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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur medarbetarna uppfattar sina 

arbetsförhållanden, sitt välbefinnande i relation till arbetet och ledarskapet. Vidare syftar 

studien till att få kunskap om hur ledarskap påverkar medarbetarnas uppfattning om 

arbetsförhållanden och medarbetarnas välbefinnande. 85 deltagare (N=85) kompletterade ett 

webbaserad frågeformulär som bestod av 48 frågor med frågerubrikerna krav, kontroll, stöd, 

rättvisa, mobbing och trakasseri, hälsa och välbefinnande samt ledarskap. Resultatet visar att 

medarbetarna upplever sig ha delvis bra arbetsförhållanden och delvis bra välbefinnande. 

Vidare visar resultatet att arbetsförhållanden, välbefinnande och ledarskap korrelerar 

signifikant positivt med varandra där starkaste korrelationen finns mellan välbefinnande och 

ledarskap. En multipel regressionsanalys visar att ledarskap har en unik och direkt relation till 

välbefinnande. Slutsatsen av studien är att ledarskap är den viktigaste faktorn som påverkar 

medarbetarnas välbefinnande och att företaget bör fokusera på ledarskapsutveckling.  

     Nyckelord: ledarskap, välbefinnande, stress, arbetsrelaterad stress, transformativ ledarskap.  
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Summary 

The aim of the study is to gain knowledge of how employees perceive their working 

conditions, well-being in relation to the employees’ work and leadership. Furthermore, the 

study aims to gain insight if leadership influences employees’ perceptions of working 

conditions and well-being. 85 participants (N = 85) completed a web based questionnaire 

consisting of 48 questions with headings: demands, control, support, fairness, bullying and 

harassment, health and well-being and leadership. The result shows that employees feel they 

have partially good working conditions and partially good well-beeing. Furthermore, the 

result shows that working conditions, well-being and leadership significantly correlated 

positively with each other where the strongest correlation is between well-being and 

leadership. A multiple regression analysis shows that leadership has a unique and direct 

relationship to well-being. The conclusion of the study is that leadership is the most important 

factor affecting employees’ well-beeing, and that the company should focus on leadership 

development. 

     Keywords: leadership, wellbeing, stress, work related stress, transformative leadership.  
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    Nästan var fjärde arbetstagare lider av arbetsrelaterad stress och mer än hälften av alla 

frånvarodagar är kopplade till arbetsrelaterad stress (European Agency for Safety and Health 

at Work, 2013). Arbetsrelaterad stress resulterade i att den årliga kostnaden år 2002 för 

Europeiska Unionens 15 medlemsländer beräknades till 20 miljarder euro (European 

Commission, 2002). Arbetsrelaterad stress är en av de största hälsoutmaningar som företagen 

har och enligt en artikel av World Health Organization (WHO) är psykiska problem och 

stressrelaterade sjukdomar den största övergripande orsaken till död i förtid (WHO, 2004). 

Stress är det näst mest förekommande arbetsrelaterade hälsoproblemet, och drabbade år 2005 

22% av arbetstagarna från Europeiska Unionens 27 medlemsländer. Antalet människor som 

lider av arbetsrelaterad stress förväntas öka ännu mer (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2013). Stress uppstår bland annat då arbetslivet förändras, till exempel vid 

nedskärningar och outsourcing. Behovet av flexibilitet och krav på medarbetarnas kompetens 

är högre än tidigare. Det finns även en ökad användning av tillfälliga anställningar, ökad 

otrygghet och intensifiering av arbetet samt en sämre balans i livet mellan arbete och privatliv 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Arbetsgivaren kan inte skydda 

medarbetarna mot stress som uppstår utanför arbetet men arbetsgivaren kan skydda 

medarbetarna mot stress som uppstår genom arbetet. Ledarna bör vara medvetna om 

medarbetarnas stressnivå och hjälpa sina medarbetare genom att utöva ett bra ledarskap 

(WHO, 2004).  

     Forskning om arbetsrelaterad stress har börjat lägga fokus på att undersöka om det finns ett 

samband mellan välbefinnande på arbetsplatsen och ledarskap.  

Syfte: 

     Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur medarbetarna uppfattar sin 

arbetsmiljö, sitt välbefinnande i relation till arbete och ledarskapet. Vidare syftar studien till 

att få kunskap om vilka ledarskapsstilar som används av ledarna enligt medarbetarnas 

uppfattning och om ledarskap påverkar medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållanden och 

välbefinnande.  

Frågeställningar: 

 Hur uppfattar medarbetarna sin arbetsmiljö, sitt välbefinnande och ledarskapet? 

 Vilka ledarskapsstilar utövar ledarna enligt medarbetarnas uppfattning? 

  Finns det ett samband mellan ledarskap och medarbetarnas uppfattning om 

arbetsförhållandena och välbefinnande? 

 Finns det en direkt koppling mellan ledarskap och välbefinnande eller påverkar 

ledarskapet välbefinnandet genom att påverka arbetsförhållandena? 

 

Ledarskap 

     Det finns ingen gemensam definition av ledarskap men Northouse (2012) definierar 

ledarskap som en process där en enskild person påverkar en grupp av individer för att uppnå 

ett gemensamt mål. Northouse (2012) anser att det kan lyftas fram fyra delar som är centrala 

för begreppet ledarskap. 1. Ledarskap är en process, 2. Ledarskap handlar om inflytande, 3. 

Ledarskap uppstår inom gruppen och 4. Ledarskap handlar om att uppnå mål. Lorbiecki 

(1993, ref. i Tollgerdt-Andersson, 1996) menade redan för 20 år sedan att 

ledningsutvecklingen kommer att möta två stora utmaningar i framtiden. Den ena utmaningen 
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kommer att vara att utveckla ledarskapet utåt för att förbättra den internationella kompetensen 

och förståelsen. Den andra utmaningen är att lägga fokus på att förbättra ledarskapet inåt i 

organisationen som skall resultera i ett bra ledarskap med engagerade och motiverade 

medarbetare. Tollgerdt-Andersson (1996) menar att förändringen i näringslivet, övergången 

från ett traditionellt industrisamhälle till ett tjänstesamhälle samt den teknologiska 

förändringen ställer nya krav på både arbetstagare och på arbetsledning (Tollgerdt-Andersson, 

1996).  

Välbefinnande och arbete 

     Välbefinnande på arbetet är ofta kopplat till arbetsrelaterad stress. Författaren av denna 

uppsats väljer att fokusera på arbetsrelaterad stress som en aspekt av välbefinnande på arbetet. 

Det finns olika definitioner av stress och Seyle (1956, ref. i Andersson, 2009) definierar stress 

som kroppens ospecifika respons på krav som ställs på den. Stress är kroppens alarmreaktion 

till följd av ökad psykologisk, fysiologisk och beteendemässig beredskap. Enligt Seyle (1956, 

ref. i Andersson, 2009) utvecklas stressprocessen i tre steg, alarmfas, motståndsfas och 

utmattningsfas och modellen kallas för general adaption syndrome (GAS). Seyle (1956, ref. i 

Währborg, 2001) skiljer mellan positiv och negativ stress. Eustress är den positiva stressen 

som förknippas med positiva händelser som till exempel positiva överraskningar. Distress är 

den negativa stressen och förknippas med en ohälsosam anpassning som möjligtvis resulterar 

i sjukdom (Währborg, 2001). Kroppen är anpassad för kortvarig stressaktivering, men när 

belastningen blir långvarig och påfrestande, riskerar stressexponeringen att leda till sjukdom 

(Lindwall & Johanson, 2010). Varningssignaler på en för hög dos av stress kan bland annat 

vara sömnproblem, känslor av överaktivitet eller rastlöshet, känslor av irritation, aggressivitet, 

oro, koncentrationsproblem, minnesproblem, smärtor i nack- och skuldermuskler. Vid 

långvarig stress finns det risk att det uppstår känslor av uppgivenhet, stort sömnbehov, 

känslor av övermäktig trötthet, behov av tröst, yrsel, överkänslighet för smärta, 

humörförändringar, depressiva symptom eller skuldkänslor (Parmsund, Svensson, Tegbrant, 

Åborg, 2009). Följden av långvarig stress kan bland annat vara depression, posttraumatisk 

stress och kronisk smärta. En allvarlig och vanlig följd av långvarig arbetsrelaterad stress är 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Maslach och Leiter (1999) finns det tre 

dimensioner som är viktiga när det gäller arbetsrelaterad utmattningssyndrom. 1) Emotionell 

utmattning som syftar på upplevelsen av känslomässig utarmning. Individerna har inte längre 

något att ge, gnistan och det känslomässiga engagemanget är inte kvar. 2) Förlust av empati 

som yttrar sig i negativ, kallsinnig och cynisk attityd gentemot andra. Ingen värme och 

medmänsklighet är kvar. 3) Subjektiv försämring av arbetsprestation som handlar om att 

inställningen till de egna arbetsinsatserna har blivit negativ och individen upplever 

otillräcklighet och brist på professionellt självförtroende. Dessa tre dimensioner kan uppstå 

vid ogynnsamma arbetsmiljöer, stor arbetsbelastning, stor arbetsmängd, brist på kontroll, 

otillräcklig erkänsla och erkännande, saknad av gemenskap och rättvisa, och motstridiga 

värderingar inom organisationen och bland arbetskamrater (Maslach & Leiter, 1999). 

