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Syfte:                                     Jag ville ta reda på hur chefer/ledare idag handskas med                  

                                                         och blir påverkade av stressen i arbetslivet.  

 

Teori: Hur du skall vara som ledare/chef och hur man utvecklas 

genom rollen samt teori om stress, negativ/positiv stress 

samt olika stressmodeller.  

 
Metod: En kvalitativ undersökningsmetod genom individuella 

intervjuer med ett flertal butikschefer. 

 
 
Slutsatser: Att upplevd stress är helt individuell beroende på  

                                                         erfarenhet, gener, ledarskap mm. Sen är det upp till sig 

                                                         som chef att lära dig att balansera dig fram till den 

                                                         optimala situationen för att du skall undvika negativ  

                                                         stress. 
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1. Inledning 
I inledningen redogör jag för bakgrund till min uppsats, problemformulering och syfte. 

Vidare beskriver jag uppsatsens begränsningar, ämnets pedagogiska relevans samt 

uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problemdiskussion 
 

Det känns inte som jag har ett liv utanför företaget.1 

 

I dag skall man vara en mångsysslare. Man skall sköta jobbet och karriären samtidigt som 

man har familj och en givande fritid. Vi lever helt enkelt i en tid där gränserna mellan arbete 

och det privatliv alltmer suddas ut, där intensiteten ökar och konkurrensen blir bara hårdare 

och hårdare.  

Arbetslivet i framtiden kommer alltmer präglas av en snabbare förändringstakt och ökade 

krav på chefer, detta faktum är oroväckande då kraven som redan ställs, i vissa fall är orimligt 

höga! Tekniken gör det också möjligt för oss att bli nådda och skicka information när som 

helst. Som ”chef”, har man ett extra stort ansvar i sin yrkesroll att det kan bli svårt att koppla 

bort tankarna från jobbet när man är ledig.2 

 

Man läser ständigt om utbrändhet, stress och sjukskrivningar i tv och tidningar som en följd 

av ett hårdare arbetsklimat. Samtidigt talar man mer än någonsin om själsligt välbefinnande 

och att hitta en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Det gäller att inte tappa bort sig själv.  

 

”Om vi bara får lugn och ro någon gång och slipper dessa ständiga förändringar, så skall 

vi nog utveckla verksamheten och få den att fungera”3 

 

Problemet ligger antagligen i att det sällan blir ”lugn och ro” oavsett inom, vilken bransch 

man än befinner sig. Enligt SVT: s Uppdrag granskning4 är stress i arbetslivet Sveriges nya 

folksjukdom. Stress är människans naturliga reaktion vid utmanande situationer för att snabbt 

                                                 
1 Hill (1993) 
2 Lind & Gustavsson (2006) 
3 Ibid 
4 www.svt.se/granskning  
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kunna anpassa sig. Stress ökar vår aktivitetsnivå men kräver och förutsätter dock att vi ger oss 

själva en chans till återhämtning5.  

Stress är kroppens sätt att reagera på i stort sett alla påfrestningar.6 Dessa påfrestningar kan 

vara långa arbetsdagar, resor, arbetsöverbelastning och deltagande i för många möten etc.  

Överbelastning i arbetslivet är den enskilda stressfaktorn som enligt traditioner får mest 

uppmärksamhet. Detta eftersom deadlines, tidspress och ny teknologi hör till vardagen och 

tempot i arbetslivet tenderar att höjas hela tiden.7 

Förra regeringen utarbetade en handlingsplan och tillsatte under sin regeringstid en 

utredningsgrupp för att försöka komma till rätta med problemet att skapa ökad hälsa i 

arbetslivet. De ansåg då att det är i samspelet mellan individen och arbetsplatsen som ohälsa 

kan bekämpas och ett hälsosammare arbetsliv kan skapas.8  

1.2 Problembakgrund 
 
Det industriella samhället har i allt större omfattning ersatts av en arbetsmarknad med 

tjänste- och kunskapsinriktning. Omvärldsförändringar till följd av en allt snabbare utveckling 

ställer krav på anpassning. En större medvetenhet och fokusering på kundanpassning och 

marknadsanpassning präglar nutidens affärstänkande.  

Detta får till följd att de mänskliga relationerna blir allt viktigare liksom medarbetarnas, inte 

endast ledarnas, förmåga att hantera signaler från omvärlden.9 Kreativitet har helt enkelt 

fungerat som människans främsta överlevnadsvapen. Hela civilisationens samlade kunskaper 

och erfarenhet bygger på människans starka vilja att förbättra sin värld10.  

Gårdagens förutsättningar var på många sätt skilda från dagens. Idag samverkar många 

oberoende aktörer under ibland korta tider. Fasta konstellationer övergår alltmer till 

nätverksbaserat arbete. Idag handlar det mer om att ta tillvara på alla de idéer och kreativa 

bidrag som kan leda till ökade resultat11. Sedan 80 talet så har marknaden blivit än mer 

kunskapsintensiv och ännu större förändringar väntas.   

