 

Karasek och Theorells (1990) modell ligger till grund för att undersöka balansen 

mellan krav och kontroll och är uppbyggd efter relationen mellan yttre fysiska krav och de 

möjligheter medarbetarna har för att kontrollera sitt arbete (Theorell, 2012). Genom forskning 

är det bevisat att arbeten som innehåller höga arbetskrav kombinerat med låg kontroll har 

lättare att utveckla en arbetsrelaterad ohälsa så som sjukskrivningar och stress (Karasek & 

Theorell, 1990). Arbetskrav är den arbetsbelastning medarbetare har, dessa kan vara fysiska, 

psykiska och känslomässiga. Kontroll handlar om medarbetarens möjligheter till kontroll över 

arbetsuppgifter och möjlighet till beslutsutrymme, det vill säga inflytande, påverkan och 

delaktighet i beslut som fattas. Även färdighetskontroll ingår i begreppet kontroll och beskrivs 

som kunskap, stimulans och vad det finns för utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att 

öka medarbetarnas kompetens. Krav och kontrollmodellen kan också kompletteras med en 

stöddimension där socialt stöd och ett socialt nätverk både på arbetsplatsen och i privatlivet är 

en faktor för att förbygga ohälsa (Theorell 2012).  

Krav och kontrollmodellen visas på sida 4 i figur 1 i form av en kub med tre olika 

dimensioner; socialt stöd, beslutsutrymme och krav. Relationen mellan dessa dimensioner kan 

leda till fyra olika extremsituationer; avspänd, aktiv, passiv och spänd. För att nämna några 

situationer kännetecknas den avspända situationen av låga krav, högt beslutsutrymme och 

högt socialt stöd och den spända situationen kännetecknas av höga krav, lågt beslutsutrymme 

och lågt socialt stöd.  Vidare kännetecknas den aktiva situationen av högt beslutsutrymme, 

höga krav och lågt socialt stöd och den passiva situationen kännetecknas av låga krav, högt 

beslutsutrymme och högt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990).  



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Det finns ett flertal forskare som har utgått från krav och kontrollmodellen i sina 

studier. Bakker, Veldhoven, och Xanthopouloul (2010) utökade modellen genom att 

undersöka samspelet mellan arbetskrav och arbetsresurser.  Med arbetsresurser menas bland 

annat utbildningsmöjligheter, feedback, socialt stöd, beslutsutrymme och karriärmöjligheter. 

Studien fann att arbetstillfredsställelsen och engagemanget var högt när medarbetarna blev 

tilldelade utmanande och stimulerande uppgifter tillsammans med tillräckliga arbetsresurser. 

Detta bekräftade även krav och kontrollmodellen då den visade att medarbetare har en positiv 

attityd till sina arbetsuppgifter och organisatoriskt engagemang när både arbetskraven och 

arbetsresurserna är höga. Detta innebär att höga arbetskrav inte nödvändigtvis behöver vara 

negativt eftersom de anställda kan trivas med höga arbetskrav om arbetsresurser finns 

tillgängliga. Detta bekräftade även Bakker och Demeroutis (2006) forskningsöversikt men 

menade att arbetskraven kan utvecklas till stress om det inte finns balans mellan arbetskrav 

och arbetsresurser samt om medarbetarna inte får en tillräcklig återhämtningsperiod.  

Figur 1. Krav och kontrollmodellen. Ur Healthy work; Stress, 

productivity and the reconstruction of working life (s.37) av R.A 

Karasek  och T. Theorell, 1990, New York: Basic Books.  
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Det finns även viss kritik mot krav och kontrollmodellen. Feij och Taris (2004) 

gjorde en studie där syftet var att genom olika kombinationer av krav och kontroll kunna 

underlätta utveckling och inlärning av nyanställda medarbetare. Resultatet från studien visade 

bland annat att en hög nivå av ansträngning hade en negativ effekt på inlärning. Enligt krav 

och kontrollmodellen borde en hög nivå av ansträngning ha en positiv effekt på inlärning. 

Förklaringen till studiens resultat var beroende på hur motiverade medarbetarna var att ta 

emot nya kunskap för att de ska utvecklas i sina arbeten, samt i vilken grad deras arbete ledde 

till ansträngning. Krav och kontrollkombinationer av ansträngning och inlärning var därför 

endast delvis bekräftad i deras studie. 

Theorell, Emdad, Arnetz och Weingarten (2001) testade att öka kontrollen och 

beslutsutrymmet för medarbetarna genom att utbilda chefer bland annat i krav och 

kontrollmodellen. Detta resulterade i att de upplevda möjligheterna för medarbetarna att 

kunna påverka sina arbetsförhållanden utvecklades och stressen minskade. Det var chefernas 

ledarskap och ökad kunskap om balans mellan krav och kontroll som bidrog till positiva 

effekter på den psykosociala arbetsmiljön. Theorell (2012) menar att genom att chefer 

använder sitt ledarskap och kompletterar modellen med stöddimensionen blir modellen 

användbar inom alla organisationer för att reducera stress.  

 

Balans mellan ansträngning och belöning 

Genom vårt biologiska arv ligger ofta belöning till grund för vårt handlande. Det 

skulle till exempel vara svårt att få en hund att lyda utan ett belöningssystem (Theorell, 2012). 

