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Slutsatser

❑ Chefers välbefinnande i småföretag har märkbara konsekvenser för deras 

ledarskapsbeteenden. Variationer i chefers välbefinnande påverkade: 

1) deras humör och energinivå, 2) ledarskapsbeteenden, 

3) prestationsförmåga, såväl som 4) företagets arbetsklimat. 

❑ Chefer var mer konstruktiva i sina ledarskapsbeteenden när de mådde bra, 

och mer passivt destruktiva när de inte mådde bra. 

❑ Varken chefer eller medarbetare upplevde att dessa destruktiva variationer i 

ledarskapsbeteenden hade stark inverkan på medarbetare tack vare flera skyddande 

faktorer. 

❑ Chefs ledarskapsbeteende, som är stabilt över tid, kan samexistera med 

dagliga/tillfälliga variationer av hens beteenden på det konstruktivt-destruktiva 

kontinuumet beroende på chefernas eget välbefinnande

Forskningsfrågor

a) Hur påverkar chefers 

välbefinnande deras 

ledarskapsbeteende enligt 

uppfattningar av cheferna och 

deras anställda? 

b) Hur påverkar detta de anställda 

och organisationerna?
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Bakgrund Tidigare forskning identifierade samband mellan chefers välbefinnande och deras ledarskap och 

mellan ledarskap och anställdas välbefinnande. Detta gör chefers välbefinnande till en viktig faktor för 

organisationshälsa. Vi har dock för lite kunskap om hur chefers välbefinnande påverkar deras 

ledarskapsutövande i olika arbetsplatskontexter, och vilka specifika beteenden som påverkas. Vi undersöker 

frågan i små företag - kontexten som är viktigt tack vare små företagens bidrag till ekonomi, jobb, tillväxt och 

social stabilitet. Inga studier hittills gjordes i små företag.
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Några resultat

Ledarskapsbeteende

När chefer mådde bra, var de: 

▪ mer på golvet och pratade med anställda, 

informellt småprat, mer dialog 

▪ mer tillgängliga, mer öppna för kontakter, 

lättare att samarbeta, 

▪ mer stödjande, mer benägna att visa 

uppskattning till medarbetare

▪ lösningsorienterade, inspirerande

När chefer inte mådde bra, var de:

▪ mentalt eller fysiskt otillgängliga, 

▪ drog sig undan kontakter med medarbetare, 

mindre kommunikativa, mindre förståelse för 

andras problem 

▪ mindre lösningsorienterade, 

▪ mer styrande och kontrollerande, mer 

kritiska

Chefers strategier 

▪ gå in i en professionell roll, försöka vara 

positiva utåt i interaktioner med 

medarbetare, reglera beteende 

▪ Hålla sig undan för att inte sprida negativitet

▪ lära hantera stress (ex. acceptera 

arbetssituation, se problem som utmaningar)

Medarbetares strategier

▪ förståelse för chefers personliga och 

professionella situation 

▪ visa omtanke och stöd till chefer när chefer 

inte mådde bra

▪ undvika kontakter med chefer

Organisationskontext

▪ nära relationer mellan chefer och 

medarbetare, litet avstånd, god kännedom 

om varandra, 

▪ regelbundna kontakter och ömsesidigt 

förtroende

▪ kan söka hjälp från andra personer i 

organisationen, medarbetare hjälper 

varandra, ledarskap på olika nivåer 
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Accepterad för publicering 

Metod

✓ Kvalitativ, individuella intervjuer, 

innehållsanalys 

✓ 37 respondenter (19 chefer och 18 

anställda), 12 småföretag

✓ Företagsurval kopplat till ett 

pågående regionalt projekt Framför 

(Framgångsrika företag i 

Gästrikland); 9 företag med stabil 

tillväxt och bibehållen lönsamhet 

och 3 företag med tillväxt under 

kortare period.

✓ Storlek: 4-49 anställda; 

✓ Bransch: handel, tillverkning, 

transport, teknisk 

konsultverksamhet
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Skyddsfaktorer: 
chefers’ strategier, 
medarbetares’ strategier, 
organisatorisk kontext  

    

 

    

 

    

 

Effekter för medarbetare och organisation  

 