 

 

                                                 
5 www.arbetslivsinstitutet.se 
6 Levi (2000) 
7 Iwarsson (2002) 
8 Socialdepartementet, http://www.okadhalsa.regeringen.se/press/index.htm, Ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa i 
arbetslivet, 2002-05-21 
9 Maltén, (2000) 
10 Rollof (2004)  
11 Ibid. 
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Lind och Gustavsson skriver i boken, Ledarskapets inre och yttre resa (2006), om bland 

annat olika förändringsriktningar som händer och som forskarna också är överens om kommer 

att ske i framtiden. 12 

 
• Vi kommer att se en explosionsartad acceleration av förändringstakt och informationsflöde. 

• Det sker en utsuddning av traditionella gränsdragningar mellan nationer, vetenskaper, politiska 

partier och organisationer. 

• Det blir allt vanligare med nya organisationsformer, som består av tillfälligt sammansatta 

grupper eller konstellationer. 

• Det sker en radikal förändring av individens roll i samhället. 

• Organisationer och företag placerar kunskapen i centrum. Denna kompetens är bunden till 

individen. 

• Det växer fram nya former av ledning och ledarskap. 

 

 

Organisationer i dagens samhälle blir allt mer komplexa samtidigt som omvärlden är 

omvälvande och ständigt föränderlig. Ledarna måste leda företagen på ett ännu effektivare 

sätt för att möta de förnyade kraven på marknaden. Detta i sin tur ökar pressen på 

chefer/ledare och leder till ökad stress i arbetslivet.13 

Worall, Cooper & Campbell-Jamison (2000) hänvisar till en studie som gjorts i USA som 

visat att ledarens/chefernas roll har blivit mer komplex, med genomförande/hantering av och 

hanterande av förändring som de mest fundamentala uppgifterna. Detta sker oftast utan det 

extra stöd och träning som krävs för att uppfylla dessa nya uppgifter. Ledare förväntas klara 

av arbetsuppgifter som de inte har blivit utbildade för.  

Lagen i Sverige säger dock att företagen skall sträva efter att organisera arbetet på ett sådant 

sätt att arbetstagaren själv kan påverka sin arbetssituation. Tanken är då att arbetet skall 

anpassas till de jobbande, och inte tvärtom.14  

 
”Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna.  

Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras.  

En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta nya lösningar” 15 

 

                                                 
12 Lind & Gustavsson (2006) 
13 Ibid. 
14 Kindenberg  & Wallin  (2000) 
15 AFA compendium Ett bättre arbetsliv med mindre stress (2006)  
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Vårdar företagen sina chefer/ledare och i detta fall våra butikschefer enligt ovanstående? 

Genom att jag har fått möjligheten att få en inblick i butikschefens vardag vill jag se hur stress 

förhåller sig i verkligheten. Är det företaget i sig som skapar stress eller arbetaren själv?  

Vidare vill jag se hur man på bästa sätt kan balansera sitt arbetsliv för att hamna på en 

”normal” nivå.  

 

1.3 Problemställning 
 
Problemställningen som jag vill svara på är; Hur påverkas och hanterar dagens chefer/ledare 

stressen i sina arbetsliv samt vad gör de för att reducera den negativ stressen i sina arbetsliv? 

  

1.4 Uppsatsens syfte 
 
Syftet med min uppsats är att jag vill ta reda på hur chefer/ledare idag handskas med och 

blir påverkade av stressen i arbetslivet.  

 

1.5 Perspektiv och avgränsningar 
 
Denna uppsats är begränsad till ledarnas individuella perspektiv vilket innebär att det ger en 

partiell bild av den verklighet som beskrivs.  

Ledarskap är som vi vet ett mycket invecklat och mångfacetterat begrepp som kan tillämpas 

i många olika sammanhang. Bara inom ett företag finner man en stor variation av olika 

ledarskap, inte bara kopplat till personlighet utan också till personers befattningar och olika 

positioner.  

Jag har valt att koncentrera mig på det ledarskap som utövas på lite lägre nivåer i 

organisationen, dvs. butikschefer. Detta har jag gjort eftersom min utbildning koncentrerar sig 

på butikschefers arbete i butikerna. Organisationerna i detta fall är flera stora butikskedjor i 

Sverige. 

För att på bästa möjliga sätt återge en sanningsenlig bild hade det varit bäst att intervjua 

både butikscheferna och hans/hennes medarbetare samt ledarna i de övre stegen. Då hade jag 

kunnat undersöka om min bild av butikschefen stämmer överens med hur medarbetarna 

uppfattar arbetsbördan och organisationsledarnas arbetsfördelning. 
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Denna aspekt får jag dock lämna till en eventuell fortsatt studie då jag känner att det inte är 

genomförbart inom uppsatsens tidsramar. Istället har jag valt att intervjua fyra butikschefer 

inom fyra olika branscher. Dessa företag är också av fyra olika storlekar. Detta för att jag vill 

få en så nyanserad bild som möjligt och kunna se vilka skiftningar och likheter som finns i de 

olika företagen.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

  

Förankrar och fördjupar den bakgrund, syfte och problemområde som jag tidigare 

presenterat i uppsatsens Inledning.  

 

 

 

   Behandlar metod, och på vilket sätt jag valt att genomföra undersökningen och också en 

motivering till varför jag valt just detta tillvägagångssätt. Också information om mina val av  

intervjupersoner och det intervjusätt jag valt.  