Ett grundläggande kännetecken för människors sociala interaktion är också en förväntan av ett 

ömsesidigt utbyte. Människor tenderar att reagera starkt på bristande ömsesidighet och 

orättvisor, inte minst i relationen mellan chef och medarbetare (Kinsten et al, 2006). Siegrists 

(1996) ansträngning och belöningsmodell [en: Effort Reward Imbalance] som betecknas ERI, 
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har en utgångspunkt i individens upplevelse av en balans mellan ansträngning och belöning 

där hög ansträngning och låg belöning betraktas som särskilt stressande. Låg belöning 

definieras som låg yrkesstatus, otrygghet, få möjligheter till utveckling, brist på bekräftelse 

och otillräcklig lön. Yrkesstatus betraktas som individens grundläggande belöningar som 

leder fram till ett känslomässigt välbefinnande. Begreppet ansträngning är uppdelat i yttre och 

inre ansträngningar. Yttre ansträngningar definieras som krav och skyldigheter och inre 

ansträngningar handlar om individens förmåga att hantera stress. Detta visas nedan i figur 2. 

 

 

 

 

 

  

  

 Coping är en kognitiv strategi som är kopplad till individens förmåga att hantera 

stress. Det finns olika sätt att hantera stressfyllda situationer men en av dem handlar om vår 

upplevda kontroll [en: locus of control], där individen antingen anser sig ha möjlighet att själv 

göra något åt sina problem eller där individen anser att möjligheten att göra något åt sina 

problem ligger utanför dennes kontroll (Theorell, 2012). Det finns många faktorer som 

influerar vår kognitiva förmåga. Föreställningar om personlig kontroll och existentiella 

värderingar tillsammans med tidigare erfarenheter är några av dem. Samhällsstrukturen spelar 

också en roll på så sätt att den sociala miljön med sociala krav, regler och relationer influerar 

Figur 2. Ansträngning och belöningsmodellen. Hämtad 13 april, 2015, från 

http://slideplayer.se/slide/2015364/  

http://slideplayer.se/slide/2015364/
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hur vi tänker, känner och reagerar och det är när kraven kommer i konflikt med varandra som 

stress skapas. Stress kan i sin tur ses som den relation individen har mellan sig själv och olika 

situationer (Lazarus & Folkman, 1984).   

När en individ upplever obalans mellan ansträngning och belöning uppstår en 

varaktig stress i arbetet vilket har ett samband med upplevd dålig hälsa (Weyers, Peter, 

Boggild, Jeppesen & Siegrist, 2006). Det finns också vissa omständigheter som tenderar att 

göra så att individen kan stå ut med denna obalans. Detta gäller exempelvis för individer som 

har få alternativ till sysselsättning hos annan arbetsgivare eller accepterar obalansen på grund 

av strategiska skäl samt individer som hanterar obalansen genom att skapa ett överdrivet 

engagemang för arbetet. Ett överdrivet engagemang hos individen har visat sig förhöja 

effekterna av obalansen mellan ansträngning och belöning och ses därför som ytterligare en 

faktor i ERI-modellen (Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen, Siegrist, 2006).  

En individ som rapporterar hög ansträngning och låg belöning i kombination med ett 

överdrivet engagemang för arbetet har ett högt ERI-värde och detta har inte bara visat sig ha 

en negativ påverkan på balans i arbetet utan också på balans i livet i stort (Kinman & Jones, 

2008). Detta höga ERI-värde predicerar också att individen inom en snar framtid kommer 

lämna organisationen (Derycke et al, 2010).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka stressreducerande ledarskapsbeteenden som chefer 

använder sig av gentemot sina medarbetare. Frågeställningen följer tillika nedan: 

 Vilka stressreducerade ledarskapsbeteenden använder chefer sig av gentemot sina 

medarbetare? 
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Metod 

Urval 

I studien gjordes ett målinriktat urval på två nivåer; organisationsnivå och 

individnivå. Enligt Bryman (2011) innebär ett målstyrt urval bland annat att deltagarna 

strategiskt valts ut för att forskningsfrågorna ska kunna bli besvarade. Med avseende för 

studiens begränsade tid gjordes ett urval där vi valde en organisation med störst sannolikhet 

för att kunna bedriva undersökningen. Kriterier för urvalet av organisation var att 

organisationen skulle ha chefer på olika nivåer och så pass många chefer att det fanns 

möjlighet för oss att kunna intervjua minst 10 stycken. Intervjupersonerna skulle ha minst 10 

stycken medarbetare under sig. Majoriteten av deltagarna var personer i mellanchefsposition 

och de hade i genomsnitt 15 stycken medarbetare under sig. Deras ledarskapserfarenheter var 

varierande. Information om deltagarna visas nedan i tabell 1.1. 

