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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka (1) relationen mellan chefers upplevda stress och 

kontroll och medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen, (2) relationen mellan chefers 

upplevda stress och kontroll samt, (3) medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen 

relaterat till angivna demografiska parametrar. 25 chefer besvarade en webbenkät om 

arbetsrelaterad stress och kontroll och 206 av deras medarbetare besvarade en webbenkät om 

arbetstillfredsställelse med sin chef. Resultaten visade ett samband mellan medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse med chefen och chefens yrkesroll (delmått i stressinstrumentet) samt att 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkades av deras anställningstid och utbildningsnivå. 

Vidare visade resultaten att cheferna upplevde en högre grad av arbetsrelaterad stress än 

kontroll. Dessa resultat indikerar att chefer med en tydligt definierad yrkesroll har mer 

arbetstillfredställda medarbetare samt, och i linje med tidigare forskning, att medarbetarnas 

anställningstid och utbildningsnivå har betydelse för arbetstillfredsställelsen med chefen. 
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Supervisors’ perceived stress and control and employee’s satisfaction with the supervisor. 

Abstract 

The aim was to examine (1) the relationship between supervisors perceived stress and control 

and employees job satisfaction with the supervisor, (2) the relationship between supervisors 

perceived stress and control and, (3) employee’s job satisfaction with the supervisor related to 

given demographic parameters. 25 supervisors responded to an online survey on work-related 

stress and control, and 206 of their employees responded to an online survey about job 

satisfaction with their supervisors. The results showed a correlation between job satisfaction 

with the supervisor and the supervisor's professional role (subscale in the stress instrument) 

and that employee’s job satisfaction was influenced by their seniority and level of education. 

Furthermore, the results showed that supervisors experienced a higher rate of work-related 

stress than control. These results indicate that supervisors with a clearly defined professional 

role has employees that are more satisfied with work, and in line with previous research, that 

the employees seniority and level of education was relevant to job satisfaction with the 

supervisor. 
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Inledning 

Som arbetsgivarrepresentant är chefsrollen essentiell för arbetsmiljön då cheferna enligt 

Lindberg och Vingård (2012) generellt ålagts ett personal- och arbetsmiljöansvar. Chefer 

behöver forma ledarskapet så att medarbetarnas behov tillgodoses genom att skapa 

arbetsförhållanden som bland annat ger utrymme för delaktighet, utveckling, kontroll samt 

möjlighet att hantera de krav som ställs i arbetet. De anställdas prestationsförmåga och 

därmed organisationers möjligheter till framgång påverkas av medarbetarnas upplevda 

arbetstillfredsställelse och hälsa. 

Det är viktigt för medarbetarnas hälsa att den högsta ledningen visar engagemang och 

att chefernas ledarskap präglas av närvaro, kommunikation, kontinuitet, integritet och 

inlevelse. Inom de moderna, mindre hierarkiskt styrda organisationerna finns en risk att 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar förskjuts till den enskilde då den har ett ökat ansvar att själv 

definiera och planera sitt arbete (Lindberg & Vingård, 2012). 

Enligt Björklund, Lohela Karlsson, Jensen, Hagberg och Bergström (2011) har 

kvinnliga chefer inom den kommunala sektorn sämre hälsa och livsstil än sina manliga 

kollegor. Kvinnorna upplever sig i större utsträckning ha ett spänt arbete samt att kraven från 

arbetet inverkar negativt på familjelivet. Detta kan i sin tur vara en förklaring till den sämre 

livsstilen. Författarna beskriver att det finns ett samband mellan hälsa, god livsstil och 

förmågan att hantera psykisk samt fysisk belastning. Resultaten påvisar därför att kvinnliga 

chefer är dubbelt exponerade, dels på grund av högre arbetskrav men även sämre livsstil 

vilket medför en försämrad möjlighet att hantera arbetsbelastningen. Kvinnorna rapporterar 

däremot om ett bättre socialt klimat med mer stöd från kollegor än de manliga cheferna och 

detta balanserar den högre belastningen. 

Arbetsrelaterad kontroll 

Kontroll och inflytande över det egna arbetet är enligt Arbetsmiljöverket (2002) av stor vikt 

när det kommer till att hantera belastningar som är antingen för höga eller låga. Vid en god 

kontroll kan stressen som höga krav medför bidra till effektivitet och arbetsglädje. Om 

kontroll och inflytande däremot saknas när det föreligger höga krav kan det leda till 

olustkänslor, anspänningar och bristande engagemang och risk finns att hela livssituationen 

påverkas. 

Karaseks krav och kontrollmodell förklarar psykisk påfrestning som en 

kombinationseffekt av krav från en arbetssituation och den möjlighet arbetstagaren har till 

beslutsfattande i kravsituationen. Arbetsbelastning uppstår när arbetets krav är höga och 
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kontrollen över arbetet är låg. Vid lågt beslutsutrymme kan arbetstagaren uppleva den stress 

som kraven utgör som psykiskt påfrestande (Karasek, 1979).  

Ökat arbetstempo sammankopplat med höga krav, lågt inflytande samt bristande 

socialt stöd i arbetslivet är enligt Björling och Hägglund (2004) exempel på faktorer som ökar 

sjukskrivningstalen. Lågt beslutsutrymme i kombination med höga krav i arbetet och 

bristande stöd leder många gånger till negativ stress enligt Björklund et al. (2011). 

Dwyer och Ganster (1991) påvisade i sin studie att arbetskrav var förenat med lägre 

arbetsprestation och fler sjukdagar endast under förhållanden med låg kontroll. 

En stor del av de studier som genomförts av chefers hälsa och välmående påvisar 

enligt Skakon, Kristensen, Christensen, Lund och Labriola (2011) att chefer i hög grad var så 

stressbelastade att det var skadligt för deras välmående. Orsaken förklaras delvis med en 

bristande växelverkan mellan krav och kontroll. 

Dwyer och Ganster (1991) beskriver att hög arbetsbelastning i sig inte utgör en risk, 

men i kombination med låg kontroll kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Författarna 

beskriver vidare att krav endast har en negativ effekt under förhållanden med låg kontroll, 

medan höga krav till och med kan upplevas stimulerande om personen har en hög grad av 

kontroll. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Var fjärde anställd inom EU kommer någon gång att råka ut för arbetsrelaterad stress 

(Skakon et al., 2011). I en dansk studie av Bech, Andersen, Tønnesen, och Agnarsdóttir, 

2002) konstaterades att över 60 procent av cheferna som ingick i studien var stresspåverkade. 