 

 

Avser den data som samlats in genom intervjuer och/eller observationer som jag presenterar 

på ett läsvänligt och strukturerat sätt. 

 

 

Tar upp analys och diskussion av intervjuerna som ställs mot den teoribildningen som jag 

har behandlat. Ger också en kort företagspresentation av vart och ett av dom företag jag har 

intervjuat butikschefen på 

 

 

Här presenterar jag de slutsatser som jag dragit utifrån undersökningen  
 

 

                                         

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina egna reflektioner. Jag ger även förslag på 

fortsatta studier. 
 

 

 

  Kapitel 2 
 

Teoretisk 
referensram 

  Kapitel 3 
 

Metod 
 

  Kapitel 4 
Presentation av 

intervjuerna 

  Kapitel 5 
Analys 

  Kapitel 6 
Slutsats 

  Kapitel 7 
Reflektioner 
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2. Teoretisk referensram 

Jag skall i detta kapitel presentera olika definitioner av begrepp och gå igenom 

teoribildningar inom dessa områden. Följande avsnitt innehåller den teoribildning som jag 

tagit del av innan jag genomförde själva undersökningen. Jag har delat upp teorin i två delar. 

En del som talar om stress som begrepp och en del som talar om ledarskap/chefskapet. Jag 

vill visa på det samband som finns mellan dem. 

 

2.1  Hur vi definierar ledaren/chefen. 
 
I litteraturen framställs många olika definitioner på ledarskap/chefskap. De flesta forskare 

delar dock uppfattningen om att ledarskapet/chefskapet innebär en påverkansprocess som 

avser att främja utförandet av den kollektiva uppgiften. Ledarskap har haft stor betydelse för 

olika samhällssystem genom flera olika tidsepoker. 

En aspekt som inverkar på ledarskapet är miljön som ledaren arbetar i, vidare är till exempel 

kulturen, normer och medarbetarna som man jobbar med viktiga för ledarskapets utformning. 

Detta visar att relationen mellan ledaren och personalen också är av vikt.16 

Begreppet ”chef” är att betrakta som en uppgiftsrelaterad funktion snarare än 

relationsorienterad. Chefens uppgifter har en administrativ, strukturell karaktär och är 

styrande i relation till medarbetarna. Makten att utöva inflytande tilldelas uppifrån. Med 

styrning genom regler och rutiner tas liten hänsyn till hur dessa uppfattas av dem som skall 

använda dem och gör därmed medarbetaren till ett objekt snarare än ett subjekt. Ur denna 

synvinkel läggs ingen vikt vid mänskliga mekanismer som behov, inre motivation eller 

förståelse.  

En ledare till skillnad från en chef är beroende av medarbetarnas stöd och vilja att följa 

honom eller henne. Därmed tilldelas makten underifrån. Ledarens uppgift blir att förmedla 

visioner, motivera och styra grupprocesser även om den administrativa delen av arbete finns 

kvar.17  

Även i ett hårdnande samhällsklimat med ökad konkurrens och med slimmade 

organisationer och företag måste det finnas utrymme för ett ledarskap där eleven eller 

personalen sätts främst.18  

 

                                                 
16 Yukl (2002) 
17 Kotter (1990)  
18 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=495283 
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2.2 Det optimala ledarskapet 
 
Chef och ledare samt medarbetare har naturligtvis ett gemensamt ansvar för sin egen 

arbetssituation. Det gäller att hitta balans i relationen mellan arbete, familj och fritid samt att 

avsätta tid för att ha roligt och kunna utvecklas.19  

Det optimala ledarskapet är det avspända, då individen själv får påverka vilka mål som sätts 

upp, sin arbetsplanering och sin egen arbetsmängd. Demokrati råder på arbetsplatsen och 

personalen blir regelbundet uppdaterad om förhållandena på arbetsplatsen.  

I gjorda studier på området har bra resultat iakttagits i de fall där företagen erbjuder 

möjlighet till flextid i kombination med ett starkt stöd hos medarbetarna. Detta visade i studier 

bland annat, att graden av engagemang och trivsel i arbetet var högre på sådana arbetsplatser. 

Var företaget man arbetade på stödjande när det gällde familjelivet så ledde också detta till 

mindre arbetsstress, större arbetsglädje, högre familjetillfredsställelse och ett mer positivt 

välmående.20 

Det gäller också att utveckla sig själv som person. Företag som kommer att satsa på 

personernas välbefinnande är redan idag bättre än om man inte hade gjort det.  

Fler och fler företag inser också att stressförebyggande åtgärder är en nödvändighet. Vidare 

gäller det också att vårda sin kropp, bra sömn är ett exempel på något som är oerhört viktigt 

för att kroppen skall kunna återhämta sig och för att man skall undvika negativ stress, samma 

sak gäller regelbunden motion. 