     Stress i arbetslivet har blivit föremål för ett allt mer ökande intresse såväl inom forskning 

som i samhällsdebatten. Ofta citerade modeller när det gäller arbetsrelaterad stress är a) krav-

kontroll-stöd modellen, b) ansträngning-belöningsmodellen och c) modellen av organisatorisk 

rättvisa. a) Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell är en tredimensionell 
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arbetsbelastningsmodell och menar att medarbetare som har höga krav i kombination med låg 

kontroll löper högre risk att utveckla arbetsrelaterade sjukdomar. Höga krav innebär att 

medarbetarna behöver jobba mycket hårt, snabbt, intensivt och med begränsad tid till 

förfogande. Kontroll handlar om att medarbetarna kan fatta beslut och att de har kontroll över 

arbetssituationen. Höga krav och hög kontroll anses vara den bästa kombinationen för att 

medarbetaren skall kunna trivas och utvecklas på arbetet. Socialt stöd har lagts till modellen 

som en tredje faktor som påverkar arbetsrelaterad stress. Bra socialt stöd ifrån kollegor och 

ledarna kan förminska upplevelsen av arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990).  

     b) Ansträngning-belöningsmodellen visar att bristande balans mellan ansträngningar som 

man har lagt på arbetet och belöningar som erhålls skapar stress hos individen. Ansträngning 

kan både vara ett resultat av yttre krav, som kan bestå av en deadline, eller även inre krav som 

individen ställer på sig själv. Belöning kan handla om ekonomisk ersättning, dåliga 

karriärmöjligheter men också om brist på hjälp eller acceptans från arbetskollegorna eller 

ledarna (Siegrist, Peter, Cremer & Seidel, 1990).  

     c) I en modell av organisatorisk rättvisa fokuseras på tre olika typer av orättvisor på jobbet. 

Den första typen handlar om fördelning av resurser. Den andra handlar om i vilken 

utsträckning beslutsfattandet inkluderar input från berörda parter, om beslutsfattningen 

tillämpas konsekvent, exakt, korrekt och etiskt. Den tredje typen av orättvisa handlar om 

relationell orättvisa och handlar om rättvis, artig och hänsynsfull behandling från ledarna 

(Colquitt, 2001). 

 

Samband mellan ledarskap och välbefinnande 

     WHO (2004) skriver i en artikel att dålig arbetsorganisation kan orsaka arbetsrelaterad 

stress. Överdrivna och ohanterliga krav och påfrestningar, otillfredsställande arbetsmiljö men 

också arbetsledningen kan vara orsak till arbetsrelaterad stress.  

     Bass (1998) hävdar att ledarskap påverkar medarbetarnas förmåga att hantera stress. I 

akuta situationer kan paniken förhindras genom att ledarna är välförberedda och 

välorganiserade. Kronisk stress kan hanteras på ett bättre sätt om ledarna kan omvandla 

personliga bekymmer till ansträngningar som resulterar i att uppnå målen i arbetet. Enligt 

Bass (1998) kan transformativt ledarskap påverka medarbetarnas stressnivå på ett positivt sätt. 

Transformativt ledarskap är den mest dominerande modellen i nuvarande ledarskapsforskning 

(Judge & Piccolo, 2004). Enligt Bass (1998) finns det fyra komponenter av transformativt 

ledarskap. 1) Karismatiskt ledarskap (charismatic leadership, CL) innebär att medarbetarna 

identifierar sig med ledarna, ledaren anses som begåvad, uthållig, beslutsam och anses inneha 

extraordinära förmågor. Ledarna gör det rätta, uppvisar högt etiskt och moraliskt uppförande. 

Dessa positiva beteenden ifrån ledarens sida påverkar medarbetarnas upplevelse av 

organisatorisk rättvisa (Colquitt, 2001) och kan påverka medarbetarnas upplevda arbets- och 

stressituation på ett positivt sätt. 2) Inspirerande och motiverande (inspirational motivation, 

IM) handlar om att ledarskapet inspirerar medarbetarna, ger mening och förståelse, visar 

entusiasm och optimism. Genom dessa beteenden kan ledarna bland annat ge medarbetarna 

mening och bättre förståelse för kraven som ställs på medarbetarna och ju tydligare kraven är, 

desto större möjlighet finns det för medarbetarna att kunna möta. Inspirerande och 

motiverande ledarskap kan därmed direkt kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-
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kontroll-stöd modell. 3) Intellektuell stimulans (intellectual stimulation, IS) bidrar till att 

medarbetarna använder sina förmågor på bästa sätt. Kreativitet uppmuntras och 

medarbetarnas försök att komma med nya idéer uppmuntras. Dessa beteenden ifrån ledarnas 

sida kan resultera i att medarbetarna känner att de har möjlighet att ha kontroll över sitt arbete, 

har höga påverkansmöjligheter samt upplever sig ha bra stöd ifrån ledarna. Alla dessa faktorer 

kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. 4) Individuell 

konsideration (individualized consideration, IC) betyder att ledarna ger medarbetarna 

mentorskap, coaching och stöd (Bass, 1998). Stöd är en viktig påverkansfaktor när det gäller 

arbetsrelaterad stress och även Karasek och Theorell (1990) betonar vikten av ledarens stöd.  

     Motsatsen till transformativt ledarskap är transaktionellt ledarskap och Bass (1998) anser 

att transaktionella ledarskapet uppstår när ledaren belönar eller bestraffar medarbetarna 

beroende på deras prestation. De tre dimensioner i det transaktionella ledarskapet är: 1) 

Kontingent belöning (contingent reward, CR), innebär att ledaren bestämmer vad som skall 

göras och belönar ifall uppdraget utförs till ledarens tillfredsställelse. Genom att ledaren 

bestämmer vad som skall göras tydliggör ledaren kraven. I och med att ledaren bestämmer 

vad som skall göras minskas medarbetarnas påverkansmöjligheter. Om det ställs höga krav på 

medarbetaren och påverkansmöjligheterna är låga kan det resultera i en ökning av 

arbetsrelaterad stress enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. Höga 

krav i kombination med låg kontroll är den sämsta kombinationen för att medarbetaren skall 

kunna trivas och utvecklas på arbetet. Kontingent belöning kan även påverka balansen mellan 

ansträngning som man har lagt på arbete och belöning som erhålls av utfört arbete, ifall 

medarbetaren och ledaren har olika åsikter om vilken belöning som är mest lämplig. 

Kontingent belöning kan därmed direkt kopplas till Siegrist, Peter, Cremer & Seidelss (1990) 

anstränging-belöningsmodell. 2) Ledning genom förväntan (management-by-exception, MBE) 

kan vara aktiv (MBE-A) eller passiv (MBE-P). I aktiv MBE-A, arrangerar ledaren ett aktivt 

övervakande, kontrollerar om det finns avvikelser, kontrollerar om misstag och fel från 

medarbetarnas sida gjorts och inleder korrigerande åtgärder ifall det behövs. MBE-P innebär 

passiv väntan på avvikelser, misstag och fel som därefter korrigeras. Aktiv MBE-A kan 

behövas när säkerheten är av största betydelse. I både MBE-A och MBE-P är ledaren mycket 

kontrollerande och detta beteendet kan resultera i att medarbetarens påverkansmöjligheter 

minskar. Medarbetarna kan uppleva att de inte har kontroll över sitt eget arbete och upplever 

en ökning av arbetsrelaterad stress som kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-

kontroll-stöd modellen. 3) Laissez-faire ledarstil (LF) handlar om att ledarna fördröjer beslut, 

är likgiltiga inför framtida händelser, undviker att ta ställning till frågor, ignorerar betydelsen 

av resultatet, abdikerar från ansvar, vägrar ta sida i tvist och kan inte hantera prioriteringar. 

Dessa beteenden av ledarna påverkar hur medarbetarna upplever stöd ifrån ledaren. Stöd är 

mycket viktigt och brist på stöd kan vara en avgörande faktor som kan bidra till ökad 

arbetsrelaterad stress för medarbetaren, enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-

stöd modellen.  

     Bass (1998) menar att grundläggande för hela skalan av ledarskapsmodeller är att varje 

ledare visar varje stil i viss grad. En optimal profil finns i bilden nedan. Den tredje 

dimensionen i denna modell (djup) representerar hur ofta en ledare visar en viss ledarstil.  
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Optimal profile. The Model of the Full Range of Leadership. (Bass & Avolio,  

1994, ref. i Bass, 1998, s.7).  

 

     Bass (1998) hävdar att förtroendet för ledaren i transformativt ledarskap är av stor 

betydelse. Under krisdrabbade eller osäkra förhållanden kommer den transaktionella ledaren, 

som är reaktiv och förlitar sig på gamla regler och förordningar, troligtvis inte hjälpa 

medarbetarna att hantera situationen så som en transformativ ledare skulle göra. Den 

transformativa ledaren skulle agera proaktivt, bryta mot traditionen, erbjuda innovativa 

lösningar och initiera nya arrangemang. Transaktionella ledare som betonar reaktiva och 

korrigerande åtgärder kan öka stressen hos medarbetarna. Transformativa ledare som betonar 

karismatiska, inspirerande, individualiserade behandlingar och proaktiva lösningar kommer 

sannolikt att minska känslor av stress hos medarbetarna. Transformerande ledarskap höjer 

självkänslan hos medarbetarna. Transaktionellt ledarskap gör det motsatta och sänker 

självkänslan hos medarbetarna som känner sig stressade och trakasserade av ledaren (Bass, 

1998). 

     Nyberg (2009) hävdar att det inte finns någon teoretisk modell som beskriver hur 

ledarskap är kopplat till stress och hälsa bland medarbetarna. Nyberg (2009) hävdar att studier 

av förhållandet mellan ledarskap och välbefinnande är antingen baserade på allmänna 

ledarskapsteorier eller på teorier, forskning och praktisk erfarenheter av arbetsrelaterad stress. 

I Nybergs (2009) doktorsavhandling presenteras fem studier som handlar om sambandet 

mellan ledarskap och stress, hälsa och andra hälsorelaterade utfall bland medarbetarna. I de 

första fyra studierna var hälsoutfallet självskattat och i den sista användes registerbaserade 

diagnoser. Den första studien gjordes i ett multinationellt företag och visade på ett signifikant 

samband mellan ledarskap och självskattad nivå av stress, självskattad hälsa och sjukfrånvaro 

på grund av överansträngning eller utmattning. Den andra studien involverade hotellanställda 

ifrån Italien, Polen och Sverige. Resultatet visade att auktoritärt och illasinnat ledarskap, som 

användes mer i Italien och Polen än i Sverige, hade ett signifikant samband med lägre 

individuella skattningar av vitalitet. Auktoritärt ledarskap handlar om att ledaren styr 

verksamheten med järnhand och fattar alla beslut själv utan att rådgöra med gruppen (Granér, 

1994). Nyberg (2009) visar vidare att självcentrerat ledarskap, som användes i alla tre länder, 
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visade samband med lägre självskattning av mental hälsa, vitalitet och ökad känsla av stress 

bland medarbetarna. Resultatet av den tredje studien visade ett signifikant samband mellan 

inspirerande ledarskap, auktoritärt ledarskap, integritet, team integritet och självrapporterad 

sjukfrånvaro hos medarbetarna. Den fjärde studien visade ett signifikant samband mellan 

diktatoriskt ledarskap och brist på positivt ledarskap å ena sidan och symptom på emotionell 

utmattning, symptom på långvarig stress, försämrad självskattad hälsa, risk för avslutat 

arbetskontrakt från medarbetarens sida på grund av dålig hälsa och arbetslöshet å andra sidan. 