 

Tabell 1.1 

Deltagare 

Kodnamn Erfarenhet som chef Kön 

Chef 1 8 år Kvinna 

Chef 2 2 år Man 

Chef 3 9 år Man 

Chef 4 1 år Kvinna 

Chef 5 5 år Man 

Chef 6 3 år Kvinna 

Chef 7 14 år Kvinna 

Chef 8 7 år Man 

Chef 9 3 år  Kvinna 

Chef 10 4 år Man 

 

Val och konstruktion av instrument 

Stress och stressreducerande ledarskapsbeteenden kan yttra sig på olika sätt och på 

olika nivåer i organisationen och därför var det viktigt att ge intervjupersonerna utrymme i 

intervjun för att kunna delge sina erfarenheter och upplevelser. Intervjuformen skulle vara 
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flexibel för att ge möjlighet till fördjupning i ämnet och därför byggdes resultatet på en 

kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer syftar på att främja intervjun att röra sig i olika 

riktningar så att forskaren har möjlighet att få detaljerade svar. Dessa intervjuer bygger på en 

intervjuguide där frågorna i regel ställs i ordning men där möjligheten finns för 

omstrukturering och följdfrågor (Bryman, 2011).  

Vår intervjuguide bestod av olika områden med ett antal frågor som syftade till att 

besvara studiens syfte och frågeställning. Intervjufrågorna skapades på ett sätt som skulle ge 

oss en djupare förståelse för ämnet stress och således täcka de relevanta delarna för att 

besvara studiens frågeställning. Först ställdes bakgrundsfrågor kring intervjupersonen, dennes 

arbetsbeskrivning, erfarenhet av ledarskap och frågor kring synen på sitt eget ledarskap. 

Sedan ställdes bakgrundsfrågor kring medarbetarnas arbetssituation och arbetsuppgifter. 

Syftet med bakgrundsfrågorna var att få en förståelse kring intervjupersonens uppdrag i 

organisationen, dennes ledarskapserfarenheter och ledarskapsstil samt för att få en förståelse 

för medarbetarnas situation kopplat till stressnivå. Därefter ställdes frågor om stress på 

arbetsplatsen och avslutningsvis fick intervjupersonen ge exempel på situationer ur 

verkligheten där medarbetare haft en stressproblematik och hur denne då genom sitt 

ledarskapsbeteende reducerat stress för medarbetaren. Intervjuguiden går att finna i bilaga 1.  

 

Administrering 

Tio stycken individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes med personer i 

chefsposition på olika nivåer i en stor nationell organisation. Intervjuerna delades upp mellan 

oss där vi höll hälften av intervjuerna var. Intervjupersonerna fick förhandsinformation via 

mail att intervjuerna skulle komma att beröra ämnet stress. Förhandsinformationen går att 

finna i bilaga 2. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö utan risk för att bli hörda. Efter 
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godkännande av intervjupersonen spelades materialet in i syfte att vi inte skulle bli 

distraherade av att föra anteckningar utan istället kunna fokusera på att föra intervjun i linje 

med uppsatta teman. Transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till intervjuerna för att 

inte glömma bort kroppsspråk, paraspråk och andra viktiga detaljer som är svårtolkade genom 

en inspelning. Bryman (2011) tar upp fördelar med inspelning och transkribering och menar 

att tillvägagångssättet underlättar en noggrann analys eftersom minnet förbättras.  I efterhand 

går det också att möta eventuell kritik gällande att forskarens bedömningar har påverkat 

resultatet.  

 

Forskningskvalitet 

I kvalitativa studier lägger forskaren mindre fokus på frågor som rör mätning och 

istället för att använda begreppen reliabilitet och validitet talar den kvalitativa forskaren bland 

annat om tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet är ett begrepp som används för att 

säkerhetsställa forskningskvaliteten. Detta görs genom att undersöka studiens trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet samt att styrka och konfirmera att forskaren inte medvetet har 

låtit egna värderingar och åsikter prägla resultatet (Bryman, 2011).  

Under intervjuernas gång har vi fortlöpande repeterat och fått deltagarens berättelse 

bekräftad och på så sätt kontrollerat att svaren är rätt uppfattade. Urvalet av 

intervjupersonerna var individer på samma eller liknande positioner inom organisationen, 

vilket gjorde att överförbarheten var säkerställd och uppnådd. Överförbarhet är ett av Lincoln 

och Gubas (1985) fyra kriterier för tillförlitlighet och menas att resultatet kan appliceras till 

andra kontexter.  För att säkerhetsställa pålitligheten antogs ett granskande synsätt under hela 

forskningen vilket medförde att en fullständig redogörelse av alla faser av vår 

forskningsprocess kunde upprätthållas. Vid sammanställningen av studiens resultat har vi inte 
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medvetet lagt några personliga värderingar för att påverka studiens undersökning. På detta sätt 

uppfylls även tillförlitligheten gällande möjligheten att styrka och konfirmera studien. 

I strävan efter att uppfylla vad Bryman (2011) kallar äkthetskriterier förmedlar 

studien en rättvis bild av de erfarenheter och upplevelser som deltagarna har delgivit oss. 

Detta genom att varje intervjuperson har bidragit lika mycket till resultatet. Många av 

deltagarna har också berättat att intervjun varit givande och skapat reflektion och förståelse 

för ämnet vilket kan ses som ontologisk autenticitet enligt Bryman (2011). 