 

2.3 Identitetsförändring genom chefsrollen 
 
Hill beskriver att en av de svåraste och viktigaste insikterna som en chef/ledare är att få lära 

sig att leva med operfekta beslut samt vetskapen om att man inte kan vara expert på allt! Det 

gäller helt enkelt att inte bara fokusera på bara sin avdelning/butik utan man måste också ha 

hela företaget/organisationen i åtanke för att få helheten att fungera. Det tar tid att lära sig den 

nya professionella chefsrollen, som kräver ledning av människor och inte arbetsuppgifter.21  

Det sker också en identitetsförändring på det privata planet. Hill skriver att med tiden när 

chefen/ledaren finner sig tillrätta i sin ”nya” chefsroll/ledarroll så kommer en medvetenhet 

och självinsikt om vilka förändringar som sker i ens personlighet. Denna självinsikt kan vara 

                                                 
19 AFA Kompendium 
20 Burke, Ronald J (2004) 
21 Hill (1993)  
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påfrestande och kan te sig både positivt och negativt vilket beror på förändringarna som sker i 

personligheten samt på vilka erfarenheter och konflikter man möter i sin roll.  

Det blir särskilt stressfullt i just övergången till chefskapet/ledarskapet eftersom det handlar 

om en identitetsförändring. Hill skriver om fyra olika stressfaktorer som har att göra med 

själva chefsbefattningen. ”ansträngning av rollen”, ” negativitet”, ” isolering”, och ”bördan av 

ledaransvaret”.22   

Ansträngning av rollen: I och med den nya chefsrollen så kan han/hon pressas att prestera 

till sitt yttersta. Det är lätt att då tappa kontrollen över situationen. Detta i sin tur kräver 

mycket energi av den nya chefen/ledaren.  

Negativitet: Känslan av att hela tiden bli testad av sina underordnande kan skapa känsla av 

ångest, rädsla, frustration och ilska.  

Isolering: Karriärsförändring leder ofta till en känsla av isolering. Man förlorar personer i 

sin referensgrupp, vilka man tidigare har identifierat sig med när det gäller värderingar och 

normer.  

Bördan av ledaransvar: De tre ovanstående faktorerna leder slutligen till den sista 

stressfaktorn. I chefsrollen ingår att ha kontroll över ens medmänniskors liv och deras tillvaro. 

Detta är bördan av ledaransvar.  

 
”Att bli chef innebär inte bara en ny arbetsbefattning, 

det innebär en ny livsstil”23 
 

 

2.4 Att finna motivation och en vilja att utvecklas 
 
Att finna motivation och en vilja att utvecklas är viktigt för ledaren/chefen. Mister man 

detta kan det i sin tur leda till att man också mister viljan att arbeta på företaget.  

Hur kommer det sig att det då är så svårt att förstå och uppskatta nya idéer? Det kan vara 

svårt att tänka i nya banor för att man inte ser möjligheterna.24 Detta fenomen beror på ett 

system i människans hjärna som sorterar ut rutiner så vi slipper fatta nya beslut i varje 

situation, det blir till en hjälp för oss då vi skall förutse och tolka olika situationer.  

 Rutinerna har blivit formade genom uppfostran, erfarenhet och utbildning. Detta minskar 

risken för olika sorters misstag. 25 

                                                 
22 Hill (1993) 
23 Hill (1993) 
24 Rollof (2004)  
25 Rollof (2004) 
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Problem kan då uppstå när nya idéer beskriver saker och fenomen som tidigare inte har 

existerat. Då krävs det fantasi och inlevelseförmåga för att vi skall förstå nya tankar och 

kunna föreställa oss vad dessa skall åstadkomma. I de fallen kan ett vanemönster bli ett hinder 

för oss. Det kan upplevas som en negativ innebörd att inte följa rutiner. Det gäller dock att 

inte stagnera för att hindra nytänkande och utveckling.26  

En fråga vi kan ställa är om man kan bygga in kombinerade yrkesroller i verksamheten i en 

och samma person? Man ställer då kreativitet och effektivitet mot varandra. En chef som i 

vanliga fall antingen fokuserar på det primära ansvaret som resurser och produktion blir 

någon som också leder med hjälp av motivation.27 

 

Framtidens ledarskap handlar mycket om att man måste bejaka människan.  

Hon måste bli sedd och lyssnad på.  

En ledare måste vara prestigelös, visa att man inte är mer än en människa.  

Då skapas också en bra relation.28 
 

 

2.4.1 Omgivningens krav och stöd 
 
För att man skall kunna motiveras i sitt arbete så måste man, förutom att finna motivation 

och en vilja att utvecklas också ha stöd från familjen och framförallt det arbetet man befinner 

sig på. Jag går nedan in lite närmare på vad man skall tänka på.  

 
Familjen 
 
Hill talar om hur viktigt det är att ens partner är medveten om alla de förändringar som sker 

i ens liv då man blir chef/ledare. Dels för att det är skönt att ha en säkerhetsventil, någon som 

det går att lita på och som det går att dela sina tankar och bekymmer med. 29 

Alla människor har ett behov av att bli bekräftade och uppskattade. Starka relationer ifrån 

hemmet som såväl som ifrån arbetet är ett starkt skydd mot kronisk stress.  