Admi och Moshe-Eilon (2010) beskriver stress som ett komplext flerdimensionellt fenomen 

som fokuserar på relationen mellan individen och dennes omgivning. Det är individens 

subjektiva upplevelse och tolkning av en viss situation som kan medföra en känsla av 

otillräcklighet, vilket i sin tur kan påverka individens välbefinnande. Enligt Wickelgren, 

Kazemi, Andersson och Tengblad (2012) behövs dock en måttlig stressnivå för att individer 

ska kunna prestera och uppnå uppsatta mål. För hög eller låg stressnivå utgör båda risker för 

försämrad prestation. 

Stress kan enligt Westerholm, Lundberg och Ågren (2008) förklaras som en 

svarsreaktion på stressorer som kan frambringas av psykisk påfrestning. Det kan yttra sig 

genom olika psykiska eller kroppsliga reaktioner, exempelvis dämpad sinnesstämning, 

argsinthet, blodtryckspåverkan, psykiska och muskulära spänningstillstånd med mera. En 

stressreaktion är dock en normal företeelse och ska inte ses som något sjukligt.  



8 
 

Resultatet av långvarig exponering av mental stress kan enligt Björling och Hägglund 

(2004) medföra att kognitiva funktioner såsom minnes- och koncentrationsförmåga kraftigt 

försämras. Dessa funktionsnedsättningar kan även härledas till andra förmågor såsom 

kreativitet, social kompetens samt empati och vid långvarig stress samt vid avsaknad av 

kontroll kan individen hamna i ett tillstånd av uppgivenhet. 

Upplevelsen av arbetsrelaterad stress kan enligt Chu, Lee och Hsu (2006) härledas till 

den mån arbetsuppgifter är svåra att utföra. Författarna delar in stress i dimensionerna 

rolltvetydighet, rollkonflikt, hög arbetsbelastning och brist på resurser. Rolltvetydighet 

innebär otydliga arbetsförpliktelser och rollkonflikt innefattar motstridiga arbetsförpliktelser 

alternativt huruvida arbetsrelaterade krav från två eller flera personer går att förena. Hög 

arbetsbelastning innebär att de arbetsrelaterade kraven är överdrivna och bristande resurser 

innebär en brist på medel för att utföra arbetet. 

Stressorer på en arbetsplats kan enligt Westerholm, Lundberg och Ågren (2008) även 

påträffas inom organisation och ledning. Den enskilde kan då uppleva de ställda kraven som 

orimliga med resultatet att arbetet inte kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Stress kan 

också förklaras som en obalans mellan arbetsinsats och belöning, det vill säga personligt 

utbyte i form av exempelvis anställningstrygghet, en tillfredsställande lön eller uppskattning 

av överordnande och arbetskollegor. Stress i arbetet kan alltså förklaras av en bristande 

jämvikt mellan de krav som ställs på den enskilde samt de förutsättningar den enskilde har 

samt ges att hantera dessa krav. Socialt stöd från arbetskollegor, ledning eller anhöriga är 

exempel på faktorer som kan motverka denna belastning. Både höga arbetskrav och liten 

möjlighet att utöva egen kontroll utgör enligt författarna stressorer.  

Arbetsstressorer har enligt Firth, Mellor, Moore och Loquet (2004) en direkt negativ 

effekt på arbetstillfredsställelse bland chefer och leder till ett reducerat engagemang i 

organisationen och funderingar på att säga upp sig eller att faktiskt säga upp sig. 

Stress påverkar förutom individen även organisationen på ett negativt sätt genom ökad 

personalfrånvaro och personalomsättning, minskad produktivitet och prestanda samt 

försämrad image och rykte (Edwards, Webster, Van Laar & Easton, 2008). 

Chefsstöd kan enligt Firth et al. (2004) minska den påverkan som stressorer kan ha på 

psykologiska tillstånd och funderingar på att säga upp sig. Genom att ha uppsikt över 

arbetsbelastningen kan stressnivån reduceras och arbetstillfredsställelsen samt engagemanget i 

organisationen öka. En minskad personalomsättning innebär ekonomiska besparingar, då 

nyanställning och introduktion av nyanställda medför stora kostnader. 
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I en studie av Björklund et al. (2011) rapporterades att kvinnorna upplevde sig ha en 

högre arbetsbelastning och en lägre kontroll än sina manliga kollegor. Studien visade även att 

chefsnivån spelar en roll för den psykosociala arbetsmiljön samt hälsan. Lägre chefer 

upplevde en högre stress och arbetsbelastning än högre chefer vilket medförde en ökad risk 

för stressrelaterad psykisk ohälsa. Högre chefer hade oftast en större handlingsfrihet och ett 

större inflytande samt ett bättre socialt stöd än underställda. Författarna menade vidare att 

kvinnliga lägre chefer var de med sämst psykosocial arbetsmiljö, hälsa och livsstil, samt att 

första linjens chefer och mellanchefer berörs av samma psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 

sina underordnade.  

Enligt Arbetsmiljöverket (u.å.) mår allt fler chefer inom offentlig sektor sämre på 

grund av sin arbetssituation. Förändrade organisationsformer har ibland medfört färre antal 

chefer med bland annat mer administrativt arbete, större enheter, nya samverkansformer och 

minskat stöd från arbetsledningen. 

Chefer har enligt Björklund et al. (2011) ofta ett stort behov av stöd uppifrån i 

organisationen, men för första linjens chefer och mellanchefer saknas ofta det stödet. Det kan 

exempelvis handla om utebliven återkoppling på genomförda arbetsinsatser eller uteblivna 

utvecklingssamtal. 

En stressad chef kan leda till förluster och sjunkande lönsamhet genom risktagande, 

dåligt underbyggda beslut samt missbedömningar. När chefen inte fungerar bra i arbetet leder 

det ofta till en mindre produktiv och effektiv arbetsgrupp då det är chefens roll att planera, 

organisera och leda sin grupp. Kunskap om stress bland chefer och spridning av denna 

kunskap är en förutsättning för att förebygga stress bland chefer (Bech et al., 2002). 

