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Behöver chefen stöd? 

Socialt stöd och upplevd känsla av meningsfullhet och engagemang 

 

Christina Laine 

 

Socialt stöd, och då särskilt från den närmaste chefen kan påverka en individs 

välbefinnande i arbetet positivt. I denna studie intervjuades sex första linjens 

teknikchefer om vilka förväntningar de hade på socialt stöd från sina egna 

närmaste chefer samt vilket socialt stöd de upplevde, här indelat i fyra 

kategorier: instrumentellt, informativt, värderande samt emotionellt stöd. 

Vidare undersöktes hur det upplevda sociala stödet påverkade chefernas 

välbefinnande i arbetet, då främst genom upplevelsen av meningsfullhet och 

engagemang. Vid analysen hittades de fyra typerna av socialt stöd i både 

förväntningar och upplevt stöd. Förväntningar på socialt stöd tenderade att 

anpassas till befintligt stöd. Dessutom framkom att tillit upplevdes vara 

stödjande, vilket liksom övriga stödtyper ökade välbefinnandet i form av 

känslor av meningsfullhet och engagemang. Avsaknad av socialt stöd 

minskade dessa, men kunde ge känslor av frihet. Meningsfullhet skapades 

även av att arbeta med människors utveckling. Tillit som stödkategori 

behöver utforskas mer i framtiden. 

Keywords: management, social support, well-being, meaningfulness, 

engagement 

 

 

Inledning 

 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har blivit ett ämne som alltmer uppmärksammas 

i Sverige och andra länder. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen kompletterades under 2016 

med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 

(Arbetsmiljöverket, 2016b) som tar upp nya krav på hur arbetsgivare skall arbeta för att 

förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa som beror på arbete. Det är ingen slump att svensk 

arbetsmiljölagstiftning numera har skärpts på detta område. Arbetsrelaterad ohälsa fortsätter 

ständigt att öka och då främst den ohälsa som orsakats av stress och / eller andra psykiska 

påfrestningar. Sedan 2012 är besvär som orsakats av psykiska påfrestningar mer vanligt 

förekommande hos kvinnor än besvär orsakade av fysiska påfrestningar. Även mäns ohälsa är 

i större utsträckning orsakad av stress och / eller psykisk ansträngning än fysisk sådan sedan 

2016 (Arbetsmiljöverket, 2016a). Det finns således mycket goda anledningar till att den sociala 

arbetsmiljön behöver förbättras så att människors hälsa inte skadas av arbete.  

Detta arbete presenterar först en kortare introduktion av några klassiska teorier gällande 

ohälsa i arbetet, dess koppling till socialt stöd, följd av en genomgång av nyare teorier kring 

välbefinnande i arbetet. Med socialt stöd kommer här avses informativt, instrumentellt, 

värderande samt emotionellt stöd. Den föreliggande studien undersöker de förväntningar på 

socialt stöd som första linjens chefer upplever och det sociala stöd de faktiskt får samt hur det 

sociala stödet kopplas till välbefinnande i arbetet. Med välbefinnande i arbetet avses här 

meningsfullhet och engagemang, vilka visats ha störst betydelse för just välbefinnande i arbetet 

(Monnot & Beehr, 2014). 
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Arbetsrelaterad ohälsa 
 

Det moderna samhällets ekonomi kännetecknas till stor del av att människor arbetar i 

lönearbete. Allt högre press på bland annat tillväxt och lönsamhet har medfört att många 

människor upplever stress i sina arbeten. Stress kan definieras som en bristande balans mellan 

en individs förmåga att hantera situationen och de krav som ställs genom de olika utmaningar 

individen möter, både i sitt privata liv och i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). En av de 

mest kända teorierna om stress i arbetet relaterat till ohälsa är den så kallade krav-kontroll teorin 

(se till exempel Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990). Modellen innebär i korta 

ordalag att man skiljer på arbeten med höga respektive låga krav i arbetet samt hög och låg 

kontroll i arbetet. Dimensionen krav innebär dels kvantitativa krav, det vill säga en 

arbetsbelastning som medför att väldigt många arbetsuppgifter skall utföras på kort tid, men 

framför allt avses med krav den psykologiska ansträngning som krävs i arbetet. Att endast vara 

utsatt för höga krav skapar enligt Karasek och Theorell dock inte stressrelaterad ohälsa, utan 

det är först i kombination med låg kontroll som riskerna tydligt ökar. Kontrolldimensionen 

utgörs av i hur stor grad man själv kan påverka hur arbetet skall utföras och vilken frihet man 

har att fatta beslut runt arbetet, det vill säga den nivå av autonomi som tillåts i arbetet.  

Om kontrollnivån är låg samtidigt som kravnivån är hög, finns en ökad risk för ohälsa 

kopplad till stress (Johnson, Stewart, Hall, Fredlund, & Theorell, 1996; Karasek & Theorell, 

1990). Denna typ av arbeten kallas ”strained jobs” och de innebär då en hälsorisk. En annan 

typ av arbeten, vilka innehåller höga krav på personen medan det samtidigt finns ett relativt 

stort utrymme att själv kunna påverka hur arbetet skall utföras (hög autonomi), klassificeras 

enligt Karaseks och Theorells modell som ”active jobs”. Personer som arbetar inom denna 

kategori av arbeten har ofta en lägre nivå av stressrelaterad ohälsa jämfört med personer i de 

yrken som kategoriseras som ”strained jobs”. Hög grad av autonomi i arbetet har visat sig ha 

ett samband med gott välbefinnande (Park & Searcy, 2011). Autonomi räknas således som en 

skyddande faktor mot skadliga verkningar av en hög arbetsbelastning. Detta gäller i en 

arbetsmiljö där verksamheten kännetecknas av hög kvalitet före kvantitet. En arbetsmiljö som 

karaktäriseras av hög autonomi har visats ha ett samband med ökat välbefinnande och lägre 

nivå av vantrivsel (Lindström, 2005; Schultz, Ryan, Niemic, Legate, & Williams, 2014). 

Två andra arbetstyper finns med i krav-kontroll-modellen, och det är de typer av arbeten där 

kraven är låga. De kallas ”low-strain jobs” respektive ”passive jobs” beroende på vilken nivå 

av kontroll som föreligger (Karasek & Theorell, 1990). Av dessa båda har de passiva arbetena, 

vilka karaktäriseras av låga krav men samtidigt låg nivå av kontroll, de sämsta förutsättningarna 

när det gäller ohälsa. Ett exempel på en sådan situation är även arbetslöshet, som innebär en 

ökad stress och ökad risk för ohälsa (Lindström, 2005). 

Krav-kontroll-modellen som först utvecklades under 1970-talet (Karasek, 1979), har senare 

kompletterats med en tredje dimension – stöd. Detta eftersom det visat sig att socialt stöd i 

arbetet minskar stressrelaterad ohälsa i form av hjärt-kärlsjukdom (Johnson & Hall, 1988; 

Karasek & Theorell, 1990). Med socialt stöd i arbetet avses i denna modell hjälpsam social 

interaktion med både medarbetare och överordnade chefer (Karasek & Theorell, 1990). Olika 

teorier om hur stödets mildrande effekt mot stressens negativa verkningar uppstår, är bland 

annat teorin om direkt effekt samt buffertteorin, vilka beskrivs nedan. Det har också visat sig 

finnas ett positivt samband mellan socialt stöd från chefen och kontroll i arbetet, men dessutom 

finns stöd för att samtliga tre dimensioner i modellen, det vill säga krav, kontroll och stöd, har 

unika bidrag till individers välbefinnande i arbetet (Luchman & González-Morales, 2013).  

 

 

 

 



 3 

Socialt stöd, ohälsa och välbefinnande i arbetet 
 

Socialt stöd i arbetet har definierats på en mängd olika sätt och i sin allra enklaste form sägs 

socialt stöd bestå av kommunikation med andra människor (Monnot & Beehr, 2014). Socialt 

stöd kan även definieras som att man har tillgång till hjälpsamma relationer, vilka erbjuder 

resurser i form av exempelvis uppskattning, information eller empati (Wallston, Alagna, 

DeVellis, & DeVellis, 1983). Både kvantitet och kvalitet i de sociala relationer en individ har 

med exempelvis familj, kollegor och överordnande chefer har visats vara betydelsefulla för en 

god hälsa (Cobb, 1976; House, 1981), och socialt stöd har visats minska både sjukfrånvaro och 

stressrelaterade symptom såsom exempelvis huvudvärk, magkatarr och utslag (House, 1981).  

Förutom att socialt stöd genom sådan direkt effekt har visat sig skydda mot de skadliga 

verkningarna av den stress som individen utsätts för, har socialt stöd också en allmänt positiv 

effekt på personers välbefinnande även utan att de är utsatta för stress (Cohen & Wills, 1985). 