Hill kunde visa att det ofta är så att flertalet chefer/ledare inte pratar speciellt mycket om 

sina liv utanför arbetsplatsen. Detta eftersom man oftast vill lägga ner hela sin energi i 

chefsrollen. Man försummar inte enbart familjelivet utan även sin egen fritid. Man tar sig helt 

enkelt inte tid att lägga på saker utanför sitt eget arbete. Beteendemönstret som beskrivits blir 

                                                 
26 Rollof (2004)   
27 Ibid 
28 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=495283 
29 Hill (1993) 



 14

mindre påfallande ju mer man växer in i sin ”chefsroll” då värderingar och mål inom både 

arbetet och privatlivet kommer att förändras. Det finns emellertid risk för att bli helt 

uppslukad av sitt arbete istället. Det blir en inre konflikt när värden i ens liv får stå tillbaka för 

att man i sin roll som ledare/chef blir för lojal mot företaget man jobbar för.30  

Det är viktigt att komma ihåg att trots att man som ledare/chef blir uppslukad i sitt arbete 

som har studier visat på att effektiviteten inte ökar arbetsviljan och stressen då minskar, utan 

effekten är snarare att stressnivån höjs.  Tidigare valde man att antingen satsa på arbetet och 

karriären eller familjen och fritiden. Nuförtiden försöker man hinna med alltihop. Vilket 

innebär en särskild komplicerad situation för kvinnor.31 

Det har också visat sig att när man offrar familjen för arbetet så tenderar man att bli orolig 

och även skapa egna skuldkänslor. Så det handlar om att hitta en balans mellan arbete och 

familjeliv för att bli tillfredsställd med sig själv och sin situation. Paradoxalt är en person med 

en nöjd och harmonisk inställning också en förutsättning för ett störningsfritt 

familjeförhållande.32 

 

 

Arbetet 

Det är också viktigt att arbetssituationen också ger ett bra kamratstöd på arbetsplatsen. 

Tidigare skrev jag om krav/kontrollmodellen rörande hur det sociala stödet kan påverka 

hälsan på arbetet. Det är viktigt att just chefen/ledaren på arbetet kan höja sin egen kompetens 

när det gäller stress och arbetsorganisationen.33  

Det finns fyra olika sociala stöd som går att urskilja enligt Karasek & Thorsell för att klara 

av stressen på arbetsplatsen.  

De sociala stöden är; 34 

Det instrumentella stödet: Man får helt enkelt hjälp när jobbet stannar upp. Man blir 

avbytt för att kunna gå ifrån och tänka när arbetsbelastningen är hög. Det kan även vara att 

man kallar in extra personal när det behövs.  

Det informativa stödet: Här bistår arbetskamrater och chefer med råd för att den anställda 

skall klara uppgiften på egen hand.  

Det värderande stödet: Man ger feedback på arbetet som den anställda har gjort. 

                                                 
30 Hill (1993) 
31 Iwarsson, (2002)  
32 Arvonen. (1989) 
33 Karasek & Theorell (1990)  
34 Ibid.  
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Det emotionella stödet: Man tillgodoser trygghet, gemenskap och uppskattningsbehov som 

individen har. Visa att det finns personer som bryr sig och som lyssnar när något går fel.  

 

2.5 Stress 
 
I detta kapitel kommer jag att definiera vad jag menar med begreppet och bygga bakgrund 

för teorierna jag använder mig av. Det krävs att begreppet stress definieras eftersom det är ett 

begrepp som många använder utan att egentligen riktigt veta vad det betyder, och vad det 

innebär. 

2.5.1 Stress som begrepp  
Stress som begrepp gjorde sitt intåg i den vetenskapliga världen genom fysiologiprofessorn 

Hans Selye på 50-talet. Hans Selye brukar idag kallas för stressforskningens fader och var vid 

den tiden verksam vid universitetet i Montreal i Kanada. Han införde termen stress som en 

gemensam nämnare på alla de reaktioner som utlöstes av fysiska och mentala påfrestningar i 

kroppens organsystem.35  

Nuförtiden används dock begreppet i de mest skiftande betydelser och missbrukas också 

ofta. Lennart Levi, professor på Karolinska Institutet i Stockholm anser att stress är kroppens 

gemensamma reaktion på i stort sett alla typer av påfrestningar, utmaningar och krav.36 

Han skriver också mycket om ämnet i sin bok Stress och hälsa (2000). Så vad menas 

egentligen med stress? 

 

Nationalencyklopedin definierar stress enligt följande: ”Ansträngande omständigheter som 

framkallar påfrestningar både fysiskt och psykiskt; ofta i samband med högt arbetstempo och 

tidsbrist, inom psykologisk, medicinsk och zoologisk vetenskap de anpassningsreaktioner i 

kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, "stressorer". De krav 

som ställs på människor i ett modernt samhälle framkallar samma stressreaktioner som hjälpte 

våra förfäder att överleva genom att stärka deras beredskap för kamp eller flykt.”37 

 

Stress som begrepp i biologin har dock en annan innebörd. Här skriver Levi om en process i 

organismen som skall anpassas till flera möjliga påverkningar och påfrestningar för att 

                                                 
35 Albrecht (1980) 
36 Levi (2000) 
37 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=316959&i_word=stress, 2007-02-26  
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hantera stressituationer.38 Levi skriver om att dessa påfrestningar till exempel kan vara när 

individer påminns om en obehaglig upplevelse eller när individen förväntas prestera 

någonting som han/hon inte tror sig kunna klara av. Påfrestningar kan också uppkomma när 

individen med eller utan anledning ängslas över problem i arbetet. 