I den sista studien användes registerbaserade diagnoser för att mäta ischemisk hjärtsjukdom 

(sjukdomstillstånd med otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskel) och resultatet visade att det 

finns en dos-respons-relation mellan chefers ledarskap och objektivt konstaterad ischemisk 

hjärtsjukdom bland medarbetarna. Sammanfattningsvis visade Nyberg (2009) att positivt för 

medarbetarnas välbefinnande är ett ledarskap som ger medarbetarna förutsättningar att 

genomföra sitt arbete självständigt, involverar medarbetarna i utvecklingen av arbetsplatsen, 

inspirerar medarbetarna, ger stöd, visar rättvisa och integrerar alla medarbetarna i gruppen. 

Ledarnas destruktiva beteenden, såsom att agera diktatoriskt, vara ovänlig och oärlig, samt att 

som drar sig undan från medarbetarna påverkar medarbetarnas välbefinnande och hälsa 

negativt.   

     Nielsen, Randell, Yarker och Brenner (2008) visade samband mellan transformerande 

ledarskap, arbetsglädje och psykiskt välbefinnande hos sjukvårdspersonal. Resultatet av 

studien visade att ledarna kan bidra till medarbetarnas arbetsglädje och välbefinnande. 

Transformerande ledarskap förmedlar till medarbetarna en känsla av att ha kontroll som 

individ men även att vara en viktig del av en kompetent grupp. 

      Tepper (2000) visade i en studie kopplingen mellan rättviseteorin och konsekvenserna av 

ledarnas kränkande övervakning. Med kränkande övervakning menas det fientliga verbala och 

icke-verbala beteenden, exklusive fysisk kontakt som ledaren uppvisade. Studien 

genomfördes med enkäter som följdes upp sex månader senare där även 

personalomsättningen inkluderades. Resultatet visade att medarbetare som upplevde att deras 

ledare betedde sig på ett kränkande sätt var mer benägna att säga upp sig. För medarbetarna 

som valde att stanna kvar i sina jobb fanns ett samband mellan kränkande övervakning och 

lägre arbets- och livstillfredsställelse. Vidare visades att ledarnas beteende ledde till lägre 

engagemang, större konflikt mellan arbete och familj och till psykologisk stress (Tepper, 

2000).  

       Harvey, Stoner, Hochwarter och Kacmar (2007) har som Tepper (2000) gjort en studie 

om kränkande övervakning från ledarnas sida. Harvey, Stoner, Hochwarter och Kacmar 

(2007) har i en studie prövat de interaktiva effekterna av kränkande övervakning med 

ingratiation och positiva affekter (PA) när det gäller medarbetarnas belastning och intentioner 

att lämna företaget. Med ingratiation menas en form av social påverkan som är en taktik som 

medarbetarna använder sig av för att främja sina egna intressen. Med PA menas tendensen att 

ha en övergripande känsla av välbefinnande, att uppleva positiva känslor, att se sig som 

engagerad när det gäller mellanmänskliga relationer och prestation. Genom en 

enkätundersökning visade resultatet att både ingratiation och PA har positiva effekter när det 

gäller kränkande övervakning och minskar personalomsättning.  
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     En studie av Gilbreath och Benson (2004) som gjordes med hjälp av frågeformulär visade 

att ledarens beteende bidrar till de anställdas psykiska välbefinnande. Gilbreath och Benson 

(2004) visade att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan olika typer av ledarskap 

och de anställdas psykiska välbefinnande även om man tar hänsyn till effekter av ålder,  

hälsotillstånd, stöd från kollegor, stöd hemifrån, stressande livshändelser och stressande 

händelser på arbetet. Detta ger ytterligare stöd för att ledarnas beteende kan påverka 

medarbetarnas välbefinnande. Gilbreath och Benson (2004) anser att företag som vill skapa 

friskare arbetsplatser bör lägga fokus på ledarnas beteende.  

     Kelloway, Turner, Barling och Loughlin (2012) visade att transformativt ledarskap 

påverkar medarbetarnas välbefinnande. Såsom Gilbreath och Benson (2004) visade Kelloway, 

Turner, Barling och Loughlin (2012) att transformativ ledarskapsutveckling är en primär 

intervention i syfte att förbättra psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen. Studien visade även 

att medarbetarnas förtroende för ledarna och medarbetarnas åsikter om ledarna påverkar 

medarbetarnas psykiska välbefinnande. Resultatet visade också på att transaktionellt 

ledarskap (management-by-exception och laissez-faire) får motsatt effekt på välbefinnandet 

jämfört med transformativt ledarskap (via förtroendeledarskap).  

     Ett program som kallades för ”The Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness” (GLOBE) startades 1991. Studien inkluderade 127 forskare i 62 länder och är 

troligtvis den mest ambitiösa ledarskapsstudien som genomförts. 17.300 deltagare ifrån 951 

organisationer deltog i studien 1992-1995. Syftet med studien var att utforska medarbetarnas 

uppfattning av prototypiska ledare över hela världen. En slutsats av studien är att generellt sett 

finns det stor samstämmighet i vad som tillskrivs vara effektiva ledare mellan dessa 62 

nationer. Integritet, team integritet och inspirerande ledarskap ses globalt som effektiva 

ledarbeteenden. Illvilligt ledarskap och auktoritärt ledarskap associeras med ineffektivt 

ledarskap (House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004). 

     Majoriteten av empiriska studier visar att det finns ett samband mellan ledarskap och 

välbefinnande. I en studie av Oxenstierna, Ferrie, Hyde, Westerlund, och Theorell (2005) 

visades att brist på beslutsfattande från ledarens sida och brist på stöd från arbetskamrater är 

starka prediktorer för långvarig sjukskrivning (minst 60 dagar) men att däremot stöd från 

ledaren inte hade någon signifikant effekt.  

     Stordeur, Vandenberghe och D´hoore (1999) gjorde en studie för att undersöka graden av 

utmattning och ville identifiera stressfaktorer som leder till utmattningssyndrom. Studien 

visade att vissa prediktorer såsom arbetsbelastning, brist på socialt stöd , konflikter med andra 

arbetskollegor, förekomst av stressfaktorer relaterade till privatlivet, känslan av att jobbet är 

hotat och heltid kontra deltid status kan öka risken för utmattningssyndrom. Upplevd kontroll 

över arbetet och känsla av att man är skyddad från yrkesskador har en positiv påverkan och 

skyddar mot utmattningssyndrom. Dock är ett annat viktigt resultat som studien kom fram till 

och som liknar resultatet av studien ifrån Oxenstierna, Ferrie, Hyde, Westerlund, och Theorell 

(2005) att ledarskap inte var signifikant relaterat till utmattningssyndrom när andra 

stressfaktorer ingick i regressionsmodellen. Resultatet visade även att höga krav i arbetet och 

upplevd låg kontroll (Theorell & Karaseks, 1990, krav-kontroll-stöd-modellen) har en negativ 

påverkan som kan leda till utmattningssyndrom. Stordeur, Vandenberghe och D´hoore (1999) 
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föreslog att ledarna ger medarbetarna, som upplever sig ha höga krav och låg kontroll, större 

möjlighet att kunna styra över sin arbetsmiljö för att minska risken för utmattningssyndrom.  

    Sammanfattningsvis konstateras att transformativt ledarskap främjar medarbetarnas 

välbefinnande på arbetsplatsen och transaktionellt ledarskap ökar stressen bland medarbetarna 

(Bass, 1998). Majoriteten av empiriska undersökningar visar att det finns ett samband mellan 

ledarskap och välbefinnande (Nyberg, 2009; Nielsen, Randell, Yarker & Brenner, 2008; 

Gilbreath & Benson, 2004; Kelloway, Turner, Barling & Loughlin, 2012). Även personlighet 

och medarbetarnas åsikt om ledarna påverkar medarbetarnas psykiska välbefinnandet. Å 

andra sidan finns det studier som visar att det inte finns signifikant samband mellan ledarskap 

och välbefinnande. Oxenstierna, Ferrie, Hyde, Westerlund, och Theorell (2005) visade att 

brist på stöd från arbetskamrater är en stark prediktor för långvarig sjukskrivning (minst 60 

dagar) dock att stöd från ledaren inte hade någon signifikant effekt. Stordeur, Vandenberghe 

och D´hoore (1999) visade att ledarskap inte påverkar välbefinnande signifikant när andra 

stressfaktorer ingår i regressionsmodellen. 

     De flesta empiriska studier visar att ledarskap påverkar välbefinnande, dock finns det även 

studier som säger motsatsen. Det är viktig att veta om ledarskap påverkar välbefinnandet så  

att företagen kan fokusera på rätt ledarskapsutveckling. Därför resulterar föreliggande studie i 

följande syfte och frågeställningar.  

Syfte: 

     Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur medarbetarna uppfattar sin 

arbetsmiljö, sitt välbefinnande i relation till arbete och ledarskapet. Vidare syftar studien till 

att få kunskap om vilka ledarskapsstilar som används av ledarna enligt medarbetarnas 

uppfattning och om ledarskap påverkar medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållanden och 

välbefinnande.  

Frågeställningar: 

 Hur uppfattar medarbetarna sin arbetsmiljö, sitt välbefinnande och ledarskapet? 

 Vilka ledarskapsstilar utövar ledarna enligt medarbetarnas uppfattning? 