 

Etiska hänsynstaganden 

För att ta hänsyn till etiska hänsynstaganden har vi följt Vetenskapsrådets (2015) fyra 

krav för humanistisk -och samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet uppfylldes 

genom att vi i början av varje intervju presentera oss själva, studiens syfte och syftet med 

deltagarnas medverkan. Sedan för att uppfylla samtyckeskravet informerade vi deltagarna om 

att medverkan var frivillig och att personen hade möjlighet att avbryta intervjun när så denne 

önskade utan att det skulle leda till några negativa konsekvenser. All empiriskt material har 

hållits konfidentiellt och anonymiserats genom kodning. Samtlig elektronisk utrustning har 

varit låst med lösenord och därför har det varit praktiskt omöjligt för utomstående personer att 

ta del av materialet. Utifrån detta är konfidentialitetskravet uppfyllt. För att vidare uppfylla 

nyttjandekravet har vi inte använt materialet till något annat syfte än till vår studie. Dessutom 

kommer allt material förstöras tre månader efter godkänd uppsats.  

 

Analys 

Studien har en deduktiv ansats i linje med Kvale och Brinkmans (2014) förklaring av 

begreppet. De menar att en deduktiv ansats är då forskaren studerar empirin genom en eller 
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flera teorier vilket vi gjort då vi använt oss av Karasek och Theorells (1990) krav och 

kontrollmodell och Siegrits (1996) belöning och ansträngningsmodell.  

För att få en struktur över det empiriska materialet användes en tematisk analys med 

fokus på meningskoncentration.  Alla intervjuer transkriberades ordagrant och i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014) har vi genom fem steg brutit ner intervjuuttalanden i 

beståndsdelar genom tematisering kopplade till vårt syfte och den teoretiska bakgrunden. På 

detta sätt bidrog den teoretiska bakgrunden med redan existerande koder efter krav och 

kontrollmodellen och ansträngning och belöningsmodellen. Detta gjorde att det blev en tydlig 

struktur över tematiseringen och underlättade att koppla teman till studiens syfte.  

Det första steget som genomfördes var att transkriberingarna av intervjuerna lästes igenom för 

att få ett helhetsperspektiv över innehållet och varandras intervjuer. Sedan fastställdes 

meningsenheterna i texterna som i det tredje steget bidrog till fem teman. Därefter kopplades 

teman med studiens syfte och till sist sammanställdes temana till ett resultat. Under varje tema 

fastställdes dessutom gemensamma nämnare för att klargöra vad varje tema innefattade. Detta 

visas i tabell 2.1. Sedan plockades citat ut för att förtydliga resultatet och citaten har 

korrigerats till ett normerat skriftspråk för att läsaren ska förstå citaten på bästa möjliga sätt.  

 

Tabell 2.1 

 Teman och dess gemensamma nämnare 

Socialt stöd Kontroll Belöning Balans 

- Coaching 

- Utformning av 

prioriteringsordning 

- Öppen dialog 

- Rak kommunikation 

- Konstruktiv feedback 

- Skapa en god stämning 

för att främja att 

medarbetarna stödjer och 

hjälper varandra 

 

- Delaktighet 

- Beslutsutrymme 

- Utbildningsmöjligheter 

- Mandat över att 

bestämma över egna 

arbetsuppgifter och 

arbetstider 

- Yrkesstatus -Balans mellan arbetsliv 

och  

privatliv 

 - Balans mellan att inte ha 

för mycket och inte ha för 

lite arbetsuppgifter.   
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Resultat 

Socialt stöd 

Ett ledarskapsbeteende som samtliga chefer rapporterade att de använde sig av för att 

reducera stress var socialt stöd i olika former. De berättade om den öppna dialogen som ett 

viktigt verktyg för att inte bara reducera stress utan också för att få en uppfattning om 

medarbetarens stressnivå och skapa tillit och förtroende mellan sig själva och medarbetaren. 

Det är ju en jätteviktig bit i arbetsmiljön som man jobbar mycket med och det är ju mycket 

vardagsdialog där man liksom fångar upp och märker om det är någonting och ställer frågor 

och hur man hanterar det och så, så det är en viktig bit. /Chef 2 

Den öppna dialogen rapporterades som coachande i sin karaktär för att stötta medarbetaren att 

klara av uppsatta gemensamma mål och att dessa mål var rimliga för medarbetaren. 

Arbetsuppgifterna ansågs komplexa och krävde stor materiell kunskap av medarbetaren. 

Coaching beskrevs som ett viktigt förhållningssätt för att utveckla medarbetaren till att bli 

självständig. De berättade också att de coachade till ett arbetssätt med en rimlig nivå av stress 

som till fördel för både medarbetaren och organisationen.  

 Jag coachar lika mycket medarbetare som har för höga (krav) även om det är bra för 

verksamheten när dom tar så många samtal med då kan man ju gå in i väggen på grund av 

det. /Chef 7. 