 

Arbetstillfredsställelse med chefen 

Enligt Bech et al. (2002) berörs även medarbetarna av chefers upplevda stress. En stressad 

chef har en reducerad kapacitet att utöva ett gott ledarskap och kan därav uppvisa mindre 

lämpligt beteende i interaktionen med medarbetare. 

Wickelgren et al. (2012) beskriver att det finns flera statistiskt säkerställda samband 

mellan chefsbeteenden/personalledningspraktiker och medarbetares engagemang och 

tillfredsställelse. Studien visar att den faktor som mest bidrar till medarbetarnas trivsel och 

lojalitet är chefens kommunikationsförmåga. Medarbetares engagemang, ansvars- och 

initiativförmåga höjs då chefer utövar ett vardagsnära ledarskap. Denna form av ledarskap 

innebär att chefen är närvarande, synlig, visar ett personligt intresse för medarbetarna samt i 

viss mån hjälper till i verksamheten. Chefer har enligt Skakon et al. (2011) en direkt påverkan 
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på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö då exponeringen för ledarskap i sig kan utgöra en 

stressfaktor. 

Ng och Sorensen (2008) beskriver att stöd från arbetsledare har en starkare korrelation 

med medarbetares arbetstillfredsställelse än med stöd från kollegor. Arbetsledare är dessutom 

mer benägna samt har mer erfarenhet av att leverera stöd till medarbetare då det är en viktig 

del av deras arbetsuppgifter. 

Enligt Jernigan och Beggs (2005) finns det fem chefsbeteenden som är av vikt för 

medarbetarnas engagemang för organisationen. Dessa är teknisk kompetens, förmåga att 

backa upp de anställda inför andra chefer, hur konsekvent chefens beteende är mot de 

anställda, omsorg för de anställdas karriärutveckling samt hur chefen reagerar på och hanterar 

medarbetares brister och misstag i arbetet. Lindberg och Vingård (2012) beskriver i en 

kunskapsöversikt, om den goda arbetsmiljön, att positiva, engagerade, tillgängliga och rättvisa 

ledare är de mest omnämnda faktorerna som kännetecknar en god arbetsmiljö. 

Socialt stöd kan enligt Ng och Sorensen (2008) ses som en viktig tillgång för 

medarbetare när det kommer till deras hantering av stress. Instrumentellt stöd från chefer och 

medarbetare genom exempelvis arbetsrelaterad information och feedback kan vara till stor 

nytta för nyanställdas anpassning och lärande. Emotionellt stöd i form av exempelvis 

uppmuntran, omsorg och sympati underlättar för anställdas engagemang i organisationen. 

Både instrumentellt och emotionellt stöd kan därför enligt författarna ses som värdefulla 

resurser som underlättar arbetet och förbättrar attityder till arbetet.  

Socialt stöd har också visat sig ha ett samband med arbetstillfredsställelse och 

engagemang för organisationen (Chu, Lee & Hsu, 2006; Ng & Sorensen, 2008 ). Ng och 

Sorensen (2008) påvisade en högre korrelation mellan socialt stöd från chefer och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetare än med socialt stöd från kollegor. Vidare visades 

socialt stöd från chefer, till skillnad från socialt stöd från kollegor, ha en negativ korrelation 

med medarbetarnas arbetsrelaterade stressnivå. En upplevelse av brist på socialt stöd från 

chefer kan med andra ord både påverka de anställdas attityd till arbetet men även deras 

bedömningar av stödet från organisationen. Omvänt innebär detta en möjlighet för 

organisationer att på ett billigt sätt kunna påverka ett stort antal medarbetare, genom att 

utbilda chefer för att ge stöd. Genom detta kan kommunikationen förbättras och förtroende 

skapas (Ng & Sorensen, 2008). 

Andra faktorer som enligt tidigare forskning visat sig ha betydelse för 

arbetstillfredsställelse är bland annat ålder, kön, utbildningsnivå och anställningstid. Clark, 

Oswald och Warr (1996) redogör för en U-formad effekt av ålder på generell 
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arbetstillfredsställelse, det vill säga att yngre och äldre medarbetare är de med högst 

arbetstillfredsställelse. Ronan (1978) beskriver en liknade U-formation av anställningstids 

effekt på arbetstillfredsställelse. Män är enligt Clark et al. (1996) mer arbetstillfredsställda än 

kvinnor och enligt Mottaz (1984) har även utbildningsnivå betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. I takt med att utbildningsnivån ökar tenderar arbetstillfredsställelsen 

att sjunka. Effekten verkar bero på de ökade förväntningar eller arbetsvärderingar som kan 

förknippas till högre utbildningsnivå.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka: (1) Relationen mellan chefers upplevda stress och kontroll 

och medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen; (2) Relationen mellan chefers upplevda 

stress och kontroll och slutligen; (3) Medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen relaterat 

till kön, utbildningsnivå, ålder och anställningstid. 

 

Frågeställningar 

Är medarbetarna mer tillfredsställda med chefer som upplever en låg relativt en hög 

arbetsrelaterad stressnivå? 

Är medarbetarna mer tillfredsställda med chefer som har en hög jämfört med en låg kontroll 

över sitt arbete? 

Finns det något samband mellan chefernas upplevda stressnivå och kontroll?  

Påverkar medarbetarnas ålder, utbildning, anställningstid eller kön deras 

arbetstillfredsställelse med chefen? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Genom strategiskt urval valdes en offentlig organisation ut och organisationens ledning gav 

medarbetarna i en specifik förvaltning möjlighet att delta i studien. 33 chefer erhöll webblänk 

till enkäten och 28 svar inkom varav två exkluderades på grund av missförstånd gällande 

koderna. De återstående 26 svaren utgjorde en svarsfrekvens på 79 procent. Med anledning av 

för få antal medarbetarsvar fick även en av dessa chefer exkluderas. Då cheferna själva 

distribuerade webblänken till medarbetarenkäten var det inte möjligt att redogöra för 

medarbetarnas svarsfrekvens. Totalt inkom 209 medarbetarsvar och av dessa exkluderades tre 

då de bland annat inte kunde härledas till någon chef. Av cheferna som deltog i studien var 20 



12 
 

kvinnor (80 procent) och fem män (20 procent). Motsvarande siffror för medarbetarna som 

svarade var 165 kvinnor (80 procent) och 41 män (20 procent).   