  Finns det ett samband mellan ledarskap och medarbetarnas uppfattning om 

arbetsförhållandena och välbefinnande? 

 Finns det en direkt koppling mellan ledarskap och välbefinnande eller påverkar 

ledarskapet välbefinnandet genom att påverka arbetsförhållandena? 

 

 

Metod 

Deltagare 

     I undersökningen deltog 85 personer (N=85) från ett företag i södra Sverige. Av alla 

deltagarna hade 83 deltagare fyllt i frågan om kön, varav 12 % var kvinnor och 88 % män. 

Åldersfördelningen varierade bland deltagarna och var följande: 3,5 % av deltagarna var upp 

till 30 år. 15,3 % mellan 31-40, 30,6 % mellan 41-50, 41,2 % mellan 51-60 och 9,4 % var 61 

år och äldre. Urvalet skedde i form av tillgänglighetsurval. Enkäten skickades ut till 145 

arbetstagare vilket motsvarade samtliga anställda i en del av organisationen. Efter en 

påminnelse per e-post blev svarsfrekvensen 59 % som innebär att bortfallet ligger på 41 %. 

Möjliga anledningar till varför bortfallet ligger på 41 % kan spekulativt vara att deltagarna 
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ofta blir ombedda att delta i enkätstudier, anser att de inte har tid komplettera frågeformulär 

eller inte kan se värdet med att fylla i frågeformuläret. En vidare potentiell förklaring kan vara 

att företaget under hösten internt har gjort en medarbetarundersökning och att deltagarna 

kanske ansåg att det fanns vissa likheter och därför inte svarade på frågeformuläret. En annan 

förklaring kan också vara att en del av deltagarna inte sitter framför datorn under hela 

arbetsdagen och därför bortprioriterar undersökningen. Någon belöning för medverkan har 

inte utgått.   

 

Material  

     Denna kvantitativa studie byggde på ett frågeformulär som innehöll 48 påståenden, se 

bilaga 1. Frågeformuläret har skapats utifrån frågor ifrån General Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work, QPS Nordic, (Dallner et al., 2000), The work 

Environment of Dramatic work. Psychosocial Work Environment – Risk (Prevent, 

Arbetsmiljö i samverkan svenskt näringsliv, 2013), personalbarometer (Högskolan i 

Halmstad, 2005) och Multifactor Leadership Questionnaire, MLQ (Avolio & Bass, 1995). 

     Frågeformuläret inleddes med en kort presentation av studien, frågeformulärets innehåll 

och etiska förhållningssätt. De första två frågorna handlade om deltagarnas bakgrund rörande 

kön och ålder. Efterföljande frågor handlade om krav, kontroll, stöd, rättvisa, mobbing och 

trakasseri,  hälsa och välbefinnande och ledarskap. Dessa frågor kunde besvaras med en 5-

gradig likertskala. Svarsalternative bestod av ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta”, ”alltid”. Den 

sista frågan var en öppen fråga där deltagarna kunde skriva egna kommentar, se bilaga 1.  

     För att sortera frågorna i innehållsligt sammanhållna grupper skapades index genom att 

summera svaren på de frågor som ingick i respektive index. Krav-index innehöll frågorna 

3,4,5 och 6. Höga värden i krav-index innebär att medarbetarna upplever sig har högra krav. 

Kontroll-index innehöll frågorna 7,8 och 9 och höga värden i kontroll-index innebär att 

medarbetarna upplever sig att ha hög kontroll av sitt arbete. I stöd-index ingår frågorna 10 och 

11 och höga värden i stöd-index innebär att medarbetarna upplever sig ha bra stöd ifrån 

chefen och kollegorna. Frågorna 12 och 13 ingår i index för rättvisa och innebär att 

medarbetarna upplever sig att deras närmaste chef agerar på ett rättvist sätt. Frågorna 14 och 

15 handlar om observation och upplevelse av mobbing och trakasserier och besvaras enbart 

med ja och nej alternativ. En sammanfattande index för arbetsförhållanden skapades och i 

index för arbetsförhållanden ingår frågorna ifrån indexen krav, kontroll, stöd och rättvisa. 

Höga värden i index arbetsförhållanden innebär att medarbetarna upplever sig ha höga krav, 

hög kontroll, bra stöd och upplever att chefen agerar på ett rättvist sätt. I index-hälsa och 

välbefinnande ingår frågorna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24. Höga värden i index för 

hälsa och välbefinnande innebär att medarbetarna upplever sig att ha bra välbefinnande och 

god hälsa. Frågorna 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 

handlar om transformativt och transaktionellt ledarskap enligt Avolio och Bass (1995) 

ledarskapsteori. Höga poäng indikerar vilka ledarskapsstilar som medarbetarna anser att 

ledarna använder sig av. I index för ledarskap ingår frågorna 43, 44, 45, 46 och 47 och höga 

värden i index för ledarskap innebär att medarbetarna är nöjda med ledarna. Fråga 48 är en 

öppen fråga där medarbetarna kan lägga till egna kommentar. Påståenden 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 43, 44, 46 kommer ifrån QPS Nordic (Dallner, et al., 2000). 
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Påståenden 4 och 6 är tagna från Prevents psykosociala arbetsmiljö-enkät. Ifrån 

personalbarometern (2005) kommer påståenden 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 47, 48. 

Påståenden 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 kommer ifrån 

MLQ och handlar om ledarskap. Svaren kan kopplas till ledarskapsstilar enligt Avolio och 

Bass (1995). Påståenden med omvända svarsalternativ ur avsnittet krav är fråga 4, ur avsnitt 

hälsa och välbefinnande är frågorna 19, 20, 21 och 24 och ur avsnitt ledarksap är fråga 46.  

 

Procedur 

     Via e-mail kontaktades det utvalda företagets personalansvariga med förfrågan om att få 

genomföra studien för uppsatsen på det aktuella företaget. Organisationen visade intresse för 

att genomföra studien i en del av organisationen. Författaren av denna uppsats skapade ett 

webbaserat frågeformulär, se bilaga 1, och därtill användes google.docs. En pilotstudie med 

tre deltagare genomfördes och syftet med pilotstudien var att kontrollera frågornas och 

påståendenas tydlighet, testa om översättningen från engelskan till svenskan var tydlig och för 

att veta hur lång tid det tog att besvara frågeformuläret. Efter genomförandet av pilotstudien 

korrigerades några språkliga fel och svåra formuleringar. Den färdiga enkäten skickades till 

företaget tre arbetsdagar innan planerat möte med företaget om den slutgiltiga enkäten. 

Därefter ändrades vissa formuleringar i deltagarinformationen samt datumet för sista 

möjlighet att fylla i frågeformuläret bestämdes till 1 december. Vidare har det lagts till 

frågorna om mobbing och trakasseri, det vill säga frågorna 14 och 15 har lagts till enligt 

företagets önskan. Deltagarinformationen samt länken för frågeformuläret skickades till alla 

deltagare ifrån HR chefen från företaget. Fram till en vecka senare hade 56 deltagare besvarat 

frågeformuläret och därför bestämde författaren av uppsatsen tillsammans med HR chefen 

från företaget att skicka en påminnelse till deltagarna. Svaren på frågeformuläret kom 

automatiskt in i google.docs formuläret och enbart författaren av uppsatsen har tillgång till 

allas svar.  

 

Metoddiskussion 

     Anledningen till användningen av ett webbaserad frågeformulär var att 

personalavdelningen av företaget ansåg att detta tillvägagångssätt var lämpligast för att nå alla 

deltagare. Risk med webbaserade frågeformulär är bortfallet och svarsanalysen visade att 41 

% svarade inte på frågeformuläret.  

     En begränsning med undersökningen kan vara att vissa frågor ifrån ledarskapsdelen 

kommer ifrån MLQ och teorierna bakom MLQ är till stor del anpassad till amerikansk 

ledarskapskultur. En vidare begränsning kan vara att frågorna ifrån MLQ enbart finns på 

engelska och översattes till svenska av författaren av uppsatsen. Dock genomfördes en 

pilotstudie för att undersöka om innehållet i översättningen gjordes klart och tydligt.   

     Fråga 22 skulle ha behövts omformuleras för att undvika feltolkningar när det gäller 

skiftarbetande.  

 

Etik  

     På första sidan av frågeformuläret fanns en deltagarinformation om syftet med 

undersökningen och vilka villkor som gällde. Deltagarna informerades om att undersökningen 
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var frivillig. Vidare informerades deltagarna att svaren skulle behandlas konfidentiellt och 

ingen kunde få reda på vad någon individ hade svarat. Ingen personlig information som 

möjligtvis kunde kopplas till individer behandlades. Även företaget kommer att förbli 

anonymt och ingen information, inga svar eller resultat kommer att kunna kopplas till 

företaget som deltog i studien.   

 

Analysmetod 

     Statistiska analyser utfördes i SPSS Statistics 20. Medelvärden och standardavvikelser för 

respektive dimension beräknades. Variabeln ålder gjordes om till fem kategorier där i grupp 1 

befann sig deltagare som är upp till 30 år, i andra gruppen 31-40 år, i tredje gruppen 41-50 år, 

i fjärde gruppen 51- och 60 år och i femte grupp alla som var 61 och äldre. För vissa enstaka 

betydelsefulla frågor och för frågorna om mobbing och trakasseri analyserades frekvenserna 

av deltagarnas svar. Korrelationsberäkningar gjordes med hjälp av Pearson’s r, vilket visar på 

samband mellan variablerna. Med dessa beräkningar kan man inte utesluta andra variablers 

påverkan eller beskriva riktningen på samband, det vill säga vilken variabel som påverkar den 

andra variabeln först. För analysen och resultatet är det viktig att vara medveten om att det är 

svårt att tolka medelvärden om man inte jämför resultatet med resultat från andra företag, eller 

i bästa fall med resultat från tidigare genomförda studier på samma företag. För att vidare 

undersöka relationerna mellan olika variabler utfördes multipla regressionsanalyser. I en 

multipel regressionsanalys studeras effekten av flera oberoende variabler på en beroende. 

Denna typ av analys ger de oberoende variablernas unika påverkan på den beroende 

variabeln.   