Coachningen beskrevs många gånger handla om att gemensamt med medarbetaren hitta en 

prioriteringsordning för arbetsuppgifterna. Cheferna berättade att medarbetarna ofta hade 

olika ärenden igång samtidigt vilket kunde skapa stress. Genom att medarbetarna visste i 

vilken tur och ordning arbetsuppgifterna skulle göras upplevde cheferna att stressnivån 

minskade. Cheferna berättade att de genomgått Försvarsmaktens ledarskapskurser där det 

coachande förhållningssättet varit utpräglat, vilket de ansåg sig ha stor nytta av för att 

reducera stress för medarbetarna.  

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev sig själva som närvarande chefer som var 

tillgängliga och upplevde på så sätt att de minskade stressnivån för sina medarbetare. En chef 

som har haft medarbetare spridda på flera orter berättade att hon genom inbokade möten 
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samtalade med medarbetarna om deras livs- och arbetssituation för att bland annat ha 

möjlighet att fånga upp signaler på ohälsa.  Många chefer beskrev också sitt ledarskap som 

tydligt i syfte att skapa trygghet hos medarbetarna som i sin tur upplevdes reducera stress. 

Men det är också att jag är tydlig, det är ingen som behöver tveka på vad jag vill. Jag gillar 

när det händer saker och det vet medarbetarna till deras stora frustration i vissa lägen för jag 

kan ju dra dit arbetsuppgifter. Jag tror att dom tycker att jag är engagerad och medryckande 

i det här att jag får med mig alla. Det handlar inte om att vara chef, det handlar om att vara 

ledare. /Chef 1 

Konkreta exempel på tydlighet som rapporterades var konstruktiv feedback och rak 

kommunikation. 

För cheferna handlade också det sociala stödet om att som chef skapa ett samarbete 

och en god stämning för att uppmuntra till att medarbetarna stöttar och hjälper varandra. En 

typ av stress som beskrevs i många intervjuer var där medarbetare inte hade tillräcklig 

materiell kunskap för att kunna lösa arbetsuppgifterna och sedan dolde detta för sina kollegor 

och chef. Detta upplevde cheferna bidrog till en inre stress hos individen som skulle kunna 

reduceras genom ärlighet och ett mer öppet klimat. 

Sen skulle jag vilja, för att lyfta på den där stresshatten litegrann, att vi liksom vågade säga 

till våra kollegor att jag förstår inte hur man gör detta. För då, det är också att släppa 

stressen. För om du vet att jag inte kan så kan ju du förklara för mig och nästa gång kan jag 

någonting som inte du kan. Men om man skulle släppa lite på den där maskhållning 

litegrann så tror jag att vi skulle minska mycket på stressen. Faktiskt. /Chef 9 

Ett flertal chefer berättade också att de försökte tillgodose medarbetarnas behov av 

att bli sedda och lyssnade på för att reducera stress. I en intervju där en chef talade om 

gemensamma nämnare för vad varje enskild medarbetare behöver för att hantera stress sa 

denne ”Det är att bli sedd. Det är det faktiskt. Det är att någon bryr sig. Det är faktiskt sant” 

/Chef 1.  
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Kontroll 

 Det fanns flera olika kontrollmöjligheter som cheferna rapporterade att de erbjöd 

medarbetarna för att reducera stress. Att ge medarbetarna möjlighet till delaktighet i beslut 

och att ge varje medarbetare utrymme att fatta egna beslut upplevdes som ett viktigt verktyg. 

Ja, det skulle jag säga och sen tycker jag att mitt sätt också det är att ge dom utrymme att 

fatta egna beslut för att om man kan påverka sin situation mer då är min erfarenhet att då 

upplever man i regel mindre stress. /Chef 3 

Några chefer berättade också att de arbetade med att minska rädslan hos medarbetarna för att 

fatta fel beslut i syfte att uppmuntra möjligheten till beslutsfattande vilket i sin tur upplevdes 

sänka stressnivån.  

Och det är okej att göra fel också, självklart, man lär sig ju av att fatta beslut som inte blir 

bra och det går alltid att hitta svaren i efterhand också. Det är så när man som människa 

eller som chef utvärderar sitt beslutsfattande så gör man det alltid efteråt när man har facit i 

hand. /Chef 3 

En chef berättade att hon brukade försöka bredda perspektivet för medarbetare med felrädsla 

genom att fråga ”Vad är det värsta som kan hända? Är det någon som blir sjuk? Nej. Är det 

någon som dör? Nej.” /Chef 1. 

 När de flesta cheferna berörde ämnet kontroll berättade de att det många gånger var 

deras eget kontrollbehov som var avgörande för hur mycket ansvar medarbetarna fick. 

Rapporterade chefen ett stort kontrollbehov hade dennes medarbetare mindre beslutsutrymme 

och tvärtom.   

Som nybliven chef tog det mig en stund och eftersom jag är en sådan tävlingsmänniska så 

skulle jag fixa allt. Jag svarade, gjorde allt. Hade nog en tendens till att börja med att det 

är ingen idé att någon annan ska gör det för jag gör det snabbare själv och det blir bättre 

gjort. Så då gjorde jag allt, så jag jobbade, jobbade, jobbade innan jag lärde mig att 

delegera. Och nu ser jag att folk växer av att få ansvar. Tidigare hade jag svårt att ge 

ansvar eftersom jag tyckte att jag gjorde det bättre själv så det är en stor skillnad idag. 