 

Material 

Till studien användes tre mätinstrument. För att mäta chefers arbetsrelaterade stress användes 

Health and Safety´s Management Standards Indicator Tool (Health and Safety Executive, 

u.å.). Instrumentet består av 35 påståenden som mäter dimensionerna krav, kontroll, stöd från 

kollegor, stöd från chefer, relationer, roll och förändring (Edwards, Webster, Van Laar & 

Easton, 2008). Bedömningarna gjordes på en femgradig likertskala från aldrig till alltid 

(bilaga 1).  

Chefernas arbetsrelaterade kontroll mättes med Dwyer och Gansters (1991) Control 

scale där respondenterna svarade på 22 frågor. Som ovan användes en femgradig likertskala 

från väldigt lite till väldigt mycket (bilaga 1). Den begreppsmässiga grunden till detta 

mätinstrument är hämtat från Karaseks teori om handlingsutrymme inom arbetslivet (Dwyer 

& Ganster, 1991). 

Medarbetarnas arbetsrelaterade tillfredsställelse med chefen mättes med Satisfaction 

with My Supervisor Scale (SWMSS) av Scarpello och Vandenberg (1987). Medarbetarna tog 

ställning till 18 påståenden på en femgradig likerstskala från väldigt missnöjd till väldigt nöjd 

(bilaga 2). 

 

Procedur 

Då mätinstrumenten ursprungligen är författade på engelska krävdes en noggrann 

översättning. Initialt gjordes en första svensk översättning som sedermera baklängesöversattes 

för att återigen översättas till svenska. Instrumenten designades sedan på Google Survey av 

webbutvecklare, Christopher Hedqvist. 

I en webbaserad förstudie fick totalt sex respondenter svara på samt kritiskt granska 

mätinstrumenten. Tre respondenter, med chefsbefattning, svarade på stress- och 

kontrollenkäten och tre respondenter, utan chefsbefattning, svarade på tillfredsställelse med 

chefen enkäten. Efter både skriftliga och muntliga synpunkter från respondenterna justerades 

språket i några av frågorna. 

Ett antal större organisationer kontaktades varav tre kommuner visade intresse. En 

kommun valdes bort då antalet chefer var för få och en kommun valdes bort då det visade sig 

att det förelåg delegeringsproblem mellan kommunledning och aktuell förvaltning. Efter 
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samtal med ansvarig i kommunledningen i den utvalda organisationen gavs medarbetarna på 

en specifik förvaltning möjlighet att delta i studien. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av två webbaserade enkäter där cheferna 

besvarade en enkät (bilaga 1) och medarbetarna en annan (bilaga 2). Enkäterna distribuerades 

med hjälp av webbaserade länkar via kommunens förvaltningsledning, först till cheferna som 

i sin tur delade ut webblänken till medarbetarna. 

För att kunna göra jämförelser samt för att kunna sammankoppla medarbetares 

enkätsvar med respektive chefers enkätsvar fick cheferna instruktioner att välja en kod som 

även medarbetarna fick tillgång till. Koden baserades på första bokstaven i kommunens namn, 

därefter valfritt årtal och valfri färg. 

 

Design och dataanalys 

Samtliga analyser har genomförts i SPSS Statistics 20. Signifikansnivån som använts är den 

som allmänt gäller inom psykologin, det vill säga p <.05. 

 

Chefer och medarbetare. Studien är kvantitativ med chefernas arbetsrelaterade stress 

och kontroll som oberoende variabler och medarbetarnas arbetsrelaterade tillfredsställelse 

med chefen som beroende variabel. Data analyserades med en multipel regressionsanalys för 

att testa för sambandet mellan chefernas arbetsrelaterade stress och kontroll (prediktor 

variabler) och arbetstagarnas arbetsrelaterade tillfredsställelse med chefen (kriterium 

variabel). Därtill gjordes efterföljande tester så som korrelationsanalys på stressinstrumentets 

delmått och en regressionsanalys för att kontrollera för samband mellan medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse med chefen och chefens yrkesroll och stöd från kollegor.  

 

Chefer. En variansanalys med inompersonsdesign genomfördes för att kontrollera 

chefernas stress och kontroll. En regressionsanalys med prediktorvariablerna stöd från 

kollegor och yrkesroll och kriterievariabeln kontroll genomfördes. 

 

Medarbetare. Slutligen testades för eventuella effekter av de demografiska 

parametrarna på beroendevariabeln arbetstillfredsställelse med chefen.  
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Forskningsetiska aspekter 

I missivbrevet till respondenterna garanterades anonymitet genom att inga namn och 

personliga svar behandlats eller redovisats. Respondenterna fick även information om att 

deltagandet var frivilligt samt när som helst kunde avbrytas. 

Ett kodsystem användes för att säkra respondenternas anonymitet. Författarna kände 

inte till dessa koder. När materialet sammanställts förstördes de enskilda svaren. 

 

Resultat 

I linje med studiens syfte presenteras tre typer av analyser nedan: (1) Relationen mellan 

chefers upplevda stress och kontroll och medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen; (2) 

Relationen mellan chefers upplevda stress och kontroll; och (3) Medarbetares 

arbetstillfredsställelse med chefen relaterat till deras olika bakgrundsvariabler. 

 

Chefer och medarbetare 

Resultatet av en multipel regressionsanalys med chefernas upplevda stress och kontroll som 

prediktorer och medarbetarnas arbetstillfredsställelse med chefen som kriterium variabel 

påvisade inget signifikant samband (p=.26). Vidare undersöktes om något av stressdelmåtten 

samvarierade med medarbetarnas arbetstillfredsställelse. För att kunna urskilja de som 

korrelerade minst med varandra alternativt inte alls korrelerade gjordes initialt en 

korrelationsanalys på stressinstrumentets delmått. Den sistnämnda strategin valdes varför 

stressdelmåtten yrkesroll och stöd från kollegor utsågs till nästa regressionsanalys. Som 

framgår av tabell 1 påvisades endast ett signifikant samband mellan chefernas yrkesroll och 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse med chefen, F(1,24)=4.67,p<.05 (R=.41, R²=.17, R² 

korrigerad=.13). 