 

Resultat 

     Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser och samband mellan variabler som handlar 

om arbetsförhållanden, det vill säga krav, kontroll, stöd och rättvisa. Ju högre värdena i 

variablerna krav, kontroll, stöd och rättvisa är, desto högre är kraven, kontrollen, stödet och 

rättvisan som medarbetarna upplever. Variabeln krav korrelerar signifikant negativt med 

variabeln kontroll, stöd och rättvisa. Detta innebär att ju högre krav som individen upplever, 

desto mindre kontroll, stöd och rättvisa upplever individen att den får. Variabeln kontroll 

korrelerar signifikant positivt med variabeln stöd och rättvisa. Detta innebär att ju högre 

kontroll medarbetarna upplever sig att ha, desto högre grad av stöd och rättvisa upplever 

medarbetarna.  

 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och samband mellan krav, 

kontroll, stöd och rättvisa.   

Variabler  N     M   Std       Krav    Kontroll Stöd Rättvisa 

Krav 84 2,81  0,60 

    Kontroll 83 3,09 0,73 -,226
*
 

   Stöd 85 3,66 0,84 -,407
**

 ,441
**

 

  Rättvisa 84 3,84 0,98 -,373
**

 ,441
**

 ,533
**

   

*p<.05, **p<.01. 
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Graf 1 visar på att 60 % av deltagarna (N=85) anser att de ofta eller alltid har för mycket att 

göra. 31 % anser att de ibland har för mycket att göra och 9 % anser att de sällan har för 

mycket att göra.  

 

Graf 1. Arbetskrav.  

 
 

 

Graf 2 visar på att 66 % av deltagarna (N=85) anser att de ofta eller alltid får stöd av 

arbetskamraterna ifall det behövs. 28 % anser att de ibland får stöd och hjälp och 4 % anser 

att de sällan får stöd och hjälp av sina arbetskamrater.  

 

 

Graf 2. Stöd från arbetskamraterna.  
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Fråga 3. Jag har för mycket att göra.  
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Fråga 10. Om jag behöver får jag stöd och hjälp 

med mitt arbete från mina arbetskamrater.  
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Graf 3 visar på att 51 % av deltagarna (N=85) anser att de ofta eller alltid får stöd av cheferna 

ifall det behövs. 27 % anser att de ibland får stöd och hjälp, 21 % anser att de sällan får stöd 

och hjälp och 1 % anser att de aldrig får stöd och hjälp med arbete ifrån närmaste chef ifall det 

behövs.  

 

Graf 3. Stöd ifrån ledarna.  

 
 

Graf 4 visar att 61 % av deltagarna (N=85), det vill säga nästan två tredje-delar av deltagarna  

har oftast eller alltid stort förtroende för sin närmaste ledare. 22 % har ibland stort förtoende 

för närmaste ledaren och 17 % har aldrig eller sällan stort förtroende för närmaste ledare.  

 

 

Graf 4. Medarbetarnas förtroende för ledarna.  
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Fråga 11. Om jag behöver får jag stöd och hjälp med 

mitt arbete från min närmaste chef.  
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Fråga 45. Jag har stort förtroende för min närmaste 

chef. 
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Graf 5 visar att 80 % av deltagarna (N=85), anser att förhållandet mellan sig själva och 

närmaste chefen aldrig eller sällan är en orsak till stress. 13 % av medarbetarna anser att 

förhållandet är en orsak till stress och 7 % anser att förhållandet alltid eller ofta är en orsak till 

stress.  

 

Graf 5. Förhållandet mellan medarbetarna och ledarna.  

 
 

Graf 6 visar att 58 % av deltagarna (N=85) är nöjda med sin närmaste chef som ledare. 30 % 

av medarbetarna är ibland nöjda med sin närmaste chef som ledare och 12 % är aldrig eller 

sällan nöjda med sin närmaste chef som ledare.  

 

Graf 6. Medarbetarnas uppfattning om ledarna.  
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Fråga 46. Förhållandet mellan mig och min närmaste 

chef är en orsak till stress. 
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Fråga 47. Jag är nöjd med min närmaste chef som 

ledare.  
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Graf 7 visar en uppdelning i procent av ledarskapsstilar enligt Avolio och Bass (1994, ref. i 

Bass, 1998) som ledarna använder sig av enligt medarbetarnas uppfattning.  

Följande uppdelning visar hur stor andel av medarbetarna som anser att deras ledare uppvisar 

respektive ledarskapsstil: inspirerande och motiverande ledarskap (14,80 %), kontingent 

belöning (14,00 %), individuell konsideration (13,84 %), karismatiskt ledarskap (13,33 %), 

intellektuell stimulans (13,09 %), MBE-A (11,46 %), laissez-faire (11,07 %) och MBE-P 

(8,41 %).  

 

Graf 7. Uppdelning av ledarskapsstilar enligt medarbetarnas uppfattning, enligt Avolio och 

Bass lederskapsteori om transformativt och transaktionellt ledarskap (1994, ref. i Bass, 1998). 

 

 
 

 

Tabell 2 visar medelvärden, standardavvikelser och samband mellan variabeln 

arbetsförhållanden, välbefinnande och hälsa samt ledarskap. Ett index för arbetsförhållanden 

totalt skapades genom att summera indexen från krav, kontroll, stöd och rättvisa. Höga värden 

i index arbetsförhållanden innebär att medarbetarna upplever sig att ha höga krav, hög 

kontroll och hög grad av stöd och rättvisa. Det är viktig att vara medveten om att höga värden 

i index arbetsförhållanden innebär höga krav. Höga krav är inte alltid önskvärd och därför är 

det viktigt att vara medveten om att det är högra krav som menas ifall det är höga värden i 

index för arbetsförhållanden. Höga värden i variabeln välbefinnande och hälsa innebär att 
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arbetstagarna skattar sitt eget välbefinnande och hälsa som bra. Höga värden i variabeln 

ledarskap innebär att arbetstagarna tycker att ledarskapet är bra.   

     Variablerna arbetsförhållanden, hälsa och välbefinnande och ledarskap korrelerar 

signifikant positivt med varandra. Variablerna arbetsförhållanden och hälsa och välbefinnande 

korrelerar starkt med varandra och innebär att ju högre värden i arbetsförhållanden, desto 

högre skattar medarbetarna sin hälsa och välbefinnande. Starkaste korrelation har variablerna 

arbetsförhållanden och ledarskap som innebär att ju högre värden i variabeln 

arbetsförhållanden, desto bättre tycker medarbetarna att ledarskapet är. Även här är det viktig 

att vara medveten om att sambanden inte förkarar vilken variabel som påverkar vilken 

variabel först.  

 

 

Tabell 3 visar multipla regressionsanalyser med välbefinnande som beroende variabel. R
2
 

adj.= 0,23,  F(12,10 ) = 12,097 = p = <0,017. Resultatet visar att ledarskap har en unik och 

direkt relation till välbefinnande, det vill säga ledarskap har en direkt påverkan på 

välbefinnande.  

 

Tabell 3. Resultat av multipel regressionsanalys med välbefinnande som beroende variabel 

(N=84).  

Variabler Beta t p   

Arbetsförhållanden 0,19 1,28 0,21 

 Ledarskap 0,36 2,45 0,02   

*p<.05, **p<.01. 

     

    Graf 8 visar på att 13 % av alla deltagare (N=85) har lagt märke till att någon har blivit utsatt 

för mobbing/trakasserier på arbetsplatsen de senaste sex månaderna.  

 

  

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och samband mellan arbetsförhållanden, 

välbefinnande & hälsa och ledarskap 

Variabler N M Std Arbetsförhållandena 

Välb. & 

Hälsa Ledarskap     

Arbetsförhållandena 81 3,35 0,48 

     Välbefi. & Hälsa 82 3,72 0,6 ,446
**

 

    Ledarskap 80 3,57 0,84 ,675
**

 ,498
**

       

*p<.05, **p<.01. 
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Graf 8. Observation av mobbing och trakasserier.  

 
 

Graf 9 visar på att 6 % av deltagarna (N=85) har själva blivit ut satt för mobbing/trakasserier 

på arbetsplatsen under de senaste sex månaderna.  

 

Graf 9. Utsättning för mobbing och trakasserier. 

 

 
 

Sju deltagare har valt att skriva följande kommentar på fråga 48 om övriga kommentarer: 

1. ”Önskar att cheferna kan sluta vara så hemlighetsfulla gällande 

organisationsförändringar mm. Involvera de anställda och fråga vad som tycks. Därefter 

kan beslut tagas ändå.” 

2. ”Lycka till!” 

3. ”Skulle var intressant att få reda på när du har gjort uppdraget eller arbetet klart hur det 

ser ut i slutändan om företaget fick fram så att de kunde visa upp ett resultat. Tack” 
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4. ”Inom organisationen är det många som jobbar skift, så fråga 22 verkar lite 

felformulerad.” 

5. ”19. Jag har känt mig trött på arbetet under det senaste halvåret 

Vad vill ni veta? Om jag är trött på mitt arbete och ev vill ha ett nytt. 

eller är det att jag behöver sova mer?” 

6. ”Svår med sådana valmöjligheter. Vi genomför stora förändringar just nu inom 

organisationen. Själv är jag en av dom som har ansvar för detta. Därför känner jag mig 

trygg med förändringsarbete som pågår,” 

7. ”Hur kan man ta in konsulter utan att fråga de anställda, vi jagar kostnader på små 

objekt, där vinsten är mycket liten. Det är viktigare att få fart på förtroendet, som vi alla 

har tappat, och att alla får låsta roller, ansvars förtroende på objekt, det är viktigast i 

min värd. Fråga själv, vem ska man fråga? Ingen är ägare längre. Saknar bollplank!” 

 

Diskussion 

     Syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur medarbetarna uppfattar sin 

arbetsmiljö, välbefinnande i relation till arbete och ledarskapet. Vidare syftade studien till att 

få kunskap om vilka ledarskapsstilar som används av ledarna enligt medarbetarnas 

uppfattning och om ledarskap påverkar medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållanden och 

välbefinnande.     