Genom emotionellt socialt stöd kan självkänslan öka eftersom det sociala stödet bidrar till en 

känsla av acceptans och att vara värdefull. Ytterligare en positiv effekt av socialt stöd utgörs av 

att den bidrar till en känsla av social tillhörighet. Detta minskar stressen genom att uppfylla ett 

grundläggande tillhörighetsbehov och det sociala stödet fungerar då även som en distraktion 

som förhindrar oro och grubblerier (Cohen & Wills, 1985; Karasek & Theorell, 1990). En annan 

direkt effekt av socialt stöd är att det har en positiv påverkan från individens nätverk som 

medför en mer hälsosam livsstil med exempelvis mer motion och bättre kost (Cohen, Gottlieb, 

& Underwood, 2000).  

Enligt buffertteorin om socialt stöd kan socialt stöd inte endast ha direkt effekt, utan också 

fungera som en buffert mot stressrelaterad ohälsa. Detta genom att socialt stöd skapar grund för 

att förändra perceptionen av den stressande situationen, och på så sätt skydda mot de potentiellt 

skadliga effekterna av stress (Cohen & McKay, 1984; House, 1981). Bufferten ställs i motsats 

mot undvikande av den stressande situationen. I fallet med arbetsrelaterad stress skulle detta 

innebära att exempelvis avsluta sin anställning eller att sjukskriva sig. Individerna kan enligt 

buffertteorin använda andra människor som ”bollplank” för ett bredare perspektiv på sin 

situation, och individen får på så sätt lättare att bedöma sådana situationer som skulle kunna 

uppfattas hotande som att de är mer greppbara. Därmed kan de behålla en positiv känsla genom 

situationen, också eftersom tillgång till stöd avvärjer känslor av hjälplöshet (Cohen, Gottlieb, 

& Underwood, 2000; Cohen & Wills, 1985). 

Socialt stöd är av mycket stor betydelse för individers välbefinnande både i privatlivet och i 

arbetet (Cohen & Wills, 1985; Lindström, 2005). Det finns även ett samband mellan socialt 

stöd och få klagomål på kognitiva besvär i arbetet, såsom koncentrationssvårigheter och 

problem med att tänka klart. Särskilt tillsammans med beslutsautonomi (hög kontroll) har 

socialt stöd från chefer och kollegor visat sig minska de kognitiva besvär som beror på höga 

kvantitativa krav i arbetet (Stenfors, Magnusson Hansson, Oxenstierna, Theorell, & Nilsson, 

2013). 

House (1981) har valt att dela in socialt stöd i fyra huvudgrupper: informativt, instrumentellt, 

värderande och emotionellt stöd. Informativt stöd innehåller givandet av sådan information som 

personen behöver för att klara av de arbetuppgifter och problem den ställs inför. Instrumentellt 

stöd innebär att ge de resurser som personen behöver, till exempel i form av utrustning eller 

avlastning, medan värderande stöd innebär att låta en person veta hur väl personen levt upp till 

de förväntningar som ställts på en och därmed ge personen feedback. Det emotionella stödet, 

som enligt House är det viktigaste, innebär att en person ges upplevelsen av att vara uppskattad, 

bekräftad, få empati och känna sig lyssnad på. I detta arbete utgås från House’ indelning av 

socialt stöd i dessa fyra kategorier. 
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Välbefinnande i arbetet 
 

Äldre studier har främst mätt de negativa effekterna av stress i form av fysisk ohälsa, såsom 

förekomst av hjärt-kärlsjukdomar, ryggbesvär och liknande (Wallston et al., 1983). Fokus har 

senare alltmer skiftats mot den psykiska ohälsan i form av exempelvis depression eller 

utbrändhet, som stress i arbetet kan ge upphov till (se t ex Tennant, 2001). Den svenska 

socialstyrelsens definition av hälsa bygger på WHO:s definition och lyder ”fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” (Socialstyrelsen, 

2017; World Health Organization, 2017).  

Hur man vetenskapligt har definierat välbefinnande kan uppfattas som spretigt. Frånvaro av 

hot och faror som kan ha en negativ effekt på hälsan är en definition som ofta har använts i 

litteratur (Danna & Griffin, 1999). Ofta används självskattning som verktyg för att mäta 

välbefinnande i studier (Diener, 1984; Monnot & Beehr, 2014; Schueller & Seligman, 2010), 

och den bild man får fram är subjektiv. Subjektivt välbefinnande har ansetts omfatta flera olika 

delar såsom positiva emotioner, glädje och livstillfredsställelse. Subjektivt välbefinnande består 

både av (positiva) affektiva tillstånd och kognitiva värderingar där läget bedöms vara gott 

(Diener, 1984). Till skillnad från mycket annan psykologiforskning vilken främst fokuserar på 

problem och sjukdomar, har den positiva psykologins fokus på det friska, hälsosamma och det 

som fungerar väl (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), fått mycket uppmärksamhet de senaste 

20 åren. Ett centralt begrepp inom den positiva psykologin är just subjektivt välbefinnande, och 

det anses här bestå av njutning, meningsfullhet och engagemang, det vill säga en hedonisk och 

två icke-hedoniska dimensioner.  

Hedonisk njutning (”pleasure”) kännetecknas av att en individ upplever positiva emotioner 

och den är en av tre vägar till välbefinnande som dessutom är en helt subjektiv dimension 

(Schueller & Seligman, 2010). Meningsfullhet (eng. ”meaning” eller ”meaningfulness”), som 

är den ena icke-hedoniska delen av välbefinnande, har en subjektiv del, det vill säga 

självupplevd mening och en objektiv komponent som innebär att andra personer kan uppfatta 

en människas gärning som meningsfull (Seligman, 2011). Engagemang (eng. ”engagement” 

eller ”enthusiasm”), som är den sista delen av välbefinnande har endast en subjektiv 

komponent. Att känna sig fullständigt uppslukad av en arbetsuppgift till den grad att man 

glömmer bort tid och rum är ett kännetecken på engagemang (Monnot & Beehr, 2014; Schueller 

& Seligman, 2010). Att uppnå ett tillstånd av flow, vilket på samma sätt som engagemang, 

kännetecknas av att befinna sig i ett tillstånd som upplevs uppslukande (Csikszentmihaliy, 

1990), medför ökat subjektivt välbefinnande (Schueller & Seligman, 2010). I denna studie har 

valts att fokusera på välbefinnande i arbetet genom att studera dimensionerna känsla av 

meningsfullhet och engagemang. 

 

 

Första linjens chef 
 

Första linjens chefer är ansvarig för en grupp medarbetare vilka i sin tur inte är chefer. De har 

därmed en viktig roll i hur medarbetarnas arbetsmiljö blir och i förlängningen en påverkan på 

deras välbefinnande. En chefsroll är krävande. Chefen förväntas vara medarbetarnas mentor 

och coach samtidigt som den har ett resultatansvar (Kidd & Smewing, 2001). Chefen är därmed 

en nyckelperson när det gäller att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen och att skapa 

engagemang och mening i medarbetarnas arbetsliv.  

Arbetet som första linjens chef innebär att det ställs höga krav på personen men samtidigt 

ges det ofta ett relativt stort utrymme att själv kunna påverka hur arbetet skall utföras. Enligt 

krav-kontroll-modellen skulle första linjens chefs arbete kategoriseras som ”active jobs”. Enligt 

modellen är denna grupp inte hårdast drabbad av ohälsa som beror på stress i arbetet (Karasek 
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& Theorell, 1990). Detta stämmer överens med svensk statistik som visar att svenska chefers 

frånvaro från arbetet som beror på psykisk belastning är lägre än den är för många andra 

yrkeskategorier (Arbetsmiljöverket, 2016a). Därmed inte sagt att det är en självklarhet att alla 

chefer klarar av att hantera de stora kraven utan att själva få stöd. Arbetet som första linjens 

chef i ett större företag innebär att det finns flera nivåer av chefer ovanför personen. På grund 

av detta finns oftast en begränsad nivå av kontroll eftersom många yttre organisatoriska 

regelverk påverkar hur stor möjlighet som finns att fatta självständiga beslut runt den egna 

verksamheten.  

Chefens agerande påverkar medarbetarnas välbefinnande (Gilbreath & Benson, 2004). Att 

till exempel ha mycket kommunikation med den närmast överordnade chefen påverkar 

medarbetarnas upplevelse av att arbetet är meningsfullt, oavsett om kommunikationen är av 

positiv eller negativ art (Monnot & Beehr, 2014). Att uppleva socialt stöd från sin närmaste 

chef relaterar även till att uppleva stöd från hela organisationen som man arbetar i och detta 

leder i förlängningen till att medarbetare trivs och stannar kvar i arbetet (Eisenberger, 

Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002). Ng och Sorensen (2008) beskriver 

hur det upplevda stödet ökar trivsel i arbetet och har en positiv effekt på medarbetarnas trivsel 

i arbetet, attityder till arbetet och inte minst deras välbefinnande. Specifikt gällande 

välbefinnande i arbetslivet har engagemang och meningsfullhet visat sig ha allra störst 

betydelse (Monnot & Beehr, 2004; Schueller & Seligman, 2010), varför denna undersökning 

endast kommer att fokusera på dessa två dimensioner av välbefinnande. 