  

Tabell 1. Resultat av en regressionsanalys (N=25) med beroendevariabeln tillfredsställelse. 

Prediktor 

variabel 

R² Beta df MS F p 

Yrkesroll .169 .411 1,24 .858 4.669 .041 

 

  



15 
 

Chefer 

En ANOVA med upplevd stress och kontroll som inompersonsvariabler visade ett signifikant 

resultat, F(1,24)=12.19,p<.01,η²=.34. Cheferna upplevde en högre grad av stress (M=3.42, 

SD=.52) än kontroll (M=3.13, SD=.60) på arbetet. Vidare, som framgår av tabell 2, visade en 

regressionsanalys att stressdelmåtten yrkesroll och stöd från kollegor hade ett signifikant 

samband med den upplevda kontrollen, F(2,24)=7.81,p<.02 (R=.64, R²=.42, R² 

korrigerad=.36).   

 

Tabell 2 Resultat av en regressionsanalys (N=25) med beroendevariabeln kontroll. 

Prediktor 

variabel 

R² Beta df MS F p 

Yrkesroll .415 .420 2,24 1.807 7.811 .018 

Stöd fr. 

kollegor 

.415 .432 2,24 1.807 7.811 .015 

 

Medarbetare 

Då det var för få deltagare för några kombinationer genomfördes separata variansanalyser 

(ANOVA) för varje oberoende variabel (kön, ålder, utbildningsnivå och anställningstid) med 

beroendevariabeln arbetstillfredsställelse med chefen. 

Resultatet som framgår av Figur 1, visade att medarbetarnas utbildningsnivå hade en 

signifikant effekt på arbetstillfredsställelse med chefen, F(1,197)=4.55,p<.04,η²=.02. 

Medarbetare med grundskole- och gymnasieutbildning var mer arbetstillfredsställda med 

chefen (M=3.79, SD=.82) än medarbetare med högskoleutbildning (M=3.55, SD=.80).  

Som också framgår av Figur 1, påvisades en mycket stark tendens till signifikant 

effekt av anställningstid beträffande medarbetarnas arbetstillfredsställelse med chefen, 

F(4,201)=2.38,p<.06,η²=.05. Medarbetare med anställningstid kortare än två år och mer än 20 

år var mest arbetstillfredsställda med chefen (M=3.94, SD=.65 respektive M=3.81, SD=.87), 

följt av två till fem års anställningstid (M=3.67, SD=.80), sex till tio års anställningstid 

(M=3.55, SD=.70) och slutligen 11 till 20 års anställningstid (M=3.45, SD=.90). Av figuren 

går det även att visuellt utläsa en trend till en U-formad effekt av anställningstid på 

medarbetarnas tillfredsställelse med chefen. 
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Figur 1. Variansanalyser av mellanpersonsdesign med beroendevariabeln arbetstillfredsställelse med 

chefen och oberoendevariablerna utbildningsnivå (N=199) och anställningstid (N=206). 
 

Diskussion 

Resultatet kommer att diskuteras efter samma upplägg som studiens syfte och 

resultatredovisning, det vill säga: (1) Relationen mellan chefers upplevda stress och kontroll 

och medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen; (2) Relationen mellan chefers upplevda 

stress och kontroll; och (3) Medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen relaterat till deras 

olika bakgrundsvariabler. 

 

Resultatdiskussion 

Chefer och medarbetare. Resultatet visade inte några signifikanta samband mellan 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse med cheferna och chefernas generella upplevelse av 

arbetsrelaterad stress och kontroll. Detta harmonierar inte med tidigare forskning som har 

indikerat en negativ inverkan av stress på medarbetarna. Edwards et al. (2008) beskriver bland 

annat att organisationer påverkas av stress genom exempelvis minskad produktivitet, ökad 

personalomsättning samt frånvaro. Vidare beskriver Bech et al. (2002) att stressade chefer kan 

medföra organisatoriska förluster och sjunkande lönsamhet då arbetsgruppen påverkas på ett 

negativt sätt med reducerad effektivitet samt produktivitet som följd.  

Däremot påvisades, som framgår av tabell 1, ett signifikant samband mellan yrkesroll 

(ett av stressinstrumentets delmått) och medarbetarnas arbetstillfredsställelse med chefen 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

Utbildningsnivå Anställningstid 

Grundskola/Gymnasium 

Högskola 

Mindre än 2 år 

2-5 år 

6-10 år 

11-20 år 

Mer än 20 år 
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vilket harmonierar väl med tidigare forskning (Ng & Sorensen, 2008; Lindberg & Vingård, 

2012). Att chefen har en tydligt definierad yrkesroll är av stor vikt för medarbetarnas 

generella arbetstillfredsställelse vilket även inkluderar tillfredsställelsen med chefen. En 

betydande del av arbetsuppgifterna som ingår i chefsrollen är enligt Ng och Sorensen (2008) 

att leverera stöd till sina medarbetare och utövandet av yrkesrollen har enligt aktuella studier 

ett samband med medarbetarnas tillfredsställelse (Wickelgren et al., 2012; Lindberg & 

Vingård, 2012).  

Chefer. En inompersonsanalys (ANOVA) visade att cheferna upplevde en högre grad 

av stress än kontroll på arbetet. Vidare visade det sig att stressdelmåtten stöd från kollegor 

och yrkesroll hade ett signifikant samband med upplevd kontroll (se tabell 2). 

Enligt tidigare forskning kan en alltför åtstramad organisation i relation till 

verksamhetens innehåll, bidra till ett sämre psykiskt och fysiskt välmående hos de anställda 

(Björling & Hägglund, 2004; Arbetsmiljöverket, u.å.). Arbetsmiljöverket (u.å.) beskriver 

vidare att organisationsförändringar ofta leder till färre antal chefer vilket kan medföra en 

större administrativ belastning, större enheter, nya samverkansformer och minskat stöd från 

arbetsledningen.  

Handlingsfrihet, inflytande samt socialt stöd är faktorer som enligt Björklund et al. 