     Resultatet av de anställdas upplevelser av krav och kontroll visar att medarbetarna 

upplever sig ha medelhöga krav och medelhög kontroll. Medarbetarna upplever sig ha en bra 

balans när det gäller tid för att slutföra arbetsuppgifter utan att det belastar individernas fritid 

men att de har för mycket att göra. Resultatet visar att 60 % av alla deltagare anser att de ofta 

eller alltid har för mycket att göra. Vidare visar resultatet att de anställda upplever att de har 

delvis kontroll över sitt arbete. När det gäller krav och kontroll i relation till Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell kan resultatet tolkas som att medarbetarna har för 

mycket att göra i relation till medarbetarnas kontroll över arbetet. Rent spekulativt bidrar 

denna situation till att de anställda upplever en ökning av arbetsrelaterad stress. Enligt 

Karasek och Theorell (1990) är höga krav i kombination med hög kontroll den bästa 

kombinationen för att medarbetarna skall kunna trivas och utvecklas på arbetet. Resultatet 

som visar att arbetstagarna har medelhög kontroll leder till funderingar om ökad kontroll över 

arbetet skulle kunna leda till en förbättring av medarbetarnas arbetssituation. Möjligtvis kunde 

en diskussion kring ökning av kontroll direkt föras med arbetstagarna för att få veta hur de 

skulle uppleva ökad kontroll, om det kunde påverka arbetssituationen positivt eller om 

arbetsbelastningen ändå är för stor för att ökad kontroll skulle kunna påverka 

arbetsbelastningen på ett positivt sätt.  

     Resultatet av studien visar vidare att individerna upplever sig få delvis stöd ifrån 

kollegorna och cheferna ifall det behövs. Medarbetarna får mer stöd ifrån arbetskamraterna än 

från ledarna och mer än två tredjedelar upplever att de ofta eller alltid får stöd ifrån kollegorna 

om det behövs. Hälften av alla anställda upplever att de ofta eller alltid får stöd ifrån ledarna 

om det behövs. Stöd är enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell en av 

de tre viktigaste faktorer för att arbetstagarna skall kunna trivas och utvecklas på 

arbetsplatsen. Även Bass (1998) individuell konsideration i transformativt ledarksap menar att 
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det är viktigt att ledarna ger medarbetarna mentorskap, coaching och stöd. Frågan som bör 

undersökas i relation till stöd är om resultatet innebär att arbetstagarna förväntar sig att 

ledarna själva identifierar när de anställda behöver stöd och stödet då inte finns, eller om 

arbetstagarna ber ledarna om stöd och inte får stödet trots att det behövs.  

     En annan faktor som studien belyser är upplevelsen av rättvisa ifrån ledarna. Medarbetarna 

upplever i hög grad att ledarna fördelar arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt och att ledarna 

behandlar anställda till stor del på ett rättvist och jämlikt sätt. Enligt Colquitt (2001) är dessa 

faktorer viktiga för att de anställda kan uppleva organisatorisk rättvisa. Även om resultatet 

visar att medarbetarna upplever rättvisa och jämlikhet till en stor del, finns det motsatta 

åsiker. Företaget bör vara medvetet om att det finns individer som upplever orättvisa och bör 

undersöka varför dessa upplever sig orättvist behandlade.  

     Resultatet av studien visar på samband mellan de olika variabler som ingår i 

arbetsförhållandena. Variabeln krav korrelerar statistiskt signifikant negativt med kontroll, 

stöd och rättvisa. Det är inte möjligt att avgöra utifrån föreliggande studie om vad som kom 

först, om exempelvis för höga krav och upplevelsen av orättvisa ifrån ledaren var först eller 

om ledarens orättvisa beteende kom först, vilket sedan påverkade uppfattningen om 

arbetsbelastningen. Rent spekulativt kan antas att om arbetstagarna upplever att de har för 

höga krav, så anser de att det är omöjligt att kunna behålla kontroll över alla arbetsuppgifter. 

Vidare skulle det kunna antas att dessa för höga krav kan leda till att arbetstagarna anser att de 

får för lite stöd av kollegorna och ledarna då ingen självmant ingriper eller hjälper. Vidare kan 

det antas att dessa medarbetare upplever att de blir orättvist behandlade av sin chef, då de 

upplever att det inte ställs lika höga krav på deras kollegor. Resultatet visar även att variabeln 

kontroll korrelerar statistikt signifikant positivt med rättvisa och kan innebära att 

medarbetarna känner att de kan påverka sitt arbete, får viktig information ifrån ledaren, 

känner sig delaktiga och upplever ledaren som rättvis. Det kan även vara att ledarens rättvisa 

beteende och rättvisa fördelning av arbetet leder till att arbetstagarna upplever sig ha kontroll 

över sitt arbetsområde. Även här går det inte att säga vilken variabel som påverkade den andra 

variabeln först. Vidare visar resultatet att variabeln kontroll korrellerar statistikt signifikant 

positivt med stöd. Som i andra sambandsresultat är det omöjligt att avgöra utifrån 

föreliggande studie vad som kom först. Rent spekulativt kan antas att gott socialt stöd innebär 

att man kan få råd och stöd av sina arbetskamrater och chefer vid svårigheter och detta stöd 

kan då användas för att få en bättre kontroll över sin arbetssituation. Resultatet visar att 

variabeln rättvisa korrelerar statistiskt signifikant positivt med stöd som kan betyda att dessa 

två variabler är kopplade till varandra då båda kräver ett förtroendefullt samarbete bland 

medarbetarna och ledarna.  

     Studien syftar också till att undersöka de anställdas hälsa och välbefinnande i relation till 

arbetet. Resultatet visar att de anställda upplever sig ha bra välbefinnande och god hälsa. 

Studien visar dock att 28 % av alla anställa, det vill säga nästan en trejde del av alla upplever 

att de har känt sig stressade den senaste månaden. Även om den generella hälsan och 

välbefinnandet är bra, visar dock den konkreta frågan om stress att nästan en tredje del av de 

anställda lider av arbetsrelaterad stress, vilket medför att de känner sig spända, rastlösa, 

neverösa, oroliga eller inte kan sova på nätterna eftersom de tänker på problemet hela tiden. 

Resultatet visade tidigare att 60 % av medarbetarna upplever att de ofta eller alltid har för 
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mycket att göra. De anställda upplever sig ha medelhög kontroll och när det gäller stöd får 

medarbetarna mer stöd ifrån kollegorna än ledaren. Vidare upplever vissa individivider att 

ledarna agerar på ett orättvist och ojämlikt sätt. Rent spekulativt kan dessa faktorer om 

arbetsbelastning, kontroll över arbetet, stöd från kollegorna och ledarna samt orättvist 

behandling förklara varför nästan en tredje del av de anställda kände sig stressade den senaste 

månaden.  

     När det gäller ledarskap visade Kelloway, Turner, Barling och Loughlin (2012) att 

transformativt ledarskap påverkar individens välbefinnande och att även medarbetarnas 

förtroende för ledarna påverkar de anställdas psykiska välbefinnande. I studien ställdes en 

specifik fråga om förtroendet för ledarna. Resultatet av föreliggande studie visar att nästan två 

tredje-delar av medarbetarna oftast eller alltid har stort förtroende till sin närmaste ledare. 

Däremot har 22 % ibland och 17 % aldrig eller sällan stort förtroende för närmaste ledaren.  

Detta innebär spekulativt att förtroendet för närmaste ledaren kan vara en orsak till 

arbetsrelaterad stress i den föreliggande studien och att därmed nästan en femte del av alla 

deltagare kan vara berörda av detta. Frågan uppstår varför det inte finns förtroendet för 

ledaren från nästan en femte-del av arbetstagarna. Rent spekulativt kan förtroendet kopplas till 

rättvisa och studien visar att det finns en del medarbetare som inte tycker att ledarna agerar på 

ett rättvist och jämlikt sätt. Kelloway, Turner, Barling och Loughlin (2012) visade vidare i sin 

studie att de anställdas åsikt om ledarna påverkar välbefinnandet. Resultatet av föreliggande 

studie visar att mer än hälften av alla deltagare är nöjda med sin närmaste chef som ledare. 

Cirka en tredje-del av deltagarna är ibland nöjda med ledarna och 12 % är aldrig eller sällan 

nöjda men sin närmaste chef som ledare. Resultatet visar på en stor variation av hur nöjda 

individerna är med sina ledare. Rent spekulativt kan antas att för de anställda som inte är 

nöjda med ledarna kan deras missnöje härledas till för hög arbetsbelastning, för lite stöd ifrån 

ledarna och till känslan av att ledarna inte behandlar medarbetare på ett jämlikt och rättvist 

sätt. En annan fråga i studien riktade sig speciellt mot förhållandet mellan medarbetarna och 

ledarna och om detta förhållande kan vara en orsak till stress. Resultatet av föreliggande 

studie visar att 80 % av deltagarna upplever att förhållandet mellan dem själva och närmaste 

chefen aldrig eller sällan är en orsak till stress. 13 % anser att förhållandet ibland är en orsak 

till stress och 7 % anser att förhållandet alltid eller ofta är en orsak till stress. Resultatet visar 

att majoriteten av deltagarna inte uppfattar förhållandet mellan sig själva och ledarna som 

stress framkallande. Dock anser en femte del att förhållandet ibland, ofta eller alltid är en 

orsak till stress, så även om majoriteten visar på bra förhållanden är det viktigt att beakta de 

20 % som kan uppfatta förhållandet som en orsak till stress. Rent spekulativt kan stödet ifrån 

ledarna vara en orsak till att förhållandet kan uppfattas som stressframkallande. Finns inte 

stödet där ifall det behövs kan detta leda till att det skapas konflikter mellan ledarna och 

arbetstagarna.   