 

2.5.2 Positiv och negativ stress 
 
Stress kan uppfattas både negativt och positivt. En händelse kan uppfattas olika beroende på 

individen i fråga. Vilka är då de utlösande källorna till stress? Bara nämnandet av begreppet 

stress kan upplevas olika av olika personer, vissa människor trivs i stress medan andra 

reagerar negativt.  

Den positiva stressen är något som ökar vår motivation och uppmärksamhet, vilket i sin tur 

höjer vår prestation och bidrar till att vi utvecklas39. Kortfattat kan man säga att det är när 

arbetet lockar och berikar oss. Det kan vara allt från att vi skall förbereda ett anförande vid ett 

möte eller sammanställa en rapport som måste avslutas med tidspress. Denna stress är dock 

oftast kortvarig och förknippad med ökad prestationsförmåga. Det är dock inte bara positivt 

med positiv stress. Det är i längden ohållbart att jobba 60 timmar i veckan trots att man älskar 

sitt jobb.40 

Det som talar om hur man länge man klarar av att arbeta länge under den även positiva 

stressen kommer jag diskutera längre fram i arbetet. Faktorer som spelar in har både med 

arbetets uppläggning, ledning, erfarenhet, genetik samt hur du själv mår både psykiskt och 

fysiskt.  

Blir påfrestningarna för stora, under en lång tid, så uppkommer, småningom den negativa 

stressen.   

Negativ stress kännetecknas oftast av vanmakt, tristess och vantrivsel. Den negativa stressen 

är den som uppstår när vår kapacitet och situationens krav kommer i obalans41. Negativ stress 

kan även förekomma när tid för återhämtning inte finns, vilket i sin tur leder till minskad 

prestationsförmåga eftersom man under en längre tid har tärt på kroppens resurser och krafter. 
42.  Detta kan i sin tur ge trötthet, infektioner och så småningom leder det till utbrändhet. På 

lång sikt så kan man utveckla stressrelaterade sjukdomar som till exempel muskelbesvär, 

                                                 
38 Levi (2000) 
39 Kaufmann & Kaufmann (1998)  
40 AFA Kompendium 
41 Kaufmann & Kaufmann (1998) 
42 Kaufmann & Kaufmann (1998) 



 17

hjärt- och kärlsjukdomar, muskelbesvär samt andra sjukdomar som kan relateras till stress. 

Var gränsen går mellan positiv och negativ stress är dock väldigt svårdefinierat. Detta 

eftersom stress helt enkelt är individuellt. 43 

 

”Det avgörande är inte alltid hur man har det – utan hur man tar det”44 

2.5.3 Vad framkallar stress på jobbet? 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring hur stress på arbetsplatsen uppkommer. 

Forskning har visat att individer som konstant arbetar över 48 timmar i veckan i större 

utsträckning är sårbara för hjärtinfarkter än de som arbetar betydligt mindre 45  

Överbelastning i arbetslivet är den stressfaktorn som traditionellt får mest uppmärksamhet. 

Detta eftersom tidspress och deadlines hör till vardagen och tempot tenderar att höjas hela 

tiden.46 Inte allra minst i arbetet som butikschef.  

Andra faktorer som framkallar stress hos chefer/ledare kan vara långa arbetsdagar, 

arbetsöverbelastning och deltagande i många möten. Vidare är att introducera och hantera ny 

teknologi på arbetsplatsen stressbildande vilket även ledarnas relationer med kollegor och 

överordnade är.  

 

En stressfaktor kan vara organisationen själv. Med detta menas att organisationen kan 

utgöra ett hot mot ledarens självständighet och kontroll. Det händer att butikschefer i stora 

organisationer ibland klagar över att de har dåliga möjligheter att delta eller vara involverade i 

stora beslut. Ett relevant påstående är att en nyckelfaktor i individuell hälsa är att existerar 

goda relationer mellan medlemmar i en grupp eller organisation. Butikschefer har höga krav 

på sig samtidigt som de har begränsad auktoritet. Detta till trots skall de ha fullt ansvar för att 

verksamheten fungerar.47 

2.6 Stressbilden 

Här valde jag att skriva om några olika stressmodeller för att förklara vad det är som kan 

påverka en persons stress nivåer. Det handlar dels om det man föds med samt det företagen 

kan göra för att undvika att stressen skall bli negativ.  

                                                 
43 Kaufmann & Kaufmann (1998). 
44 http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm 
45 Cooper & Smith (1994) 
46 Iwarsson (2002) 
47 Cooper & Smith (1994) 
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2.6.1 Stressmodellen 
 
På en arbetsplats finns det flera saker som kan leda till stress. Det är helt enkelt så att det 

inte bara är en sak som gör att vi kan uppleva negativ/positiv stress, utan det är en mängd 

olika faktorer som tillsammans bildar vår ”stressbarriär”. Denna ”barriär” är helt olika 

beroende på faktorer såsom vår fysik, miljön runtomkring oss, vår genetiska uppbyggnad, vad 

vi har för erfarenhet osv.  