(2011) motverkar stress samt de negativa effekter som stress kan medföra. Författarna 

beskriver att chefsnivån spelar en central roll för den grad av handlingsutrymme och 

inflytande som ges. Chefer som verkar nära den operativa nivån är med andra ord mer utsatta 

för stress än sina kollegor med högre befattningar. Vidare hävdar Theorell och Karasek 

(2013) att de anställda behöver inflytande över sin arbetssituation för att ökade krav ska leda 

till förbättrad produktivitet. Utvecklingen av arbetsmiljön i Sverige har sedan 90-talet gått mot 

ökade krav och minskat inflytande över arbetet. Med ökade krav menas minskad bemanning, 

ökade tempokrav och rationaliseringar. Minskat inflytande över arbetet handlar om 

dokumentation av utförda arbetsuppgifter i syfte att andra ska kontrollera riktigheten. Theorell 

och Karasek (2013) hävdar dessutom att: 

“Det enda kvalitativa mått som används i någon större utsträckning är formulärmått 

på kundnöjdhet. Den ytliga synen på produktivitet resulterar i både dåliga resultat 

och dålig arbetsmiljö för personalen. Förutom att det överdrivna kontrollerandet är 

skadligt i sig har man alltså problemet att fel saker kontrolleras”. (www.svd.se) 

En organisatorisk föränderlig miljö som bland annat kan medföra en högre 

administrativ belastning för cheferna menar vi skulle kunna medföra en begränsning för 

cheferna att utöva ett vardagsnära ledarskap. Denna form av ledarskap innefattar enligt 
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Wickelgren et al. (2012) närvaro, synlighet och personligt engagemang och beskrivs som en 

faktor som i hög grad är gynnsam för medarbetarnas arbetsmiljö. 

Medarbetare. Utbildningsnivån hade en signifikant effekt på medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse med chefen, vilket går i linje med tidigare forskning (Mottaz,1984), det 

vill säga att arbetstillfredsställelsen tenderar att sjunka i takt med ökad utbildningsnivå (se 

figur 1). Mottaz (1984) förklarar att denna effekt kan bero på att högre utbildningsnivå medför 

ökade förväntningar eller arbetsvärderingar.  

Även anställningstiden hade betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse med 

chefen, vilket indikerades av en stark tendens till en signifikant effekt. Medarbetare med 

anställningstid kortare än två år och mer än 20 år var mest arbetstillfredsställda med chefen, 

följt av två till fem års anställningstid, sex till tio års anställningstid och slutligen 11 till 20 års 

anställningstid (se figur 1). Ronan (1978) beskriver en liknande U-formad effekt av 

anställningstid på arbetstillfredsställelse. Denna trend stämmer också överrens med 

Stockholms stads internrapport (2011) baserad på cirka 34 000 medarbetare, i vilken en 

snarlik U-formad effekt har rapporterats.   

Clark et al. (1996) redovisar effekter av både ålder och kön på generell 

arbetstillfredsställelse, vilket inte stämmer överrens med resultaten från denna studie. En 

möjlig förklaring skulle eventuellt kunna härröras till en snedfördelning av samplet.  

 

Metoddiskussion  

Kodsystemet, som användes för att identifiera chef-medarbetare och bestod av en 

kombination av valfritt årtal följt av valfri färg, visade sig vara otillräckligt. Det fanns vissa 

årtal samt färger som var mer populära än andra och exakt samma kombination förekom två 

gånger. Med hjälp av tidsstämpeln på inskickade enkäter kunde ett av dessa chefssvar 

inkluderas i studien medan det andra fick exkluderas. Det visade sig även att en chef uppgav 

en snarlik kod till sina medarbetare än den egenvalda, men det gick ändå att härröra 

medarbetarnas svar till chefens. Det förekom även helt egenkonstruerade koder, det vill säga 

koder utan vare sig årtal eller färger. Detta utgjorde i sig inte något hinder då medarbetarna 

använde samma kod, men det ger en indikation om att kodsystemet eventuellt hade brister 

alternativt kan det tolkas som ett uttryck av missnöje över att delta i studien. En inbyggd 

slumpgenerator för koderna i chefernas webbenkät skulle ha avhjälpt problemet samt höjt 

svarsfrekvensen. 
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Webblänkarna som först distribuerades till cheferna som i sin tur delgav dessa till sina 

medarbetare, medförde tillsammans med anonymiteten att det inte gick att redogöra för 

medarbetarnas svarsfrekvens.  

Något annat som är av värde att diskutera är det faktum att enkäterna distribuerades 

under en storhelg. Detta kan ha påverkat deltagarfrekvensen samt eventuellt andra faktorer 

som rör samplet, exempelvis genom semestrar, föräldraledigheter och dylikt.  

Då resultatet inte påvisade något signifikant samband mellan chefers upplevda stress 

och kontroll och medarbetares arbetstillfredsställelse med chefen skulle det vara intressant att 

genomföra undersökningen med ett större sampel. Samplets storlek kan även haft betydelse 

för resultatet av analyserna med de demografiska parametrarna ålder och kön. Detta med 

hänvisning till att resultaten inte går i linje med tidigare forskning.  

 Det kan även finnas ett värde av att diskutera mätinstrumentens betydelse för studiens 

resultat. Samtliga instrument var författade på engelska och utformade för en annan 

population. Om andra instrument använts, författade på svenska och anpassade för 

populationen, kunde möjligen ett annat resultat påvisats.   
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Bilaga 1. 

Arbetsrelaterad Stress och kontroll 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi 
håller just nu på med vårt examensarbete och vi är glada över möjligheten att få genomföra studien hos er i 
xxxxx kommun. 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan medarbetares tillfredsställelse med 
chefen och chefens upplevelse av arbetsrelaterad stress och kontroll. Dina medarbetare har fått en enkät 
som handlar om arbetsrelaterad tillfredsställelse med chefen och vi hoppas att du vill delta i studien genom 
att besvara en enkät om arbetsrelaterad stress och kontroll.  

Din anonymitet kommer att garanteras då inga namn och personliga svar kommer att behandlas eller 
redovisas. Resultaten kommer endast att redovisas gruppvis, som medelvärden för chefer respektive 
medarbetare. Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien och du har möjlighet att avbryta när du vill. För att 
göra jämförelser måste vi kunna koppla samman medarbetares enkätsvar med respektive chefers 
enkätsvar. Du behöver därför välja en kod som även dina medarbetare måste få tillgång till. Det är viktigt att 
samma kod fylls i av medarbetare och chef. Vi som genomför studien känner inte till dessa koder och det är 
bara vi som har tillgång till de enskilda svaren. Koden ska börja på första bokstaven i xxxxx kommun (X) 
följt av  ett årtal och en färg, exempelvis; X1723violett. Kom ihåg att det är viktigt att alla medarbetare sedan 
behöver få tillgång till koden. 