      Studiens syfte var även att kartlägga vilka ledarskapsbeteenden medarbetarna uppfattar att 

ledarna utöva och vilka ledarskapsstilar ledarna använder enligt Bass (1998) ledarskapsteorier 

om transformativt och transaktionellt ledarskap. Avolio och Bass (1994, ref. i Bass, 1998) har 

kartlagt en optimal profil av en modell som innehåller hela skalan av ledarskapsstilar och 

Bass (1998) menar att varje ledare visar varje stil i viss grad. Enligt modellen skall 

karismatiskt ledarskap, inspirerande och motiverande ledarskap, intellektuell stimulans och 
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individuell konsideration, som är ledarskapsstilarna som ingår i transformativt ledarksap 

användas mest av ledarna. Därefter skall enligt Avolio och Bass (1994, ref. i Bass, 1998) 

kontingent belöning, MBE-A, MBE-P och laissez-faire följa. Föreliggande studie har 

summerat medarbetarnas uppfattningar om ledarnas olika ledarskapsstilar och resultatet visar 

att enligt medarbetarnas uppfattning använder sig ledarna till 55 % av transformativt 

ledarskap. Uppdelat på de olika ledarskapsstilarna visar resultatet att ledarna använder sig till 

13,33 % av karismatiskt ledarskap, till 14,80 % av inspirerande och motiverande ledarskap, 

till 13,09 % av intellektuell stimulans och till 13,84 % av individuell konsideration. När det 

gäller transaktionellt ledarskap använder ledarna sig till 11,46 % av MBE-A, till 11,07 % av 

laissez-faire och till 8,41 % av MBE-P. Jämfört med Avolio och Bass (1994, ref. i Bass, 

1998) optimal profil visar resultatet av föreliggande studie att ledarna använder sig nästintill 

exakt av den optimala profilen enligt medarbetarnas uppfattning. Det enda undantaget är att 

enligt optimala profilen skall MBE-P användas oftare än laissez-faire, dock används laissez-

faire oftare än MBE-P enligt studiens resultat. Frågan som ställs är varför de anställda 

upplever att det finns obalans mellan krav, kontroll, stöd , rättvisa och hälsa även om ledarna 

använder sig av den optimala profilen av ledarskap? Finns det inget samband mellan 

arbetsförhållanden, hälsa och välbefinnande och ledarskap? Frågan kan besvaras med följande 

korrelationsstudier.  

     Resultatet av den genomförda studien visar att det finns en signifikant positiv korrelation 

mellan arbetsförhållanden, hälsa och välbefinnande och ledarskap. Arbetsförhållanden och 

hälsa och välbefinnande korrelerar starkt med varandra. I sambandsstudier kan det inte 

fastställas vilken variabel som påverkade den andra variabeln först. Dock kan spekulativt 

antas att bra arbetsförhållanden som innebär att medarbetarna upplever sig kunna hantera 

kraven, har tillräkligt mycket kontroll, bra stöd ifrån kollegorna och ledarna samt upplever att 

ledaren agerar på ett rättvist sätt, att dessa faktorer också påverkar de anställdas 

välbefinnande. Vidare kan spekuleras att medarbetaren anser att den har bra 

arbetsförhållanden och att det direkt påverkar välbefinnandet. Hälsa och välbefinnande 

korrelerar också signifikant med ledarskap och det kan spekuleras om att bra ledarksap och 

bra förhållanden till ledaren påverkar medarbetarnas välbefinnande på ett positivt sätt. Den 

starkaste korrelationen har arbetsförhållanden och ledarskap. Frågan uppstår varför just 

ledarskap och arbetsförhållanden har den starkaste korrelationen? Ett antagande är att 

ledarskapet kanske får sina positiva effekter på välbefinnandet just därför att ledarskapet 

påverkar medarbetarnas upplevda krav, kontroll, stöd och rättvisa. Studiens resultat stämmer 

överens med resultatet av Nielsen, Randell, Yarker och Brenners (2008) studie som också 

visade på att ledarskap påverkar medarbetarnas arbetsglädje och välbefinnande. Studien 

stöjder även Gilbreath och Bensons (2004) empiriska undersökningar som visade att ledarens 

beteende bidrar till de anställdas psykiska välbefinnande och att företagen som vill skapa 

friskare arbetsplatser bör lägga fokus på ledarnas beteende. Därför är det även viktigt att det 

undersökta företaget lägger fokus på ledarskap för att främja medarbetarnas välbefinnande på 

arbetsplatsen.  

     En multipel regressionsanalys visar att ledarskap har en unik och direkt relation till 

välbefinnande. Det innebär att det finns faktorer som påverkar välbefinnandet och som enbart 

kan relateras till ledarskap och inte till arbetsförhållanden. Detta innebär vidare att förutom att 
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ledarskap har effekt på arbetsförhållanden, som i sin tur kan påverka de anställdas 

välbefinnande, har ledarksap även en direkt effekt på välbefinnande. Ledarskap och 

välbefinnande har ett direkt samband och ledarskap är därmed den viktigaste orsaken i den 

föreliggande studien som påverkar medarbetarnas välbefinnande. 

     Vid presentationen av frågeformuläret hos det undersökta företaget bestämdes två frågor 

om mobbing och trakasseri skulle läggas till. Resultatet visar att 13 % av alla deltagare 

(N=85) har lagt märke till att någon har blivit utsatt för mobbing och trakasserier på 

arbetsplatsen de senaste sex månaderna och 6 % har själva blivit utsatta för mobbing och 

trakasserier. Detta är avskräckande siffror och företaget och ledarna bör fokusera på att 

kartlägga var det uppstår mobbing och trakasserier för att sedan motverka beteendet som kan 

vara en stor belastning för de utsatta personerna. Spekulativt kan mobbing och trakasserier 

knytas till avsaknad av stöd från kollegorna och ledarna. Därför är det viktigt att upptäcka 

mobbing och trakasserier och även att arbeta för en förbättring av stöd ifrån kollegorna och 

speciellt ledarna, då resultatet om stöd visar att medarbetarna uppfattar sig få mer stöd ifrån 

kollegorna än ledarna.  

     I slutet av frågeformuläret fanns en öppen fråga för att deltagarna skulle kunna lägga till 

ytterligare information eller kommentarer. En viktiga kommentar var:  

”Önskar att cheferna kan sluta vara så hemlighetsfulla gällande 

organisationsförändringar mm. Involvera de anställda och fråga vad som tycks. 

Därefter kan beslut tagas ändå.”  

Detta visar på att de anställda önskar sig vara mer involverade och eventuellt få mer 

påverkansmöjligheter för att känna att de har kontroll på vad som händer. Kontroll är enligt 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell en viktig faktor när det gäller 

arbetsrelaterad stress. Genom att ge medarbetarna mer insyn och påverkansmöjligheter kan 

man minska arbetsrelaterad stress. En annan deltagare kommenterade:  

”...Vi genomför stora förändringar just nu inom organisationen. Själv är jag en av dom 

som har ansvar för detta. Därför känner jag mig trygg med förändringsarbete som 

pågå.”  

Denna kommentar stödjer Karasek och Theorells (1990) teori om att mer kontroll och mer 

påverkansmöjligheter minskar arbetsrelaterad stress.  

En annan viktig kommentar är:  

”Hur kan man ta in konsulter utan att fråga de anställda, vi jagar kostnader på små 

objekt, där vinsten är mycket liten. Det är viktigare att få fart på förtroendet, som vi alla 

har tappat, och att alla får låsta roller, ansvars förtroende på objekt, det är viktigast i 

min värd. Fråga själv, vem ska man fråga? Ingen är ägare längre. Saknar bollplank!” 

Kommentaren från medarbetaren visar att det saknas förtroende och ägarrelation. Spekulativt 

kunde man genom att specificera kraven och tydliggöra vem som ansvarar för att uppfylla 

kraven tydliggöra ägarrelationen och eventuellt också börja få tillbaka individernas förtroende 

som enligt resultatet saknas hos totalt 39 % av medarbetarna. Vidare kan spekuleras att stöd 

ifrån kollegorna men, framför allt ifrån ledarna, är i detta fall också viktigt för att skapa 

förtroendet eftersom resultatet visade att medarbetarna upplever sig få mindre stöd av ledarna 

än av kollegorna. Tydliga krav och bra stöd främjar de anställdas välbefinnande enligt 

Karasek och Theorell (1990) och företaget och ledarna bör lägga fokus på dessa faktorer.   
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Studiens begränsningar 

     Resultatet av studien går inte att generalisera till andra företag utan resultatet kan generera 

ökad kunskap som kan användas i framtida forskning, vilket var studiens syfte. Studien 

genomfördes via webbaserade frågeformulär, eftersom det önskades ifrån företaget. Bortfallet 

ligger på 41 % och frågan ställs ifall bortfallet hade minskat om undersökningen hade 

genomförts via pappers-frågeformulär. Ett ökat deltagarantal skulle även kunnat ändra 

svarsvariationen och lett till flera starkare eller svagare signifikanta resultat. Det är också 

svårt att generalisera resultatet till det undersökta företaget då de 59 % av medarbetar som 

valde att fylla i enkäten kanske inte representerar hela organisationen. Det finns svårigheter 

att göra någon bortfallsanalys då författaren av denna uppsats inte har någon information om 

de individer som valde att inte svara på frågeformuläret.  

     Den delen av organisationen som deltog i studien är en avdelning där majoriteten är män 

och det innebär att resultatet inte kan generaliseras. Kritik när det gäller generaliserbarhet kan 

riktas mot studien då studiens deltagare är till 88 % män, men ambitionen med studien har 

inte varit att kunna generalisera resultatet.  

 

Slutsats 

     Medarbetarna upplever sig ha balans när det gäller krav på arbete, dock anser nästan två 

tredje-delar att de har en för hög arbetsbelastning. De anställda upplever sig ha delvis kontroll 

över arbetssituationen. Obalans mellan arbetsbelastning och kontroll kan resultera i 

arbetsrelaterad stress enligt Karasek och Theorell (1990). Medarbetarna upplever att de får 

mer stöd ifrån kollegorna än av sina närmaste chefer, vilket också kan vara en bidragande 

faktor till stress enligt Karasek och Theorell (1990). De anställda upplever i hög grad att 

ledarna fördelar arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt och att ledarna behandlar anställda till 

stor del på ett rättvist och jämlikt sätt. Dock finns det individer som inte instämmer i detta och 

tycker inte att ledarna behandlar och fördelar arbetet rättvist och jämlikt. Studien visar vidare 

att medarbetarna upplever sig ha bra välbefinnande och god hälsa i relation till arbetet. 