Om vi talar om de fysiska förhållandena så innefattar det byggnaden som vår arbetsplats 

ligger i, såväl som oljud och temperaturer.  

Vidare är den andra delen, den psykosociala/psykiska miljön relevant. Denna är mer 

svårdefinierad, jag har dock försökt att visa vad jag menar med hjälp av Levi och även 

Theorells modell. De försöker att beskriva hur vi som individer formas av de miljöer som vi 

befinner/befunnit oss i, hur organisationen styr och hur vårt arbete är upplagt.  

Detta kan i sin tur ha påverkats av våra åsikter, preferenser, fördomar och kunskaper som vi 

sedan tidigare bär med oss. Detta styrs också en hel del av erfarenheter och av våra gener, av 

ledning och också av hur arbetet är upplagt.  

Dessa sammanlagt tre delar påverkar gemensamt hur vi reagerar i olika situationer. 48 

 
Reaktionerna blir erfarenhet som påverkar oss som personer. Vi påverkas helt enkelt av den 

miljö som vi verkar i.  

2.6.2 Krav/kontrollmodellen 
 
Det är centralt att i en arbetsorganisation låta personalen ha kontroll över sitt eget arbete. 

Det är viktigt att man låter personalen själva avgöra sina prioriteringar, arbetsmetoder och 

besluta om vilka resurser som man behöver för att genomföra sitt arbete. Saknas 

beslutanderätt finns en risk för att engagemanget och självständigheten hos personalen 

                                                 
48 Levi (2000)   

Arbetets 
uppläggning 
och ledning 

Erfarenhet 

    Vi som personer        Reaktioner 

Genetisk 

Fysisk 

     Psykisk 

Beteendemässig 

Figur 1: Psykosocialmodell av Levi (2000) 
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minskar drastiskt. Det gäller att ha så stor kontroll som arbetsgivare, att man samtidigt sporrar 

och tillåter att det finns kreativitet hos den anställda.49 

 

Agevold talar om begreppet självalianition som innebär att de anställda börjar känna sig 

maktlösa, meningslösa och isolerade. Självalianition skadar effektiviteten på arbetsplatsen 

vilket till slut leder till negativ stress. 50 

En modell, som Agevold diskuterar i stor omfattning är krav/kontrollmodellen. I denna 

modell sammanförs de två aspekterna arbetskrav och kontroll. Negativ stress i 

arbetssituationen är en viktig riskfaktor. Kombinationen av höga krav och litet 

beslutsutrymme i arbetet innebär en psykisk påfrestning och därmed en ökad risk för olika 

sjukdomar.51  

 

Den amerikanska sociologen Karasek försökte slå ihop två olika forskningstraditioner på 

70-talet. Dels var det teorin om att mental belastning ökar kroppens fysiologiska beredskap 

för kamp respektive flykt, samt den sociologiska Alianationsmodellen som talar om att brist 

på inflytande och mening i arbetet ökar risken för sjukdomar, såsom stress och utbrändhet. 

Idealsituationen enligt Karasek uppkom då man nått en ”avspänd” situation i arbetslivet. Här 

är risken för stress minst. 52 Med en avspänd situation talar man om att man har stort 

beslutsutrymme och en avspänd arbetssituation.  

 

Den mest inspirerande delen är emellertid den spända. Här finns utrymme till positiv stress. 

Även om det finns höga krav på de anställda så är det inte påfrestande eftersom de kan vara 

med och påverka sina egna arbetssituationer. Vidare menar han att det är en självklarhet att de 

höga kraven skapar en viss stress hos de anställda, detta är den så kallade positiva stressen.  

Butikscheferna kan uppleva positiv stress i och med att de kan vara med och bestämma sina 

egna arbetstider. Något väsentligt är dock att man också får chans till återhämtning mellan 

varven, om inte så leder det i längden till kronisk stress som i sin tur inte är bra.53 

 

 
                                                 
49 Agevold (2001) 
50 ibid. 
51 Agevold (2001) 
52 Karasek & Theorell (1990) 
53 Karasek & Theorell (1990) 
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Figur3: Krav/kontrollmodellen visar hur 

relationen                                

mellan krav och kontroll i arbetet styr stressnivån                                                                                                     Källa: 

Karasek & Theorell (1990) 

 
 
Som vi ser på modellen ovanför så är höga krav förenat med ett litet beslutsutrymme farligt 

för individen. Stressen samlas och blir till en kronisk anspänning som kommer att försvåra 

inlärningen och individens utveckling. Förutom detta så försvagas också individens 

kroppsliga motståndskraft vilket kan leda till utbrändhet och flera års sjukskrivningar.  