Den som arbetar som chef i en större organisation (företag med mer än 500 anställda), är 

inte bara chef utan också själv medarbetare. Om en chef själv upplever socialt stöd ifrån sin 

egen chef i stressfyllda situationer, har det visat sig minska nivån av irritation som stressrespons 

hos chefen som upplever stöd (Mohr & Wolfram, 2010). Hur upplever första linjens chefer sin 

möjlighet att själva få stöd ifrån sina chefer och vilken betydelse stödet har för upplevelsen av 

meningsfullhet och engagemang i arbetet? Behöver chefer stöd för att kunna ge sina 

medarbetare stöd? 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka förväntningar första linjens chefer har på socialt 

stöd från sin egen överordnade chef och vilket stöd de upplever att de får. Dessutom är tanken 

att undersöka hur det sociala stödet påverkar chefernas välbefinnande, och då särskilt känsla av 

meningsfullhet och engagemang i arbetet. Även om samtliga sociala relationer är viktiga i en 

individs tillvaro (Cohen & McKay, 1984), fokuserar denna studie främst på relationen till 

närmast överordnade chef. Den hierarkiskt överordnade positionen som chefens chef har kan 

ha viss betydelse för hur effektivt det sociala stödet fungerar, just när det gäller ökat 

välbefinnande i form av upplevd meningsfullhet visar en undersökning (Monnot & Beehr, 

2014). Väldigt mycket tidigare forskning berör hur medarbetares välbefinnande och 

stressupplevelse påverkas av deras chefs beteende (Cohen & Wills, 1985; Gilbreath & Benson, 

2004; Karasek & Theorell, 1990 m fl), men få studier har berört det stöd cheferna själva får och 

hur detta upplevs (Welander, Astvik, & Hellgren, 2017). De frågeställningar som denna studie 

vill besvara är: 

(a) Vilka förväntningar på socialt stöd från överordnad chef har första linjens chefer?  

(b) Vilken typ av socialt stöd upplever chefer att de får respektive saknar från sin överordnade 

chef? 

(c) Hur påverkas chefers känsla av meningsfullhet och engagemang av det upplevda sociala 

stöd de får eller saknar från sin överordnade chef? 
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Metod 

Deltagare 
 

Urvalet av deltagare till studien gjordes genom målinriktat urval av personer som uppfyllde de 

kriterier som hade ställts upp för deltagande. Dessa kriterier var att personerna skulle arbeta 

som första linjens chefer vid tiden för intervjun, det vill säga att de skulle vara ansvariga för en 

grupp medarbetare vilka i sin tur inte var chefer. Vidare valdes intervjupersoner som arbetade 

i organisationer som på något sätt hade anknytning till teknik. Deltagarna kontaktades via 

telefon eller e-mail. Ingen ersättning utgick för deltagandet. 

Antalet deltagare var sex personer varav fem män och en kvinna. Deltagarnas ålder var 

mellan 37 och 51 år (M = 44.67, SD = 5.75). De hade minst fyra års erfarenhet av att arbeta 

som första linjens chef. Fem deltagare i studien var vid tiden för intervjun anställda i olika större 

multinationella teknikföretag med fler än 1000 anställda. Den sjätte arbetade i ett företag med 

ungefär 150 anställda, vilket tidigare hade varit en del av ett större företag. De grupper som 

deltagarna var ansvariga för varierade mellan 8 och 22 medarbetare. Alla deltagare arbetade i 

olika organisationer på tre olika orter i södra Sverige och ingen deltagare arbetade på samma 

arbetsplats eller hade samma chef som någon annan deltagare. En av deltagarna vid tiden för 

intervjun en dubbel roll och var både gruppchef för ett antal medarbetare samt avdelningschef 

med två direktrapporterande underställda chefer. Fem av deltagarna hade sin närmaste chef 

placerad på samma arbetsplats i samma ort, men inte nödvändigtvis i samma byggnad. En av 

deltagarna hade sin närmaste chef placerad i en annan ort utanför pendlingsavstånd, men i 

Sverige. Samtliga deltagare hade en manlig närmaste chef. 

 

 

Material 
 

Upplevelser av stöd samlades in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden, 

som innehöll en mängd öppna frågor med följdfrågor. Inspiration till intervjuguiden hämtades 

från ett antal tidigare utförda enkätstudier och flera olika mätskalor användes vid skapandet av 

frågorna. Ett antal frågor i den inledande delen av intervjuguiden syftade till att ta reda på vilket 

stöd som personerna upplevde att de fick från sina närmaste chefer och hur detta stöd stämde 

överens med deras uppfattning om vilka behov av stöd de hade.  

Frågorna runt stöd hade valts ut från ett antal studier runt stöd där de använda mätskalornas 

enkätfrågor utnyttjades för att inspirera intervjuguidens frågor (t ex Hovmark & Thomsson, 

1995; Wills & Shinar, 2000). Frågor som utforskade en mer generell upplevelse av socialt stöd 

kunde uttryckas som ”Berätta om en situation under det senaste året då du upplevde att du fick 

stöd från din närmaste chef. Hur påverkade stödet Dig?”, medan andra frågor var inriktade på 

det fyra stödtyperna (informativt, instrumentellt, värderande och emotionellt stöd). Exempel på 

sådana frågor var ”Får du tillgång till de resurser som behövs för att din grupp skall kunna möta 

sina mål?” och ”I vilken typ av situationer känner du dig sedd och bekräftad av din närmaste 

chef?”. 

Efter en kortare beskrivning av denna studies definitioner av begreppet välbefinnande, 

känsla av meningsfullhet och engagemang tillfrågades deltagarna om deras egen uppfattning 

av vad begreppen innebar för dem. Exempelvis ställdes frågan ”Vad innebär meningsfullhet i 

arbetet för Dig?” och ”Hur påverkar det stöd du får ditt engagemang i arbetet?”. Slutligen fanns 

också ett antal frågor kring personernas förväntningar på sina närmaste chefer i fråga om stöd. 

”Hur tycker du att stödet du får eller inte får från din närmaste chef motsvarar dina 

förväntningar?” samt ”På vilket sätt skulle en chef kunna stötta dig allra bäst i ditt arbete?” var 

frågor som utforskade den typen av frågeställning. 
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Procedur 
 

Vetenskapsrådets etiska principer följdes strikt under undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

De utvalda deltagarna fick ta emot ett missivbrev via e-mail, där undersökningen samt de etiska 

principerna beskrevs. Undersökningens syfte förklarades vara att undersöka hur första linjens 

chefer upplever att de får stöd i sitt arbete ifrån sin egen överordnade chef och hur detta stöd 

upplevs påverka välbefinnandet i arbetet. Vid intervjutillfället informerades respondenterna än 

en gång om de etiska hänsyn som skulle tas både vid undersökningen och i arbetet med det 

insamlade materialet. Information om personernas namn och arbetsplats har hållits 

konfidentiella och allt material har förvarats oåtkomligt för andra personer än den som har gjort 

undersökningen. Personnamn har fingerats i samtligt skriftligt material. Respondenterna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst skulle ha möjlighet 

avbryta sitt deltagande. Vidare har de lämnade uppgifterna inte använts i något annat syfte än 

för denna undersökning. 

Intervjuerna utfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser, utom i ett fall där intervjun 

gjordes över telefon av geografiska skäl. Intervjuerna tog mellan 43 och 59 minuter (M = 51.67, 

SD = 6.44) och spelades in med hjälp av en surfplatta. I ett fall fallerade inspelningen efter fem 

minuter och istället gjordes anteckningar om vad som hade sagts i direkt anslutning till att 

intervjun var slut. Intervjupersonen fick i detta fall läsa och komplettera dessa anteckningar. De 

övriga intervjuerna transkriberades däremot av intervjuaren. Transkriptionen gjordes ordagrant 

men med skriftspråk. Pauser överstigande fem sekunder registrerades. Även vissa gester som 

exempelvis ”pekar på sin mobiltelefon” samt skratt, suckar och liknande registrerades för att 

underlätta senare tolkning och analys (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

 

Databearbetning 
 

Analysen inleddes med två genomläsningar av det transkriberade materialet vilket uppgick till 

totalt 76 sidor text, varav den återskapade intervjun utgjorde fem sidor. Efter denna första 

genomläsning gjordes en meningskoncentration, där endast meningsbärande enheter som 

bedömdes vara relevanta för studiens frågeställningar behölls. Sedan påbörjades sökandet efter 

teman, vilka kodades för enklare hantering (Maxwell, 2013). Därefter gjordes en sortering av 

materialet utifrån de olika koderna och de sorterade meningsbärande enheterna användes för 

vidare analys, tolkning och abstraktion. Enheter som ”Jag vill ha en sparringpartner i med- och 

motvind” slogs samman med ”Jag förväntar mej någon att bolla idéer med” till 

meningskoncentratet ”Någon att kunna bolla med”. De övergripande frågeställningarna 

tillsammans med de grundläggande begreppen instrumentellt, informativt, värderande och 

emotionellt stöd samt känslan av meningsfullhet och engagemang utgjorde basen för 

sorteringen av koderna, men ytterligare teman upptäcktes i materialet under analysen. Den 

ursprungliga avsikten var att på detta sätt analysera materialet deduktivt utifrån en teori om att 

de fyra typerna av socialt stöd i arbetet påverkar första linjens chefers välbefinnande i arbetet 

positivt. Nya teman upptäcktes dock vid analysarbetet och därför tillkom en induktiv fas i 

analysen. Tre tabeller skapades för att sammanfatta resultatet, och dessa innehöll förväntat 

socialt stöd, upplevt socialt stöd samt hur känslan av meningsfullhet och engagemang 

påverkades av det sociala stöd alternativt avsaknad av stöd som upplevdes.  
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Resultat 
 

Vid analys av det insamlade materialet framkom olika teman som relaterade till de olika 

frågeställningarna om vilket socialt stöd som chefer förväntar sig från sina chefer, vilket socialt 

stöd de upplever att de får från sina chefer och hur det upplevda sociala stödet påverkar känslan 

av meningsfullhet och engagemang. Nedan presenteras resultatet uppdelat på varje 

frågeställning för sig. Tabellerna är tänkta att tydliggöra de olika teman som har framkommit. 