Den färdiga rapporten kommer att publiceras i en databas för forskningspublikationer och examensarbeten. 

Du får naturligtvis ta del av resultatet om du vill. 

Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och samtliga frågor måste besvara för att kunna skickas in. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Carolina Sjödin, carolina.sjodin@xxxxxxxxx, 

07x-xxx xx xx ChrisTina Harlin, christina.harlin@xxxxxxxx, 07x-xxx xx xx Igor Knez, handledare, 

igor.knez@xxxxxxx, 02x-xx xx xx 

 

 

o Jag har tagit del av ovanstående text.  
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Arbetsrelaterad Stress och kontroll 

 

Del 1 av 2 

Ange koden du valt:_____________ 

Fråga 1 av 4 

Kön  

o Kvinna 

o Man 

Fråga 2 av 4 

Ålder  

o 24 år eller yngre 

o 25 - 34 år 

o 35 - 44 år 

o 45 - 54 år 

o 55 år eller äldre 

Fråga 3 av 4 

Anställningstid 

o mindre än 2 år 

o 2 - 5 år 

o 6 - 10 år 

o 11 - 20 år 

o mer än 20 år 

Fråga 4 av 4 

Utbildningsnivå 

o Grundskola 

o Gymnasieutbildning 

o Högskola/Universitet 

o Övrigt:_______________ 
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Del 2 av 3 - Frågeställningar om arbetsrelaterad stress 

Nedan följer 35 påståenden som vi vill att du ska ta ställning till genom att klicka i det alternativ som bäst stämmer 

överrens med din upplevelse. 

Fråga 1 av 35 

Jag vet vad som förväntas av mig på arbetet.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 2 av 35 

Jag kan själv bestämma när jag behöver ta en rast.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 3 av 35 

Olika grupper på arbetet begär saker av mig som är svåra att förena.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 4 av 35 

Jag vet hur jag ska utföra mitt arbete.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 5 av 35 

Jag är utsatt för trakasserier i form av ovänliga ord eller handlingar.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 6 av 35 

Jag har ohållbara deadlines.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 7 av 35 

Vid svåra arbetsuppgifter får jag hjälp av mina kolleger.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 8 av 35 

Jag får stödjande feedback på det arbete jag utför.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 9 av 35 

Jag måste arbeta mycket intensivt.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 



26 
 

Fråga 10 av 35 

Jag har möjlighet att påverka min egen arbetstakt.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 11 av 35 

Jag vet vilka skyldigheter och ansvarsområden jag har.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 12 av 35 

Jag måste åsidosätta vissa uppgifter eftersom jag har för mycket att göra.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 13 av 35 

Jag är införstådd med de riktlinjer och mål som gäller för min avdelning.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 14 av 35 

Det förekommer irritation och konflikter kollegor emellan.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 15 av 35 

Jag kan själv bestämma hur jag ska utföra mitt arbete.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 16 av 35 

Jag har möjlighet att ta tillräckliga pauser.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 17 av 35 

Jag vet hur mitt arbete passar in i organisationens övergripande mål.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 18 av 35 

Jag är pressad till att arbeta övertid.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 19 av 35 

Jag kan själv bestämma vad jag ska göra inom ramen för mitt arbete.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 20 av 35 

Jag måste arbeta mycket snabbt.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 21 av 35 

Jag är utsatt för mobbning på arbetsplatsen  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 22 av 35 

Jag har en orealistisk tidspress.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 23 av 35 

Jag kan lita på att min chef hjälper mig vid arbetsrelaterade problem.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 24 av 35 

Jag får den hjälp och det stöd jag behöver från mina kollegor.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 25 av 35 

Jag har möjlighet att påverka hur mitt arbete ska utföras  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 26 av 35 

Jag ges tillräckligt med möjligheter att fråga överordnande om förändringar på arbetet.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 27 av 35 

Jag får den respekt jag förtjänar från mina kollegor.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 28 av 35 

Personalen rådfrågas alltid gällande förändringar på arbetsplatsen.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 29 av 35 

Jag kan prata med min chef om något som har upprört eller irriterat mig på arbetet.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 30 av 35 

Jag ges möjlighet till flexibel arbetstid.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 31 av 35 

Mina kollegor är villiga att lyssna på mina arbetsrelaterade problem.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 32 av 35 

När förändringar genomförs på arbetet vet jag hur dessa ska fungera rent praktiskt.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 33 av 35 

Jag får stöd vid känslomässigt krävande arbetsuppgifter.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Fråga 34 av 35 

Relationerna på arbetet är ansträngda.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 
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Fråga 35 av 35 

Jag får uppmuntran för mitt arbete från min chef.  

o Aldrig 

o Sällan 

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

Arbetsrelaterad Stress och kontroll 

 

Del 3 av 3 - Frågeställningar om arbetsrelaterad kontroll 

Nedan följer 22 påståenden som vi vill att du ska ta ställning till genom att klicka i det alternativ som bäst 

stämmer överrens med din upplevelse. 

 

Fråga 1 av 22 

Hur mycket kontroll har du över de olika metoder/verktyg som du använder i ditt arbete?  

 

Fråga 2 av 22 

Hur mycket kan du välja och variera dina arbetsuppgifter och projekt? 

 

Fråga 3 av 22 

Hur mycket kontroll har du personligen över kvaliteten på ditt arbete? 
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Fråga 4 av 22 

Hur mycket av mängden arbete som ska utföras en viss dag kan du i allmänhet förutsäga? 

 

Fråga 5 av 22 

Hur mycket kontroll har du personligen över hur mycket du får gjort på arbetet? 

 

Fråga 6 av 22 

Hur mycket kontroll har du över din arbetstakt? 

 

Fråga 7 av 22 

Hur mycket kontroll har du över dina raster och deras längd? 

 

Fråga 8 av 22 

Hur mycket kontroll har du över din arbetstid, det vill säga när du kan börja och sluta? 
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Fråga 9 av 22 

Hur mycket kontroll har du över din semester eller lediga dagar, det vill säga när du kan ta dessa? 