Studien visar dock att nästan en trejde-del av de anställda upplever att de har känt sig 

stressade den senaste månaden. När det gäller ledarskapsstilar visar resultatet att 

medarbetarna anser att ledarna använder av den optimala ledarskapsstilprofilen enligt Avolio 

och Bass (1994, ref. i Bass, 1998). Resultatet visar vidare att det finns en signifikant positiv 

korrelation mellan arbetsförhållanden, hälsa och välbefinnande och ledarskap och att 

arbetsförhållanden och ledarskap har den starkaste korrelationen. En multipel 

regressionsanalys visar att ledarskap har en unik och direkt relation till välbefinnande och 

innebär att ledarskap är den viktigaste orsaken i föreliggande studier som påverka de 

anställdas välbefinnande. När det gäller förtroende visar resultatet att nästan två tredje delar 

av medarbetarna oftast eller alltid har stort förtroende till sin närmaste ledare. Å andra sidan 

har en tredje-del ibland eller sällan och till och med aldrig förtroende till ledaren. Vidare visar 

studiens resultat att mer än hälften av alla deltagare är nöjda med sin närmaste chef som 

ledare. Resterande antal deltagare är ibland, sällan eller aldrig nöjda med sin närmaste chef 

som ledare. Av alla deltagare visar 80 % att de upplever att förhållandet mellan dem själva 

och närmaste chefen aldrig eller sällan är en orsak till stress. Resterande deltagare menar att 
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förhållandet ibland kan vara orsaken till stress och rent spekulativt kan stödet ifrån ledarna 

vara en orsak till att förhållandet kan uppfattas som stress framkallande. Ett fokusområde för 

företaget bör ligga på att kartlägga mobbing och trakasserier då nästan var åttonde deltagare 

har uppmärksammat mobbing och trakasserier på arbetetsplatsen. Dessa beteenen bör genast 

stoppas av ledarna och företaget.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att företaget och ledarna bör lägga fokus på ledarskap, 

vilket har visat sig påverka medarbetarnas arbetsförhållanden och välbefinnande. Vidare bör 

företaget och ledarna fokusera på mobbing och trakasserier då dessa faktorer också påverkar 

de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

Framtida forskning 

     Framtida forskning bör i första hand definiera ledarskap så att alla forskare utgår ifrån 

samma definition för framtida forskning och studier. Det finns mycket forskning som tyder på 

att ledarskap påverkar medarbetarnas välbefinnande och även föreliggande studie bekräftar 

detta, dock finns det även studier som visar att ledarskap inte påverkar medarbetarnas 

välbefinnande. Därför bör framtida forskning lägga fokus på att utveckla ett giltigt instrument 

som kan mäta hur ledarskap påverkar välbefinnande. När instrumentet har utvecklats behövs 

det många studier i olika branscher för att kunna generalisera resultaten. Framtida forskning 

borde också undersöka vad det är som påverkar välbefinnandet, är det ledarskapet som 

påverkar välbefinnandet direkt eller är det ledarskapet som påverkar arbetsförhållanden som i 

sin tur påverkar välbefinnandet. Det behövs tydliga resultat för att kunna optimera ledarskap 

och medarbetarnas arbetssituation för bästa möjliga arbetstrivsel och utveckling av 

medarbetarna.   

     Författaren av uppsatsen anser att det redan finns relevanta forskningsresultat som behöver 

spridas till företag. Ett sätt att sprida denna kunskap är genom att sammanställa kort och 

lättförståelig information om forskningsresultaten beträffande ledarskap och dess påverkan på 

välbefinnandet. Vidare på vilket sätt företagens ledare kan leda företagen på bästa sätt som 

gynnar såväl företaget och medarbetarna. Ett intressant sätt att fånga företagens intresse för 

området kan vara en ”return of investment” plan som visar på hur mycket företaget skulle 

behöva investera i ledarskapsutbildningar för att förbättra ledarskapet samt hur snabbt denna 

investeringen skulle betala av sig själv i form av bland annat lägre sjukfrånvaro och högre 

produktivitet.   
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Bilaga 1, frågeformulär.  

 

Arbetsmiljöarbete 

Du är inbjuden att delta i en studie som handlar om arbetsmiljön på din arbetsplats.  

Studien är en del av en kandidatuppsats som genomförs av Sonja Liljedahl, som studerar 

psykologi med inriktning arbete vid Högskolan i Halmstad. 

Frågeformuläret besvaras av alla medarbetare och ledare. Att delta i studien innebär att du 

fyller i ett webb-frågeformulär som tar ca 5-10 minuter.  

Frågeformuläret har följande delar: 

       1. Krav, Kontroll, Stöd  

       2. Rättvisa, Mobbing & Trakasserier, Hälsa & Välbefinnande 

       3. Ledarskap, Övriga kommentar 

 

Undersökningen är anonym.  

Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt, dock önskar din arbetsgivare att alla anställda 

deltar i studien. Svaren kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer 

att få reda på vad du har svarat. Enkätsvaren kommer att behandlas statistiskt och endast 

totala resultatet kommer att presenteras. Det innebär att enskilda personers svar inte kommer 

kunna identifieras och du känna dig trygg med att svara ärligt på frågorna. Även företagets 

namn kommer att vara anonymt i uppsatsen.   

Totala resultatet och analysen av studien kommer att delas ut till HR avdelningen på ert 

företag. Svaren från frågeformuläret kan inte härledas till dig personligen. 

 

Vänligen fyll i enkäten så snart som möjligt men senast den 1 december, klockan 20.  

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.   

Jag uppskattar och är tacksam för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

Sonja Liljedahl  

0722-14 00 77 

  



 

 

Bakgrund 

1. Kön 

Kvinna 

Man 

 

2. Ålder 

upp till 30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61 och äldre  

 

Krav 

3. Jag har för mycket att göra. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

 4. Jag kan slutföra mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

5. Jag skulle behöva mer utbildning för de arbetsuppgifter som jag utför. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

6. Jag tar mitt jobb hem till en sådan grad att det påverkar min fritid negativt. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

Kontroll 

7. Jag kan påverka mängden arbete jag får. 

Aldrig 



 

 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

8. Jag kan själv bestämma min arbetstakt. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

9. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

Stöd 

10. Om jag behöver får jag stöd och hjälp med mitt arbete från mina arbetskamrater. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

11. Om jag behöver får jag stöd och hjälp med mitt arbete från min närmaste chef. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

Rättvisa 

12. Min närmaste chef fördelar arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

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

Aldrig 



 

 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

Mobbing & Trakasserier 

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

arbetsplats under de senaste sex månader. Mobbing (trakasserier, kränkande särbehandling) 

sker vid upprepade gånger under en längre period och personen som är utsatt för detta 

upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. 

Nej  

 Ja 

 

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

månader. 

Nej  

 Ja 

 

Hälsa & Välbefinnande 

16. Jag har känt mig engagerad på arbetet under det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

17. Jag har känt mig koncentrerad på arbetet under det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

18. Jag har känt mig nöjd med arbetet under det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

19. Jag har känt mig trött på arbetet under det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 



 

 

 Ofta 

 Alltid 

 

20. Jag har känt mig frustrerad på arbetet under det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

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

halvåret. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

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

det senaste halvåret. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

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

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

24. Jag har känt mig stressad under det senaste halvåret. Med stress menas en situation då 

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

på problem hela tiden. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

 

 



 

 

Ledarskap 

Med "närmaste chef" menas den som du har utvecklings- och lönesamtal med.  

 

25. Min närmaste chef undviker att involvera sig när viktiga frågor uppstår. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

26. Min närmaste chef förmedlar sina viktigaste värderingar och övertygelser. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

27. Min närmaste chef försöker att hitta olika perspektiv vid problemlösning. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

28. Min närmaste chef är tydlig med vilka som är ansvariga för att uppnå målen. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

29. Min närmaste chef väntar på att saker skall gå fel innan han/hon vidtar åtgärder. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

30. Min närmaste chef pratar entusiastiskt om vad vi skall åstadkomma. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 



 

 

 

31. Min närmaste chef delar med sig av kunskap och coachar sina medarbetare. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

32. Min närmaste chef ingriper inte förrän en skada har skett. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

33. Min närmaste chef ignorerar sina egna intressen för att fokusera på gruppens bästa. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

34. Min närmaste chef agerar på ett sätt som skapar förtroende för honom/henne. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

35. Min närmaste chef fokuserar på att hantera misstag, klagomål och misslyckande. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

36. Min närmaste chef övervägar de moraliska och etiska konsekvenser av ett beslut. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

37. Min närmaste chef fokusera på att upptäcka misstag för att uppfylla normer. 



 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

38. Min närmaste chef förstår att alla individer har olika behov, förmågor och 

ambitioner. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

39. Min närmaste chef föreslår nya angreppssätt på hur man genomför uppgifter. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

40. Min närmaste chef tar tid på sig med att agera i akuta frågor. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

41. Min närmaste chef uttrycker uppskattning för arbetsprestation som uppfyller 

förväntningarna. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

42. Min närmaste chef är och agerar optimistiskt i att målen kommer att uppnås. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

43. Min närmaste chef uppmuntrar mig att delta i viktiga beslut. 



 

 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

44. Min närmaste chef hjälper mig att utveckla mina färdigheter. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

45. Jag har stort förtroende för min närmaste chef. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

46. Förhållandet mellan mig och min närmaste chef är en orsak till stress. 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

47. Jag är nöjd med min närmaste chef som ledare. 

Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

 

Övrigt 

48. Övriga kommentar 

 

 

 

 

  



 

 

Författarens tack 

Jag vill tacka Tomas Berggren för bra och givande handledning, som bidrog till många nya 

perspektiv och synvinklar rörande tillvägagångssätt, analys och utformning. Jag vill även 

tacka företaget och dess medarbetare som ställde upp och svarade på enkäten och på det viset 

gjorde min undersökning möjlig att genomföra. Sist men inte minst vill jag tacka min familj 

för allt stöd och motivation under uppsatsens gång.  
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