Valda meningskoncentrat exemplifierar hur deltagarna gett uttryck för dessa teman. 

Meningskoncentraten är markerade med förekomster och numrerade enligt intervjuernas 

kronologiska ordning De citat som har tagits med i texten är omarbetade till skriftspråk, men 

återger för övrigt ordagrant vad deltagarna har uttryckt. Endast för den intervju där inspelningen 

inte fungerade (R1) har författarens ord i stället ersatt deltagarens formuleringar. Deltagaren 

har godkänt dessa formuleringar före publiceringen av resultatet. 

 

 

Förväntningar på socialt stöd från närmast överordnad chef 
 

I Tabell 1 sammanfattas vilka förväntningar på socialt stöd deltagarna hade på en överställd 

chef och hur de fördelas på de olika stödtyperna. 

 

Tabell 1 

Förväntningar på olika typer av socialt stöd som chefer har gentemot sina överordnade chefer 

Frågeområde Tema Meningskoncentrat, exempel 

Informativt stöd Helhetsbild 

 

Strategier för att ge meningsfullhet och vägledning 

i små beslut (R2, R4, R5, R6) 

Kunna se min grupps del i helheten (R1, R2, R3, 

R4, R5, R6) 

Instrumentellt stöd Bollplank 

 

 

Kunskaper 

 

Utrustning 

Någon att kunna bolla med (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6) 

Att chefen utmanar mina idéer (R2, R4, R5) 

Att min chef har förståelse för vår teknik och min 

grupps verksamhet (R1, R2, R3, R4, R5, R6) 

Utrustning måste bara fungera (R5, R6) 

Värderande stöd Förväntningar 

Feedback 

Tydliga förväntningar på mig (R3, R4, R5) 

Återkoppling på det jag gör (R3, R4, R5) 

Emotionellt stöd Tillgänglighet 

 

Stöd utåt 

En chef som är tillgänglig och lyssnar när jag 

behöver stöd (R1, R2, R4) 

Stöttning utåt, även om vi är oense (R5, R6) 

 

Ett vanligt förekommande svar på frågan om förväntningar på socialt stöd från den närmaste 

chefen var att deltagarna önskade någon som de kunde bolla sina tankar och idéer med. Någon 

att bolla idéer med utgör en form av instrumentellt stöd eftersom chefens kunskaper och 

godkännande innebär en hjälp till att komma vidare i olika frågor och problemställningar. 

Förväntningarna på att chefen skall fungera som ”bollplank” har tolkats vara en omskrivning 

för förväntningar på instrumentellt stöd, men har inte enbart tolkats på detta sätt. En chef som 

är tillgänglig och visar intresse för diskussion och ”bollande”, gör att individen automatiskt 

också blir sedd och bekräftad, det vill säga ger emotionellt stöd. Detta genom att chefen då med 
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sitt agerande visar att personen är viktig. Dessutom är det en form av informativt stöd eftersom 

man vid dessa tillfällen kan få klartecken från chefen att de egna idéerna ligger i linje med en 

övergripande strategi och att man kan gå vidare i sitt arbete. Slutligen kan någon att bolla med 

även innebära en form av värderande stöd. När man informerar sin chef om de idéer och tankar 

man har, innebär detta att chefen får en chans att göra en värdering av det utförda tankearbete 

som gjorts och ge tillbaka feedback. Förväntningen på att ha en chef som är tillgänglig och som 

det går att bolla idéer med är alltså ett uttryck för behov av alla de fyra stödtyperna, men har 

här framför allt tolkats vara ett uttryck för behov av instrumentellt stöd. Därför presenteras 

också denna förväntning endast under instrumentellt stöd. 

Förväntningarna på socialt stöd visade sig skruvas ner i de fall stödet uteblivit. De 

förväntningar på socialt stöd som uttrycktes låg oftast i linje med det sociala stöd som 

deltagarna upplevde. En respondent beskrev hur flera delar av det sociala stödet saknades, bland 

annat tydlighet i förväntningar, men att deltagaren kände att det skulle fungera utan denna 

tydlighet och uttryckte följande: ”Samtidigt så är man chef. Man är inte bara en anställd, så man 

ska klara av en otydligare värld. Det förväntar jag av mig själv” (R6).  

Informativt stöd. Deltagarnas förväntningar på att få informativt stöd relaterat till deltagarnas 

verksamhet visade sig till stor del handla om andra informationskällor än närmaste chef. Den 

rent operativa information som behövs för att deltagaren och gruppen skall kunna nå sina mål 

kom från olika strukturer och processer runt omkring avdelningen och aldrig från närmaste 

chef. Däremot förväntades närmaste chef förmedla omvärldsinformation och övergripande 

strategier på företagsnivå som i förlängningen förväntades skapa både meningsfullhet och 

engagemang i arbetet. ”Det är viktig information som vi får. Det ger en inblick i hur man 

resonerar högre upp i organisationen” (R5).  

Instrumentellt stöd. Under detta frågeområde uttrycktes blandade förväntningar. I stora 

globala organisationer finns ofta starkt begränsade möjligheter att själv få påverka vilken typ 

av hjälputrustning som exempelvis datorer och programvaror som får användas, vilket 

påverkade förväntningarna. Det uttrycktes även önskemål om att den närmaste chefen skulle ha 

förståelse för den egna verksamheten och helst också den teknik som man arbetade med. ”Jag 

hade gärna haft en chef som hade lite mer rent tekniska fackkunskaper [---] Jag kan känna att 

jag inte riktigt får förståelse för de tekniska utmaningar vi står inför” (R4). 

Värderande stöd. Det fanns en polarisering bland deltagarna i vilka förväntningar som 

uttrycktes på värderande stöd. De flesta önskade få feedback på sina prestationer och upplevde 

att positiv feedback skulle öka deras motivation att prestera. Andra uttryckte mer av ett ointresse 

för chefens tyckande och ansåg att de snarare önskade feedback ifrån sin egen grupp 

underställda medarbetare. Mer samstämmiga var deltagarna i sina förväntningar på tydligt 

uttryckta förväntningar på sig själva från sin närmaste chef. Här efterlystes både tydliga 

resultatförväntningar med tillhörande KPI:er (mätetal för avdelningens resultat) och det som 

uttrycktes som ”mjuka förväntningar”, vilket förklarades vara förväntningar på deltagarens 

beteende och ledarskapsfrågor. 

Emotionellt stöd. Denna kategori av stödbehov formulerades främst med andra ord. Ingen 

av deltagarna sade rent ut att de önskade bli sedda och bekräftade av sin chef. Däremot nämnde 

samtliga att de hade förväntningar på att en chef skulle vara tillgänglig och fungera som 

bollplank, vilket ovan beskrivs hur det inte endast omfattar instrumentellt stöd, utan även 

innefattar de tre övriga stödtyperna inklusive emotionellt stöd. Förväntningar fanns även på att 

den närmaste chefen skulle ha uppdaterade kunskaper om vad ett modernt ledarskap innebär 

och visa förståelse för mellanmänskliga frågeställningar. ”Det är speciellt väsentligt när man 

arbetar som vi gör, där medarbetaren är den enda resursen vi tjänar pengar på” (R4). En tydlig 

förväntan fanns vidare på att få stöd från chefen utåt när det gällde de beslut man hade tagit: 

”Vid våra avstämningar informerar [jag] om vad som händer. Då förväntar jag mig att [chefen] 



 10 

backar upp mig. […] Sen kan vi väl vara oense i det rummet. Men det är otroligt viktigt att ha 

den backupen utåt” (R5).  

 

 

Upplevelsen av socialt stöd 
 

Det sociala stöd som deltagarna upplevde representerade i olika former samtliga fyra stödtyper. 

Likaså fanns upplevda brister i det sociala stödet. Tabell 2 sammanfattar vilket socialt stöd 

första linjens chefer upplever att de får respektive saknar från sin närmast överordnade chef. 