/Chef 10 

Många chefer rapporterade att de gett sina medarbetare utbildningsmöjligheter som en 

förutsättning till större ansvar och på så sätt kunna öka individens kontrollmöjligheter.  
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Vidare rapporterades kontrollmöjligheter i form av att ge medarbetaren mandat att 

bestämma över sina arbetsuppgifter och arbetstider.  En stor förändring gjordes på en 

avdelning där medarbetarna fick mer möjlighet till att bestämma över sina arbetstider vilket 

upplevdes som positivt gällande medarbetarnas välmående.  

Tillräckliga förutsättningar att så långt som möjligt får ansvara för sin egen arbetsdag. Jag 

tror det är jätteviktigt att inte vara toppstyrd, att man så långt som möjligt har utrymmet 

och förutsättningarna från mig att du styr din egen arbetsdag så långt det bara går. Att 

minska stressen handlar väldigt mycket om att du som individ har förmågan att ”ok det 

gick skit idag men jag har möjligheten att göra det imorgon istället eller på tisdag” 

Kontroll över sin dag och arbetsvecka. /Chef 10 

 

Belöning 

 Att som medarbetare förstå sitt bidrag till verksamheten, att känna att du är viktig 

och få bekräftelse på att du gör ett bra jobb var en central utgångpunkt i några chefers 

ledarskapsbeteenden för att reducera stress. De berättade bland annat att de satte rimliga krav 

på medarbetaren i syfte att medarbetaren skulle få bekräftelse på att arbetsinsatsen var 

tillräckligt bra och känna sig till nytta. Det handlade också om att cheferna försökte skapa en 

yrkesstatus så att medarbetarna kände stolthet i sitt arbete. Att de inom arbetsgruppen skapade 

sig ett kännetecken för de övriga i organisationen och på så sätt blev eftertraktade. På frågan 

om vad som behövs för att reducera stress för medarbetarna svarade en chef: 

Jag tror faktiskt det är att känna sig behövd, att känna sig nyttig, efterfrågad. Dom 

människorna som jag har dom har ett serviceyrke, dom vill känna sig eftertraktade, 

efterfrågade och få feedback på det. Försöka ge den här positiva feedbacken och mena 

den. För att uppnå det så är det att hela tiden känna sig efterfrågad, att göra nyttiga saker. 

Det tror jag. /Chef 1 
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Balans 

Ett flertal av intervjupersonerna poängterade vikten av att medarbetarna skulle ha en 

balans för att kunna reducera stress. Detta genom att bland annat ha balans mellan att inte ha 

för mycket och inte för lite arbetsuppgifter.  Hade medarbetaren för lite arbetsuppgifter 

upplevde cheferna att det kunde utveckla stress, speciellt om medarbetaren befunnit sig i en 

period då det varit en hög arbetsbelastning. Hade medarbetaren för mycket och för krävande 

arbetsuppgifter upplevde cheferna att även det kunde leda till stress. Många chefer berättade 

om situationer där de tagit bort arbetsuppgifter för medarbetare för att skapa balans och 

minska stressnivån. Det var också flera chefer som berättade att de såg det som sin uppgift att 

skydda medarbetarna så att de inte fick för mycket arbetsuppgifter från övriga i 

organisationen.  

En annan viktig aspekt gällande stress som rapporterades var att cheferna försökte 

uppmuntra medarbetaren att hitta en balans mellan arbete och fritid. Många chefer berättade 

att de kontrollerade medarbetarnas flextidsbank så att den inte blev för stor och hade den 

blivit för stor coachade de medarbetaren att ta ut ledighet. De flesta chefer talade om 

stressproblematik i ett vidare perspektiv där även fritiden var inkluderad. 

För ofta är det inte bara på jobbet du känner dig otillräcklig. Det är som jag säger dom här 

24 timmarna, dom måste hålla ihop. Det kan vara svårt att få reda på fullt ut, men bara man 

får en liten känsla så ska man absolut inte pressa på jobbet om man får en känsla av att det 

är pressat hemma. /Chef 1 

Om medarbetaren arbetade för mycket ansåg en chef också att detta kunde leda till ett 

kontraproduktivt beteende hos medarbetaren.  En medarbetare som arbetar mer än sina 

kollegor kan ta sig friheten att exempelvis ta längre rast på grund av att denne anser sig 

förtjäna det och på sikt kan det skada verksamheten. 

Cheferna lyfte även fram möjlighet för medarbetaren att ha en balans mellan att 

arbeta hårt och att sedan kunna återhämta sig. Genom att uppmuntra medarbetarna till att ta 
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vara på återhämtningsperioderna i verksamheten upplevde de att den negativa stressen 

minskades då medarbetarna många gånger kunde känna att de inte var behövda. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka stressreducerande ledarskapsbeteenden som chefer 

använder sig av gentemot sina medarbetare. Frågeställningen var tillika; Vilka 

stressreducerande ledarskapsbeteenden använder sig chefer av gentemot sina medarbetare? Vi 

kan konstatera att studiens syfte är uppnått och frågeställningen är besvarad genom att 

cheferna har delgivit oss sina ledarskapsbeteenden på ett sätt som har bidragit till ett mättat 

resultat. 