 

Fråga 10 av 22 

Hur stor möjlighet har du att förutsäga vad resultaten av dina beslut blir i arbetet? 

 

Fråga 11 av 22 

Hur mycket av ditt kontor kan du inreda och utforma själv? 

 

Fråga 12 av 22 

Hur mycket av ditt kontors fysiska förhållanden (belysning, temperatur) kan du själv kontrollera? 

 

Fråga 13 av 22 

Hur mycket kontroll har du över hur du utför ditt arbete? 
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Fråga 14 av 22 

Hur mycket av samspelet med andra individer på arbetet kan du styra själv? 

 

Fråga 15 av 22 

Hur mycket inflytande har du över policy- och styrdokument inom din avdelning? 

 

Fråga 16 av 22 

Hur mycket kontroll har du över informationskällorna som du behöver för att utföra ditt arbete? 

 

Fråga 17 av 22 

I vilken grad är saker/förhållanden som påverkar dig på arbetet förutsägbara, även om du inte direkt kan 

styra dem? 

 

Fråga 18 av 22 

Hur mycket kontroll har du över den mängd resurser (verktyg, material) du får? 
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Fråga 19 av 22 

Hur mycket kan du kontrollera antalet tillfällen du blir avbruten när du arbetar? 

 

Fråga 20 av 22 

Hur mycket kan du påverka det du tjänar på arbetet? 

 

Fråga 21 av 22 

Hur mycket kontroll har du över hur ditt arbete utvärderas? 

 

Fråga 22 av 22 

Generellt sett, hur mycket övergripande kontroll har du över arbetet och arbetsrelaterade frågor? 
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Bilaga 2. 

Arbetsrelaterad tillfredsställelse med chefen 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi 
håller just nu på med vårt examensarbete och vi är glada över möjligheten att få genomföra studien hos er i 
xxxxx kommun. 

Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan medarbetares tillfredsställelse med chefen och 
chefens upplevelse av arbetsrelaterad stress och kontroll. Din chef har fått en enkät som handlar om 
arbetsrelaterad stress och kontroll och vi hoppas att du vill delta i studien genom att besvara en enkät om 
arbetsrelaterad tillfredsställelse med din chef.  

Din anonymitet kommer att garanteras då inga namn och personliga svar kommer att behandlas eller 
redovisas. Resultaten kommer endast att redovisas gruppvis, som medelvärden för chefer respektive 
medarbetare. Det är naturligtvis frivilligt att delta i studien och du har möjlighet att avbryta när du vill. För att 
göra jämförelser måste vi kunna koppla samman medarbetares enkätsvar med respektive chefers 
enkätsvar. Din chef har därför valt en kod som även du ska ha fått tillgång till. Det är viktigt att samma kod 
fylls i av medarbetare och chef. Vi som genomför studien känner inte till dessa koder och det är bara vi som 
har tillgång till de enskilda svaren. 

Den färdiga rapporten kommer att publiceras i en databas för forskningspublikationer och examensarbeten. 

Du får naturligtvis ta del av resultatet om du vill. 

Enkäten tar cirka tio minuter att fylla i och samtliga frågor måste besvaras för att kunna skickas in. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Carolina Sjödin, carolina.sjodin@xxxxxxxxxx, 
07x-xxx xx xx ChrisTina Harlin, christina.harlin@xxxxxxxxxx, 07x-xxx xx xx Igor Knez, handledare, 
igor.knez@xxxxxxxxxxx, 02x-xx xx xx 
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Arbetsrelaterad tillfredsställelse med chefen 

 
 

Del 1 av 2 

Ange din kod (här anges koden du fått av din chef):_____________ 

Fråga 1 av 4 

Kön  

o Kvinna 

o Man 

Fråga 2 av 4 

Ålder  

o 24 år eller yngre 

o 25 - 34 år 

o 35 - 44 år 

o 45 - 54 år 

o 55 år eller äldre 

Fråga 3 av 4 

Anställningstid 

o mindre än 2 år 

o 2 - 5 år 

o 6 - 10 år 

o 11 - 20 år 

o mer än 20 år 

Fråga 4 av 4 

Utbildningsnivå 

o Grundskola 

o Gymnasieutbildning 

o Högskola/Universitet 

o Övrigt:_______________ 
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Del 2 av 2 - Frågeställningar om arbetsrelaterad tillfredsställelse med chefen 
Nedan följer 18 påståenden som vi vill att du tar ställning till genom att klicka i det alternativ som bäst 
stämmer överrens med din upplevelse. 

Fråga 1 av 18 

Hur min chef lyssnar när jag har något viktigt att säga.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 2 av 18 

Hur min chef sätter upp tydliga mål för arbetet.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 3 av 18 

Hur min chef behandlar mig när jag gör ett misstag.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 4 av 18 

Hur rättvis min chef är i att bedöma min arbetsprestation.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 5 av 18 

Hur konsekvent min chef är i sitt beteende mot underordnade.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 
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Fråga 6 av 18 

Hur min chef hjälper mig att få arbetet gjort.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 7 av 18 

Hur min chef ger mig erkännande för mina idéer och förslag.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 8 av 18 

Hur min chef ger mig tydliga instruktioner.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 9 av 18 

Hur min chef i förväg ger mig information om förändringar på arbetet.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 10 av 18 

Hur min chef agerar för att få problem lösta.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 
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Fråga 11 av 18 

Hur min chef förstår problem som jag kan stöta på i mitt arbete.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 12 av 18 

Hur min chef visar intresse för min karriär.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 13 av 18 

Hur min chef stödjer mig med andra arbetsrelaterade uppgifter.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 14 av 18 

Hur ofta jag får en klapp på axeln av min chef när jag gjort ett bra jobb.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 15 av 18 

Den yrkesmässiga kunskapen hos min chef.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 
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Fråga 16 av 18 

Den tid jag får för att sätta mig in i en uppgift innan jag påbörjar en ny.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 17 av 18 

Den tid jag har till förfogande för att på ett riktigt sätt utföra mitt arbete.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

Fråga 18 av 18 

Hur tydligt definierade mina ansvarsområden är.  

 
1 2 3 4 5 

 

Väldigt missnöjd 
     

Väldigt nöjd 

 

  

 