Utöver de teman som listas framkom upplevd tillit som ett eget tema vilket beskrivs närmare 

nedan. 

 

Tabell 2 

Socialt stöd första linjens chefer upplever att de får respektive saknar från sina överordnade 

chefer 

Frågeområde Tema Meningskoncentrat, exempel 

Upplevt socialt 

stöd 

Informativt stöd Jag får många mail med information uppifrån (R2, 

R3, R6) 

Jag får information från ledningen som gör att jag 

kan ta rätt beslut i vardagen (R2, R3, R5, R6) 

 Instrumentellt 

stöd 

Jag har stöd för att agera i resursfrågor (R1, R2, 

R5, R6) 

Arbetsutrustning är inga problem (R5, R6) 

 Värderande stöd Vi har en standardprocess för utvecklingssamtal 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6) 

Jag får ofta feedback av min chef (R1, R2, R4) 

 Emotionellt stöd Jag känner mig sedd och bekräftad (R1, R4) 

Min chef lyfter upp mig inför andra (R1, R2, R4) 

Upplevd 

avsaknad av 

socialt stöd 

Informativt stöd Jag saknar företagsinformation för att få en bild av 

helheten (R1) 

Jag saknar min chefs tydliga visioner (R5) 

 Instrumentellt 

stöd 

Jag saknar verktyg för snabb och enkel överblick 

(R3, R4) 

Jag har inte fått tillräckligt stöd när det gäller 

resurser (R4) 

 Värderande stöd Jag får inte feedback (R3, R5, R6) 

Jag får driva mina utvecklingssamtal själv (R5) 

 Emotionellt stöd Min chef stöttade mig inte när jag blev pressad av 

hans kollegor (R3, R5) 

Jag kan inte ge exempel på när jag känner mig sedd 

och bekräftad i arbetet (R6) 

 

Upplevt stöd. En förutsättning för att kunna uppleva socialt stöd är att man har möjlighet att 

träffa sin närmaste chef. Här visade sig den geografiska placeringen ha betydelse. Att sitta nära 

sin chef upplevdes mycket positivt. Detta kunde exempelvis uttryckas på följande sätt: ”Förut 

satt vi bredvid varandra och vi sågs flera gånger om dagen. Då kunde jag ta upp olika problem 

och få hjälp. Nu blir det mest mail faktiskt” (R1) och ”Nu sitter vi jättenära, vi sitter snett över 
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varandra, så vi pratar varje dag” (R6). Deltagarna hade också formella möten med sina chefer 

regelbundet, exempelvis ledningsgruppsmöten, där framför allt information förmedlades. Ett 

par av deltagarna hade också regelbunden egen tid med chefen för att ta upp egna frågor, lämna 

information till chefen och ta emot feedback och detta skedde veckovis eller varannan vecka.  

Övergripande företagsinformation var den mest förekommande typ av information som 

deltagarna uppgav att de fick från sina chefer. Den förmedlades både genom vidarebefordrade 

mail och vid möten. Informationen uppgavs oftast vara i överkant riklig, men värdefull även 

om informationen ofta filtrerats på vägen ner genom organisationen. Exempel på detta fanns i 

svar som: ”I lagom filtrerad nivå. Information finns det gott om. [---] På det sättet är det bra. 

Då vet du vad du ska springa på och inte springa på. För det kommer jättemycket” (R3). 

Instrumentellt stöd innefattar både resurser, utrustning och annan konkret hjälp. Många kände 

gott stöd från sina chefer när det gällde att ta in mer resurser så länge det fanns goda ekonomiska 

argument för det i form av ökad omsättning eller att extra komplexa projekt skulle genomföras. 

Hög arbetsbelastning på den befintliga gruppen upplevdes inte vara tillräckligt goda skäl att 

öka bemanningen. När det gällde arbetsutrustning fanns olika upplevelser hos de olika 

deltagarna, men några var mycket nöjda med den utrustning man hade tillgång till. Det handlade 

om datorer, mobiltelefoner och programvaror som man ville skulle fungera smärtfritt. En 

deltagare uttryckte detta som: ”Datorer skall fungera. De ska vara högt specificerade, det ska 

gå fort och vi ska inte hålla på och lägga onödig tid på arbetsutrustning” (R5). 

Deltagarna beskrev utvecklingssamtal som en stor del av upplevt värderande stöd. Det fanns 

hos alla deltagarnas organisationer formella processer för samtalen där målsättningar skapades 

och återkoppling avhandlades. Dessa samtal utfördes en, två eller tre gånger per år. Man 

diskuterade både resultatmål för gruppens verksamhet och andra mål kring ledarskap och 

beteende. Dessa målsättningar kunde användas i vardagen för att påminna en själv om vad som 

var viktigt. Här fanns också uppfattningen att detta var ett bra sätt för chefen att tydliggöra sina 

förväntningar på deltagarna. Några få av deltagarna fick dessutom feedback från sina chefer 

mer ofta.  

Det emotionella stödet som bland annat utgörs av att bli sedd och bekräftad uttrycktes på 

flera olika sätt. Allra mest värdefullt upplevdes det vara när den närmaste chefen lyfte upp ens 

prestationer inför andra, och då helst till en högre hierarkisk nivå, exempelvis ”Det som gör 

mig mest glad […] det är när vi sitter i ledningsgruppsmöten […], så kan jag höra min chef 

säga ’nämen det du sa R2, det var bra” (R2) samt ”Det känns kul att det har märkts, både till 

min chef, men faktiskt vidare uppåt också. [---] Det är klart att det blir en ego-boost” (R4). 

Upplevd avsaknad av stöd. Det fanns en spridning bland deltagarna i hur pass väl de ansåg 

att det stöd de fick motsvarade de förväntningar på övergripande socialt stöd som de hade. En 

respondent som saknade socialt stöd i form av ett så kallat bollplank, sade att ”till slut så löser 

vi [våra problem] själva” (R3). När deltagarna upplevde att socialt stöd saknades fanns det 

också en tendens att uppskatta situationen sådan den var, så att säga att gilla läget. Flera av 

respondenterna nämnde att när man inte fick så mycket socialt stöd så fick man istället frihet 

att driva sin grupps verksamhet utan att någon lade sig i arbetet. Till exempel uttrycktes frihet 

som: ”Men jag är glad att jag får, att den här gruppen får jobba ifred” (R3) och ”Jag har ju 

ganska mycket frihet också, och det upplever jag väldigt positivt. […] Jag vill ju inte ha en chef 

som är nere och petar i detaljer och försöker kontrollera. Det vore extremt påfrestande” (R5). 

Några upplevde att även om vissa delar av stödet fungerade väldigt bra så saknades andra delar 

och vilka delar som upplevdes finnas respektive saknas var olika för olika deltagare. Avsaknad 

av värderande stöd kunde till exempel formuleras som ”Jag tycker att när det gäller min 

personliga utveckling […] så saknas det väldigt mycket” (R5) eller när det gällde generellt 

socialt stöd kunde det uttryckas på följande sätt: 
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(Kan du ge ett exempel på en situation under det senaste året när du upplevde att du verkligen 

fick stöd ifrån din chef?) – … Nej. Jag tycker det blir så rörigt bara. Det är som att vispa runt 

grädde […] Jag vet inte. Kanske är det jag som inte lyckas förmedla vad jag vill (R3). 

Deltagarna fick ta emot en stor mängd företagsinformation men det fanns exempel på när det 

informativa stödet inte fungerade så bra: ”Här är det väldigt lite information om omvärlden och 

företaget som helhet jämfört med på min förra arbetsplats” (R1) samt ”Jag lever i en lite för 

hierarkisk organisation tycker jag. Information sker genom cascading. […] 

Informationsvägarna är för långa och […] det filtreras bort information” (R4). Det 

instrumentella stödet varierade i omfattning och kvalitet. Det är i stora organisationer ofta 

hierarkiska och krångliga beslutsprocesser som måste arbetas igenom för att ta in resurser i 

form av nyanställningar och externa konsulter för att öka gruppens numerär. En respondent som 

tidigare arbetat i en större organisation var tacksam över att slippa dessa långa och krångliga 

beslutsvägar för att kunna köpa in utrustning och resurser. Andra verktyg såsom affärssystemen 

upplevdes ofta vara svåranvända, komplexa och dåliga på att skapa överblick. Men 

förväntningarna anpassades efter situationen. Såhär kunde detta formuleras: ”Vi är systemtunga 

och det är ett elände. […] Nånstans måste man välja att acceptera det här. Jag kan inte påverka 

det. […] Man kan inte gå och vara sur över det varje dag” (R2) eller ”Du blir ju less på att […] 

öppna alla de här filerna för att få någon förståelse. […] Men till slut så har du accepterat det” 

(R3). 