 Resultatet visar att de två balansteorierna, Karasek och Theorells (1990) krav och 

kontrollmodell och Siegrists (1996) ansträngning och belöningsmodell, är bekräftade genom 

att chefernas erfarenheter och upplevelser rör sig inom teoriernas olika dimensioner.  

En dimension som samtliga chefer berättade att de använde sig av var socialt stöd i 

form av coaching, utformning av prioriteringsordning, öppen dialog, rak kommunikation och 

konstruktiv feedback samt att skapa en god stämning för att främja att medarbetarna stödjer 

och hjälper varandra. Coaching som förhållningssätt var dessutom tydligt utpräglat i 

organisationens ledarskap då samtliga chefer hade genomgått utbildning i coaching.  Cheferna 

upplevde att socialt stöd minskade medarbetarnas stressnivå vilket också bekräftas av 

Theorell (2012) genom krav och kontrollmodellen. Ytterligare en dimension av denna modell 

är kontroll vilket cheferna berättade att de erbjöd medarbetarna i form av delaktighet, 

beslutsutrymme, utbildningsmöjligheter för att få ett större ansvar och på så sätt öka 

individens kontrollmöjligheter och mandat över egna arbetsuppgifter och arbetstider. 

Cheferna upplevde att kontroll reducerade stress vilket även Bakker, Veldhoven och 

Xanthopoulouls (2010) studie belyser. Det som deras studie poängterade var att höga krav 
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kombinerat med tillräckliga arbetsresurser kan hjälpa medarbetaren att hantera stress om 

återhämtningsperioder erbjuds. Detta bekräftar även vår studie då återhämtningsperioderna 

var ett naturligt inslag i verksamheten och upplevdes av cheferna som viktiga för att hantera 

stress. En del chefer berörde även att många medarbetare hade rädsla för att fatta fel beslut 

vilket kan betyda att stort beslutsutrymme inte alltid reducerar stress för medarbetaren.  

Efter att vi tagit del av deltagarnas utsagor kring deras ledarskapsbeteenden gällande 

krav, kontroll och stöd kan vi anta att medarbetarna befann sig i vad Karasek och Theorell 

(1990) beskriver som en aktiv arbetssituation. De hade höga krav, hög kontroll och högt 

socialt stöd samt naturliga återhämtningsperioder. 

Från Siegrits (1996) modell om balans mellan ansträngning och belöning berördes 

enbart en dimension. Cheferna försökte höja yrkesstatusen i syfte att öka medarbetarnas 

upplevelse av att de är eftertraktade och nyttiga för verksamheten, vilket är en dimension av 

belöning i modellen. Detta upplevdes minska stressen och är i linje med Weyers et al (2006) 

studie som bekräftar ansträngning och belöningsmodellen. Något som inte direkt är kopplat 

till modellen men som cheferna upplevde var att en balans mellan arbetsliv och privatliv 

gjorde det lättare för medarbetarna att hantera stress. Detta predicerar också Kinman och 

Jones (2008) studie och menar att en obalans mellan ansträngning och belöning kan påverka 

välmående på fritiden. Till bakgrund av detta finns det alltså flera dimensioner som 

ansträngning och belöningsmodellen kan erbjuda men som inte nämndes av cheferna. 

Exempelvis belyser modellen det ömsesidiga utbytet som viktigt för att reducera stress och 

Kinsten et al (2006) menar att om denna ömsesidighet brister påverkas medarbetaren negativt. 

Detta borde vara inom chefens möjlighet att påverka men studiens resultat indikerar inte på 

detta som ett vanligt förekommande ledarskapsbeteende.  

Sammanfattningsvis visar studien att cheferna upplevde att deras 

ledarskapsbeteenden påverkade medarbetarnas stressnivå vilket också bekräftas i studier av 
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Nyberg et al (2011) och av Chenevert, Vandenbergh, Doucent och Ayed (2013) som har 

studerat ledarskapsstilar i relation med medarbetares välmående. Nybergs et al. (2011) studie 

visar bland annat också att avsaknad av socialt stöd för medarbetaren kan predicera chefens 

ledarskapsstil vilket är en intressant aspekt för vår studie då chefernas upplevda 

ledarskapsbeteende kan berätta något om deras ledarskapsstil.  

 

Begränsningar med studien 

Studie har en subjektiv ansats utifrån chefernas egna upplevelser, erfarenheter och 

bedömningar av sina stressreducerande ledarskapsbeteenden. Trots att syftet med studien inte 

innebar att vi skulle undersöka hur deras beteenden verkligen minskade stress för medarbetare 

är resultatets kvalitet ändå beroende av chefernas förmåga till självinsikt. Chefer med stor 

förmåga till självinsikt och reflektion över egna beteenden gav oss troligtvis en bättre och mer 

sanningsenlig utsaga.  

 Det finns bakomliggande faktorer som vi också kan anta påverka svaren för 

resultatet. Stark lojalitet till organisationen kan vara en sådan om cheferna hade som avsikt att 

marknadsföra sin arbetsplats. Stress kan vara ett känsligt ämne att tala om och att studien 

dessutom undersöker chefernas ledarskap kan ha gjort intervjun än mer komplicerad. Många 

delar berörde chefens förmåga att skapa en sund och god arbetsplats för sina medarbetare 

vilket kan ha uppfattats som allt för närgånget.  