Avsaknaden av värderande och emotionellt stöd uttrycktes på snarlika sätt. Flera av 

deltagarna upplevde att deras KPI:er ofta var det enda sättet de fick veta om de hade lyckats 

eller misslyckats i sitt eget arbete, till exempel ”Det är sant, det är genom mätetalen” (R3),” 

(När känner du dig sedd och bekräftad i arbetet?) – När vi har bra KPI:er” (R5) samt ” (Skulle 

du märka om din chef var missnöjd med dig vid något tillfälle?) – Han är rätt reserverad. Så jag 

är inte helt hundra på att han skulle komma och säga det” (R6). Att få fel typ av stöd när man 

efterlyst emotionellt stöd upplevdes också vara frustrerande. ”Jag behöver något känslomässigt 

stöd och du ger mig ett fyrkantigt ’titta i de här processerna, så ska du göra’. […] Det är väl så 

företaget har tänkt sig det här med ledarskap” (R3).  

Upplevd tillit. Utöver upplevelser av de fyra typerna av socialt stöd framkom även temat 

tillit. Berättelser om tillit förekom i hög grad hos dem som upplevde ett starkt socialt stöd från 

sin chef, men också hos deltagare som saknade detta. Tilliten byggdes upp genom att deltagaren 

under en tidsperiod kunnat visa att gruppen har fungerat under deltagarens ledning och att de 

tagna besluten gett goda resultat. Tillit uttrycktes bland annat genom att man kände chefens 

förtroende för att driva den egna verksamheten på det sätt man ville. Att få tillåtelse att testa 

initiativ och ta egna beslut upplevdes som ett värdefullt stöd. Detta uttryckte deltagarna genom 

att säga ”Jag har känt att jag har fått vara med och påverka [---] och fått gehör för mina tankar 

och … varit inbjuden fullt ut” (R4) samt ”Oftast är det jag som har kommit på nånting, vill 

prova nånting, vad det nu kan vara. [---] Jag upplever att [chefen] har väldigt stort förtroende 

för mig och i de frågorna får jag väldigt bra stöttning” (R2). Avsaknad av upplevt socialt stöd 

uttrycktes ibland vara en form av tillit, men uttrycktes också som en känsla av frihet. Några 

deltagare tolkade också frånvaron av socialt stöd från chefen som att de fått tillit att driva sin 

verksamhet utan att chefen lade sig i hur detta gjordes: ”Man har ju mycket frihet också. Och 

det är ju en form av tillit. Att man faktiskt inte blir detaljkontrollerad eller detaljstyrd” (R6). 

 

 

Det sociala stödets inverkan på känslan av meningsfullhet och engagemang 
 

Deltagarna upplevde både att socialt stöd ibland fanns och ibland saknades. Påverkan av socialt 

stöd på deras känsla av meningsfullhet och engagemang blev tydlig för dem när de fick direkta 

frågor kring detta. Tabell 3 sammanfattar denna inverkan, sorterad efter om socialt stöd från 
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närmast överordnad chef upplevdes förekomma eller saknas samt upplevelser av 

meningsfullhet som förekom oberoende av socialt stöd.  

 

Tabell 3 

Hur känslan av meningsfullhet och engagemang påverkas av socialt stöd från chefen 

Frågeområde Tema Meningskoncentrat, exempel 

Upplevt socialt 

stöd 

Meningsfullhet 

 

 

 

Engagemang 

Förtroende för att driva mina förslag ger mening 

(R1, R2) 

Att få information som ger en helhetsbild skapar 

meningsfullhet (R1, R5, R6) 

Positiv feedback ger en stark motivation och ökar 

mitt engagemang (R1, R3, R5, R6) 

När jag känner mig sedd och blir lyft inför andra, 

då får jag en drivkraft att prestera mer (R1, R2, R3, 

R4) 

Upplevd 

avsaknad av 

socialt stöd 

Meningsfullhet 

 

 

 

Engagemang 

Det är ingen idé att diskutera saker med min chef, 

så jag söker meningsfullhet på annat sätt (R3) 

När jag inte fick stöd i en svår situation kände jag 

en stor tomhet och ensamhet (R3, R5) 

Med krångliga, tidskrävande system blir man less 

(R2, R3, R4) 

En tidigare chef tog åt sig äran för mitt arbete. Det 

var som kallt vatten över engagemanget (R4) 

Oberoende av 

socialt stöd 

Meningsfullhet 

genom gruppen 

 

 

Meningsfullhet 

genom annat 

Jag tycker jag gör skillnad för mina medarbetare. 

Det ger meningsfullhet (R1, R2, R5) 

Meningsfullhet kommer framför allt ifrån min 

grupp (R3, R6) 

Jag känner att vi bidrar till en bättre värld och det 

driver mig även privat (R4) 

Jag känner mening för att jag och min grupp fyller 

en viktig funktion i företaget (R5) 

 

Upplevt socialt stöd och meningsfullhet. På olika sätt visade sig förekomsten av socialt stöd ur 

alla fyra kategorier kunna bidra till att öka känslan av meningsfullhet. Stora bidrag till känslan 

av meningsfullhet kom av att kunna se sitt eget och sin grupps del i en helhet. Detta 

underlättades av att få företags- och omvärldsinformation, det vill säga att få informativt stöd. 

Då kunde deltagarna ta beslut som låg i linje med helheten i organisationen, vilket upplevdes 

vara meningsfullt: ”Det gör ju att man får en hel känsla för företaget och kan ta rätt beslut. 

[---] Det är ju det strategier egentligen handlar om, att få oss att försöka ta de här små stegen 

varje dag” (R6). Meningsfullhet kunde också uppstå genom att man kände att det arbete man 

själv och den egna gruppen utförde fyllde en viktig funktion för företaget, vilket möjliggjordes 

både av informativt stöd och av värderande stöd från chefen. Att uppleva förtroende och tillit 

från chefen bidrog också till känslan av meningsfullhet. Likaså bidrog tydliga strategier och 

utmanande målsättningar för sig själv och gruppen både till känslan av meningsfullhet och 

viljan att öka engagemanget, vilket en deltagare beskrev som ”Då har man nånting att hålla sig 

i, så slipper man fundera på de frågorna. Så jag tycker det ger meningsfullhet” (R2). 

Upplevt socialt stöd och engagemang. Engagemanget ökade när deltagarna upplevde 

instrumentellt stöd som gav dem en vardag utan krångel. ”Jag får alltid stöd för att ta in de 
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resurser som behövs. Jag får också stöd för de idéer och förslag jag kommer med, det är väldigt 

motiverande att jobba då” (R1). Att kunna ta in resurser vid behov och ha utrustning som 

fungerade smärtfritt var saker som deltagarna oftast enklare kunde beskriva i jämförelse med 

hur det skulle vara att vara utan det instrumentella stödet. Särskilt tydlig var den positiva 

effekten på engagemanget som kom av värderande stöd såsom feedback, vilket upplevdes öka 

engagemanget och då extra mycket av att få beröm och bli synliggjord offentligt. Exempel på 

detta formulerades som ”Att lyftas fram positivt i olika sammanhang, av sin chef inför andra, 

det är ju positivt. Definitivt. Det skulle gett ännu mer engagemang givetvis” (R6) och som ”Det 

bygger engagemang. Framför allt att bli sedd tror jag. Det är nog det viktigaste […] att du har 

sett just mig och mitt bidrag” (R3). 

Avsaknad av socialt stöd och meningsfullhet. En chef som inte lyssnade eller som körde över 

deltagarens åsikter sänkte känslan av meningsfullhet. Att delta i möten med chefen och 

ledningsgruppen där man inte fick ta plats eller utrymme att uttrycka sina och sin grupps 

bekymmer gjorde en deltagare uppgiven: ”Om jag skulle kalla det kommunikation vet jag 

faktiskt inte. Jag är där. Jag är där bara” (R3). Andra nämnde att avsaknad av värderande stöd 

i form av förväntningar och feedback som skulle kunna leda till personlig utveckling ledde till 

känslor av meningslöshet. 

Upplevd avsaknad av socialt stöd i situationer där man blev hårt pressad av andra personer, 

till exempel egna eller närmaste chefs kollegor upplevdes vara extra svårt. Sådana situationer 

ledde till känslor av isolering eller ensamhet och en tillfällig nedgång i känslan av 

meningsfullhet. En deltagare formulerade det såhär: 

Vi har jobbat på en linje och en process som vi bygger systemet efter. Och sen blev vi 

ifrågasatta utifrån. Alltså från min chefs kollegor. Och då samlades vi till ett möte och dom 

gick på ganska hårt. […] Och då blev han väldigt tyst. […] Då tog han verkligen ett steg 

tillbaka. Och så kände jag att nu är jag helt själv här. Och det var jättejobbigt. (R5). 

En annan deltagare hade också en liknande upplevelse bakom sig och beskrev situationen som 

”Sen blev man isolerad alltså. Man kände sig lite ensam. [---] Men jag tror i slutändan […] att 

man blir starkare som chef och lär sig att aldrig mer låta sig bli bränd på det sättet” (R3). Många 

av deltagarna som saknade någon eller flera av stödformerna uttryckte istället att det var deras 

egna medarbetare som gav dem meningsfullhet snarare än deras chef. Man fortsatte ändå kämpa 

för sina medarbetares skull och söka meningsfullhet på andra sätt än genom den närmaste 

chefen. 

Avsaknad av socialt stöd och engagemang. När omvärldsinformation saknades upplevdes 

en minskning av engagemang hos deltagarna. Likaså ledde avsaknad av instrumentellt stöd 

såsom lätthanterade verktyg till sänkt engagemang samt till irritation och frustration. Avsaknad 

av värderande och emotionellt stöd upplevdes sänka energin mycket vilket deltagarna relaterade 

till den energi man upplevde sig få av positiv feedback. När det gällde emotionellt stöd 

upplevdes det vara förödande för engagemanget om man kände sig förbigången eller överkörd. 

Detta kunde uttryckas som ”I det här fallet så rör det en [om]organisation som jag varken stöder 

eller har fått vara med och påverka i rätt riktning. Så där har jag tappat gnistan” (R4) eller som  

Om man har ångat upp sig och vill göra någonting och sen så blir det uppenbart 

nedprioriterat. Det spelar ingen roll om man kan förstå det, det hjälper inte. Då är det svårt 

att få igång det [engagemanget] igen. [---] Jag menar man får inte igång ett engagemang om 

man dödar det helt (R6).  

Känsla av meningsfullhet oberoende av socialt stöd från chefen. Utöver de ovan beskrivna 

resultaten av hur socialt stöd från närmast överordnad chef påverkar känslan av meningsfullhet 

och engagemang framkom att känslan av meningsfullhet har flera andra källor som är 

oberoende av socialt stöd. Detta ingick ej i studiens frågeställningar, men har trots detta valts 

att här kort presenteras. Framför allt var känslan av att göra skillnad för medarbetarna och att 
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kunna hjälpa andra människor att utvecklas viktiga källor till att känna meningsfullhet i arbetet. 

Det fanns även upplevelser av mening som kom av att få arbeta med frågor vilka var viktiga 

också privat för en deltagare som arbetade med miljötekniska frågor. Meningsfullhet kunde 

även härröra från känslan av att vara behövd och att skapa positiva relationer med andra 

människor, medarbetare såväl som kunder. Slutligen kunde känslan av meningsfullhet vara en 

följd av det egna ledarskapsarbetet som upplevdes både vara stimulerande och på många sätt 

fyllt av mening för individen, vilket bland annat uttrycktes av en deltagare på följande sätt: 

Jag tycker jag gör skillnad för mina medarbetare. De mår bättre när jag är tydlig med mina 

förväntningar på dem. Jag tycker det känns väldigt bra att få den feedbacken från dem. Det 

är klart att det känns meningsfullt att arbeta då (R1). 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förväntningar som första linjens chefer har på 

sina egna chefer när det gäller socialt stöd, samt vilket socialt stöd de upplevde att de fick eller 

inte fick ta emot. Vidare var syftet att ta reda på hur det upplevda sociala stödet påverkade 

känslan av meningsfullhet och engagemang. Resultaten visar att samtliga fyra stödkategorier 

informativt, instrumentellt, värderande och emotionellt stöd fanns representerade i deltagarnas 

förväntningar på socialt stöd. Likaså fanns dessa med i deltagarnas upplevelse av socialt stöd 

tillsammans med upplevd tillit. Att uppleva socialt stöd från närmaste chef ökade känslan av 

meningsfullhet och engagemang medan avsaknad av stöd minskade dessa känslor. Det fanns 

även flera källor till känslan av meningsfullhet som var oberoende av socialt stöd från närmaste 

chef. 

 

 

Förväntningar på socialt stöd och upplevt socialt stöd från närmaste chef 
 

Det finns många likheter mellan deltagarnas yrkesroller, men däremot stora skillnader mellan 

vilket socialt stöd de upplevde i sitt arbete. Det föreföll som att det fanns en tendens hos 

deltagarna att anpassa de generella förväntningarna på socialt stöd till den faktiska upplevelsen 

av socialt stöd samt till överordnad chefs personlighet och ledarskapskompetens. På detta sätt 

blir jämförelsen mellan de deltagande chefernas förväntningar och faktiska upplevelser av 

socialt stöd ytterst komplexa och personberoende. Det fanns också skillnader mellan 

deltagarnas uppfattning av sin egen roll och vad som krävs av en förstalinjes chef. Dessa 

skillnader kan till exempel bero på skillnader i hur länge man har arbetat som chef själv och / 

eller hur mogen ledare den närmaste chefen är. 

Förväntan på emotionellt stöd uttrycktes generellt av deltagarna i andra termer än att ”bli 

sedd och bekräftad” – alla deltagare nämnde i stället att de vill ha någon att bolla sina idéer 

med, någon som kan lyssna och komma med kloka synpunkter och att chefen skall vara 

tillgänglig. Sammantaget är detta ett behov av att bli sedd och bekräftad som efterfrågas, 

eftersom en chef som är tillgänglig för samtal också samtidigt visar att den underställde chefen 

är viktig och värd att få ta plats och höras. Att uttrycka ett sådant behov mer direkt är måhända 

inte helt socialt önskvärt, varför det är lättare att säga att man behöver ett ”bollplank”, en 

”sparringpartner” eller något liknande. En deltagare som inte kunde ge exempel på att bli sedd 

och bekräftad av sin närmaste chef hade ändå dagliga samtal om sitt arbete med sin överordnade 

chef, vilket måste ses som tecken på att chefen tar deltagaren på allvar. 

Upplevt socialt stöd hos deltagarna representerar samtliga fyra stödtyper tillsammans med 

upplevd tillit. Det finns en stor spridning i vilka stödtyper som upplevs respektive saknas. 
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Någon deltagare upplevde starkt instrumentellt stöd men saknade särskilt värderande stöd, en 

annan upplevde ett tydligt informativt stöd men saknade helt det emotionella stödet. Deltagarna 

kommenterade ofta sin närmaste chefs och tidigare chefers personlighet, vilket tyder på att de 

upplever denna vara viktig för chefens beteende. Olika personlighet men även olika ledarstilar 

och intressen påverkar hur de olika cheferna bemöter sina underställda första linjens chefer. 

Detta gäller även deltagarna själva, det vill säga hur de själva möter upp mot sin närmaste chef. 

Det verkar som det är viktigt att man, som en deltagare utryckte det ”synkar” med sin närmaste 

chef. Om förväntningarna på socialt stöd inte alls stämmer överens med det sociala stöd man 

upplever är risken stor att man förlorar både känslan av meningsfullhet och engagemang. 

Eftersom förväntningarna visade sig variera mellan deltagarna antyder detta resultat att det 

finns olika matchningar att göra och att det kan vara en god idé att söka sig till en arbetsplats 

med en chef som i sitt ledarskap matchar det sociala stöd som man själv förväntar sig att få. 

Troligen sker detta i arbetslivet och skapar en selektionseffekt som i sin tur påverkar 

företagskulturen till en del. 

Upplevelsen av att få tillit från närmaste chef visade sig finnas representerad både hos 

deltagare som upplevde att det sociala stöd de fick överensstämde eller överträffade deras 

förväntningar och hos dem som upplevde att stora delar av det sociala stödet saknades. I de 

sistnämnda fallen beskrevs tillit som en form av frihet. Att ens chef låter en arbeta ifred kan 

alltså upplevas vara ett tecken på stöd i form av tillit, eller upplevas som avsaknad av stöd. Det 

är här inte klarlagt vad upplevd frihet som en reaktion på avsaknad av stöd beror på. Det skulle 

eventuellt kunna vara en försvarsmekanism som en reaktion på dåligt ledarskap, men ytterligare 

studier krävs för att kunna avgöra detta. Här finns också en tydlig koppling till att känna kontroll 

i arbetet. När man upplever att man får tillit att få utföra sitt arbete efter eget tänkande och att 

man får lov att vara med och påverka större beslut som berör ens grupp och omgivande 

organisation, har man också kontroll i enlighet med krav-kontroll-modellen (Karasek & 

Theorell, 1990). Motsatsen, som exemplifierades av funderingar över att ens chef skulle kunna 

detaljstyra ens arbete, innebär då också motsatsen till att uppleva egen kontroll och är ett icke 

önskat alternativ till frihet. Detaljstyrning skall inte ses som ett exempel på socialt stöd i för 

hög omfattning, utan uttrycktes av deltagarna snarare som ett uttryck för brist på tillit, och 

därmed som avsaknad av socialt stöd. 