 

Slutsats och vidare studier 

Studien ger en inblick i vilka stressreducerande ledarskapsbeteenden cheferna hade 

tillhanda. Trots att stress är en uppenbar hälsorisk rapporterade cheferna relativt få 

ledarskapsbeteenden att reducera stress med. Vi förväntade oss ett större spektra och det hade 
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varit spännande om cheferna använt sig av influenser från exempelvis mindfulness i sitt 

beteende.  

Studie har inte bidragit med någon ytterligare kunskap inom ämnet förutom att vårt 

perspektiv ger en fördjupad kunskap om hur balansteorierna användes av cheferna i den 

aktuella organisationen. De undersökningar som hittills gjorts på arbetsplatser har till stor del 

varit enkäter där medarbetarna fått bedöma ledarskapet som sedan relaterats till 

medarbetarnas hälsotillstånd (Theorell, 2012). Eftersom vår undersökningsmetod varit 

kvalitativ breddar resultatet perspektivet ytterligare.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera medarbetarnas upplevelser 

och erfarenheter i den aktuella organisationen för att se om deras perspektiv på 

stressreducerande ledarskapsbeteenden stämmer överens med chefernas. Det vore också 

intressant att jämföra chefer på olika organisationer för att få en fördjupad kunskap om ämnet. 
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Tack! 

 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som tagit sig tid och på ett engagerat sätt delat sina 

erfarenheter och upplevelser av stress. Vi är tacksamma över att vi fått möjligheten att sprida 

kunskap om ämnet. Vi vill också tacka vår handledare, Lars Ishäll, för givande feedback och 

input. 

 

Vi vill också tacka alla nära och kära som stöttat oss under arbetets gång. 

 

Madeleine & Cindie 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Frågor 

Bakgrund: 

1. Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

2. Hur lång erfarenhet har du av ledarskap? 

3. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

Medarbetarnas arbetsbeskrivning: 

4. Hur många medarbetare har du under dig?  

5. Vilken yrkesgrupp representerar dina medarbetare?  

6. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dina medarbetare? 

7. Vilken medelålder har personalen? 

8. Hur ser könsfördelningen ut? 

Allmänt om stress 

9. Anser du att stress förekommer i dina medarbetares arbete? 

10. Om JA, vilken typ av stress? 

11. Vad tror du är den största anledningen till att stress förekommer på arbetsplatsen? 

12. Mäter ni stress idag?  

13. Om JA, på vilket sätt mäts det? 

14. Anser du att stressproblematiken påverkar verksamheten?

 

Datum:………………………………………………………………………………………….. 

Intervjuare:……………………………………………………………………………………… 

Kod för deltagaren:……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 



 
 

 

15. Om JA, på vilket sätt påverkar det verksamheten? 

Situationer ur verkligheten 

16. Har du möjlighet att ge några exempel på stressfyllda situationer bland dina 

medarbetare? 

17. Vad gjorde du för att reducera stressen i dessa situationer? 

18. Om JA, vad blev utfallet? 

19. Har du som chef några generella metoder eller strategier som du använder dig av 

gentemot dina medarbetare för att reducera stress? 

20. Om du fritt fick spåna fritt, vad tror du behövs för att reducera stress hos dina 

medarbetare? 

21. Finns det något mer du vill dela med dig av gällande ämnet stress?



 
 

Bilaga 2 

Förhandsinformation till intervjupersonerna 

En kvalitativ studie kring stress 

 

Genom den personalvetenskapliga utbildning vi har tillgodosett oss har hälsa varit ett 

återkommande ämne. Den psykiska ohälsan i form av stress har varit av särskilt intresse för 

oss, speciellt förebyggande åtgärder och de konsekvenser som stress har på individ- och 

organisationsnivå. Stress är också av intresse på grund av de många faktorer som den kan 

påverka. Några exempel på sådana är ledarskap, organisationskultur, individuella skillnader, 

kön och befattning i organisationen. Den ständiga nyhetsrapporteringen kring ökad stress och 

våra egna upplevelser har bidragit med ett genuint intresse för ämnet och som blivande HR-

generalister kommer stress vara en stor del av vårt arbete och vi ser detta som ett viktigt ämne 

att lyfta. Genom vår forskningsstudie har vi möjlighet att lära oss mer om ämnet och få fram 

resultat som kan bidra med mer kunskap om stress. 

 

Vår forskningsstudie kommer bygga på 10 stycken intervjuer á 60 minuter långa med chefer 

från olika nivåer i er organisation. Allt material från intervjuerna kommer hållas konfidentiellt 

och organisationens och deltagarnas namn detsamma. Materialet kommer även förstöras tre 

månader efter opponering. Det råder frivillighet att delta i studien och deltagarna har 

möjlighet att avbryta sin medverkan i studien utan konsekvenser.  

 

Vi är otroligt tacksamma om ni vill ta er tid och vara med att bidra med kunskap om ämnet! 

 

Med vänlig hälsning, Madeleine Fransson & Cindie Ljungström 