 

 

Upplevd känsla av meningsfullhet och engagemang 
 

Olikheter mellan deltagarna i upplevelserna av de fyra kategorierna av socialt stöd gör att 

direkta jämförelser mellan deras upplevelser har blivit komplexa och det har inte varit möjligt 

att koppla specifika upplevelser av de olika stödkategorierna till var och en av aspekterna 

känslan av meningsfullhet och engagemang. Vad som trots detta framkommit är att frånvaron 

eller till och med en tänkt frånvaro av socialt stöd underlättar insikten kring betydelsen av det 

sociala stödet för deltagarna. Att tänka sig att man skulle förlora en kategori av stöd som till 

exempel informativt stöd och därmed blir utan omvärldsinformation skapade en bild för 

deltagarna av att man samtidigt skulle förlora känslan meningsfullhet i arbetet. Meningsfullhet 

påverkas av de olika stödtyperna i olika stor utsträckning, men meningsfullhet hade som 

tidigare nämnts andra källor än det sociala stöd man fick från närmaste chef. Särskilt 

betydelsefull var den egna gruppens och det egna ledarskapets inverkan på känslor av 

meningsfullhet. Denna del av undersökningen ingick inte i syftet med denna studie, men dessa 

delar framstod vid analysen vara väldigt viktiga för deltagarna. Då dessa källor till 

meningsfullhet upplevdes till och med vara ännu viktigare för deltagarna än det sociala stöd de 

fick, valdes det att ta med detta i resultatet. 
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Engagemang är sårbart – detta framstod också eftersom det blev tydligare för deltagarna att 

relatera hur det egna engagemanget skulle minska vid förlust av vissa typer av socialt stöd. Här 

kan uteblivet värderande stöd i form av avsaknad av positiv feedback ha en negativ inverkan 

på engagemanget. Upplevelsen av att förlora eller sakna stöd i en särskilt utsatt situation som 

ett par av deltagarna hade varit med om hade särskilt stor negativ inverkan på engagemanget. 

En sådan upplevelse innebär en kontrollförlust och känslor av ensamhet och utsatthet. Här 

förloras då både kontroll- och stöddimensionerna i krav-kontroll-modellen och dessa 

upplevelser blir så starka att de kräver någon form av bearbetning av individen efteråt. Olika 

strategier kan då användas och en vanlig strategi var att se till att aldrig utsätta sig för något 

sådant igen samt att hämta kraft och nytt engagemang från andra källor, på samma sätt som 

man kunde hitta känslor av meningsfullhet i andra källor. 

Uteblivet socialt stöd påverkar individens välbefinnande negativt (Cohen & Wills, 1985) 

och detta framgår också av deltagarnas upplevelser. Människor som arbetar som chefer har en 

hög andel av kontroll i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990) och chefer har en lägre nivå av 

ohälsa på grund av arbetet än de som inte är chefer (Arbetsmiljöverket, 2016a). När denna 

kontroll hotas, hotas också chefers välbefinnande i arbetet. Kontrolldimensionen kan 

exempelvis hotas av att ha en detaljstyrande närmaste chef men den negativa påverkan på 

välbefinnande i form av känslan av meningsfullhet och engagemang blir extra stor om 

kontrollförlusten sker i kombination med avsaknad av socialt stöd från närmaste chef i utsatta 

situationer.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Deltagarna i denna studie består av en homogen grupp på sex personer med liknande 

utbildningsbakgrund som arbetar i liknande yrken och är i ett snävt åldersintervall. Endast en 

av deltagarna är kvinna. En studie som gjorts bland svenska chefer (Nyberg, Leineweber & 

Magnusson Hansson, 2015) visar att det finns små skillnader mellan manliga och kvinnliga 

chefers välbefinnande i arbetet men att chefer av båda könen rapporterar högre nivåer av 

välbefinnande i arbetet än personer som inte är chefer. Däremot visar samma studie att 

kvinnliga chefers rapporterade stressnivåer är högre än manliga chefers. Ingen hänsyn har tagits 

till eventuella könsskillnader under intervjuarbetet eller analysen. Samtliga deltagare hade vid 

tiden för intervjun en manlig chef och detta kan ha påverkat resultatet. Den närmaste chefens 

ledarstil bedömdes ha en inverkan på vilket stödbeteende som upplevdes, men i studien har 

ingen hänsyn tagits till överordnad chefs kön, ledarstil eller personlighet. Endast deltagarnas 

upplevelse av stöd har varit i fokus och därmed finns ingen objektiv bild av vilket socialt stöd 

som verkligen har förekommit från deltagarnas chefer. 

Förförståelse kan i många fall hota validiteten hos en undersökning. Författaren till detta 

arbete har mer än tio års erfarenhet av att arbeta som första linjens chef i två olika 

teknikinriktade större multinationella företag. Detta kan ha inverkat på de tolkningar som gjorts 

i analysen, men ett öppet förhållningssätt har genomsyrat förfarandet både vid intervjuerna och 

i analysarbetet. Intervjuguiden skapades med inspiration från olika vetenskapliga artiklar och 

därför kunde intervjuerna genomföras på ett neutralt sätt. De tidigare erfarenheterna av arbete 

i liknande organisationer som deltagarna arbetade i underlättade i stället på flera sätt förståelsen 

av exempelvis de formella processer som ingick i deltagarnas vardagsupplevelser och detta 

underlättade intervjuandet. När det gäller reliabiliteten anses denna vara god. Även om en av 

inspelningarna fallerade, har den kunnat återskapas på ett sätt som deltagaren godkänt. De 

övriga intervjuerna spelades in med god ljudkvalitet, vilket gav ett fullgott material för 

analysarbetet. 
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Deltagarna har under intervjuerna fått möjlighet att välja att inte endast beskriva den 

nuvarande situationen med nuvarande chef, utan även ge exempel baserade på tidigare 

erfarenheter från chefer de haft när de själva varit i en liknande yrkesroll. Detta gör att samma 

deltagare har kunnat ge beskrivningar av situationer där en viss stödkategori både upplevs och 

saknas och en större bredd i materialet har kunnat skapas. Att använda fler deltagare skulle 

eventuellt ha gett mättnad, men detta uppnåddes inte med de sex deltagarna när det gällde alla 

kategorier av stöd. House (1981) definierar socialt stöd med hjälp av de fyra kategorierna 

informativt, instrumentellt, värderande och emotionellt stöd, men betonar vikten av det 

emotionella stödet över de andra typerna. Vid analysen av materialet i denna studie har det 

funnits svårigheter att skilja på de olika typerna av stöd och många gånger har stödtyperna gått 

in i varandra. Det har även tillkommit en kategori, tillit, som inte gått att passa in i någon av 

dessa fyra stödtyper. Definitionerna av socialt stöd som används i tidigare forskning är otydliga 

(Hupcey, 1998) och det finns anledningar att i framtiden se över dessa. Att som Monnot och 

Beehr (2014) definiera socialt stöd som all typ av kommunikation med andra människor är en 

väldigt förenklad bild, men det finns fördelar med denna enkelhet. Deltagarnas upplevelse av 

betydelsen av att ha tät kontakt med närmaste chef talar också för att all kommunikation med 

chefen är något positivt. I arbetet med studien användes dock ursprungligen de fyra stödtyperna 

strikt, vilket skapade vissa svårigheter med att placera olika typer av stödjande handlingar i rätt 

kategori av stöd. 

Det låga antalet deltagare gör att generaliserbarheten till andra chefers situation blir låg. I 

flera delar skapar dock denna studie goda möjligheter att bidra till ökade kunskaper om chefers 

arbetssituation och upplevelser av socialt stöd. Generaliserbarheten påverkas även av en 

kulturell dimension. Deltagarna i studien upplever exempelvis att detaljstyrning skulle innebära 

något mycket negativt för deras engagemang. I andra kulturer så som exempelvis i vissa länder 

i Asien, hör detaljstyrning snarare till förväntningarna och uppfattas som något positivt och 

upplevs betyda att chefen är intresserad av ens arbete. Det är också möjligt att situationen kan 

variera även i Sverige mellan olika typer av chefsarbeten i olika branscher och verksamheter, 

något som bör beaktas vid kommande studier. 

 

 

Slutsatser och fortsatt forskning 
 

Socialt stöd upplevs vara viktigt för en första linjens chefs välbefinnande i arbetet i form av 

känsla av meningsfullhet och engagemang. De resultat som framkommit i denna studie har i 

flera delar bekräftat tidigare forskning om socialt stöd och välbefinnande i arbetet, men har 

också gett nya resultat. Tillit som en form av socialt stöd har inte hittats i de tidigare studier 

som använts och är en typ av socialt stöd som visat sig vara betydelsefull för deltagarna. 

Ytterligare forskning kring både tillit som en form av stöd samt om upplevelsen av avsaknad 

av stöd som ett tecken på frihet behövs. Liksom Hupcey (1998) har önskat nya och bättre 

definitioner av socialt stöd, har det även i denna studie blivit tydligt att de vedertagna 

definitionerna av socialt stöd är otydliga och inte kompletta. 

Avsaknad av socialt stöd i arbetet har visats påverka känslor av meningsfullhet och 

engagemang. Dessa delar är viktiga för en individs välbefinnande, men trots att kopplingar 

mellan fysisk och psykisk hälsa och socialt stöd finns, är mekanismerna bakom dessa 

kopplingar inte kristallklara (Callaghan & Morrissey, 1993). Det saknas både tydliga 

definitioner av vad socialt stöd innebär och hur det sociala stödet påverkar människors 

välbefinnande och i slutänden deras hälsa. Förhoppningen är att denna studie kan komplettera 

befintlig forskning och att den även kan inspirera till ytterligare djupstudier både kring chefers 

arbetssituation och kring effekterna av upplevt socialt stöd. 
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