2.6.3 Ansträngnings/belöningsmodellen.  
 
Ansträngnings/belöningsmodellen går ut på att individen kan klara en hög grad av 

ansträngning, om detta i sin tur svarar mot en hög grad av belöning. Belöningen kan vara 

såväl i form av pengar som i form av ökad social status och förbättrad självkänsla. Blir 

balansen mellan ansträngning och belöning ojämn så riskerar individen att hamna i utbrändhet 

och stress.54När man som arbetsgivare använder sig av ansträngnings/belöningsmodellen skall 

man också vara medveten om att de inre och yttre kompensationerna minskar möjligheterna 

att känna engagemang i sitt arbete. Detta kan yttra sig genom att man ökar ansvarsområdena 

för cheferna utan att de ersätts för detta, som arbetsgivare lockar man istället med spännande 

arbetsuppgifter, höga löner och obegränsade möjligheter. Arbetsgivaren vinner inget på att 

slita ut sin personal, det leder oftast bara till ohälsa. 55 

                                                 
54 Karasek & Theorell (1990) 
55 Karasek & Theorell (1990) 
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2.7 Individens hälsa och omgivningens krav 
 
Som tidigare nämnts så uppkommer stressen i livet i samspel mellan individen och dess 

omgivning. Stress kan till exempel uppträda då förväntningarna och kraven från omgivning 

inte riktigt stämmer överens med individens egna förmågor och behov. 56 

I sin tur leder detta till att vi blir stressade, då vi inte har förmågan att hantera de olika 

påfrestningar som vi utsätts för. Stress kan också uppkomma då våra egna behov är större än 

omgivningens krav på oss, som till exempel vid ostimulerande arbete som jag har beskrivit 

tidigare.  

Något annat som också påverkar oss i vårt arbete är vår egen hälsa. Välbefinnande och 

prestationsförmåga har visat sig ha sammanlänkande effekter på varandra.  

Marianne Frankenhaeuser, psykologiprofessor vid Karolinska Institutet, beskriver de olika 

samspelen mellan omgivningens krav på oss och individens egen hälsa, välbefinnande och 

prestationsförmåga. Hon anser att samspelet påverkas av flera olika förhållanden, och hit hör 

individens personliga egenskaper.57 Frankenhaeuser skriver också om att vi alla är olika, både 

ifråga om vad vi har upplevt, lärt oss och vad vi har fått för medfödda arv.58 

 

 
 
Figur2: Samspel mellan omgivningens krav och individens hälsa så som 

Frankenhaeuser beskrivit den Källa: Egen design av Frankhaeuser Marianne modell 

ifrån boken Kvinnligt Manligt Stressigt (1997) 

 

 

                                                 
56 Levi (2000) 
57 Frankenhaeuser (1997) 
58 Ibid. 

Omgivningens  
krav 

Hälsa 
Välbefinnande 
Arbetsförmåga 

Värderingar 
Erfarenhet 
Kunskap 
Arvsanlag 

 
Omgivningens  
    Skydd 

Individens förmåga & 
Kroppens reaktioner 



 22

Modellen beskriver samspelet mellan omgivningens krav och individens egen hälsa. När en 

individ ställs inför krav från omgivningen gör hjärnan en bedömning. Om det råder balans 

mellan kraven och den egna förmågan känns utmaningar stimulerande och den positiva 

stressen eller den ”bra” stressen kan upplevas. Om kraven är alltför höga, eller alltför låga, 

kan stressen bli en plåga.59  

En stor stressfaktor på jobbet är rollkonflikter. Som chef/ledare på mellan nivå så kan man 

uppleva stress från flera håll, och då detta sker är det svårt att känna sig accepterad från sina 

kollegor eller organisationen. Man kan tvingas göra saker mot sin vilja vilket också är en form 

av rollkonflikt. Det kan handla om att gå emot sin egen moral eller till och med gå emot vad 

företaget står för. Detta blir en problematisk situation som i sin tur leder till stress.  

 

2.7.1 Stressdämpande åtgärder 
 
Det finns några handfasta punkter som man kan följa för att minimera stressen i livet och 

som dokumenterat gör att stressen dämpas hos individen.  

 

SÖMN; Måttlig grad av stress, varvad med vila och återhämtning är inte skadlig för 

individen utan kan tvärtom vara sporrande. Problemen uppstår när stressen är långvarig och 

tid för återhämtning inte ges.  Man blir utmattad och risken för att den negativa stressen skall 

knacka på dörren är stor.60 

 

PAUS; Alla behöver tid att stanna upp och tänka, smälta intryck och slappna av. Det ger 

både återhämtning och social samvaro.61 

 

FYSISK AKTIVITET; För att må bra så behöver vi röra på oss. Det betyder mycket för 

hälsan. Och det gör det också lättare att få en bra sömn.62 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Frankenhaeuser (1997) 
60 www.arbetslivsinstitutet.se/print/print.asp?fil=F%3A%5Cniwlroot%... 
61 AFA kompendium 
62 Ibid. 
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Det gäller också att som chef/ledare då och då stanna upp och tänka över några små enkla 

funderingar;  
1. Satsa på sig själv – Du behöver utbildning och stöd för att vara en bra chef. 

2. Sätt tydliga mål – Målen skall kunna uppnås och vara begripliga.  

3. Ställ rimliga krav – Tänk på att dina handlingar påverkar kulturen och klimatet. 

4. Ge socialt stöd – Lär känna medarbetarna. Umgås och sök/ge stöd 

5. Delegera och samarbeta – Ge medarbetarna inflytande och möjligheter att bestämma. Då får du avlastning 

och möjlighet att bli en bra chef/ledare 

6. Ge återkoppling – Visa uppskattning, ge beröm och belöning. Alla behöver bli sedda.  

 

Detta gäller både mellan chefen/ledaren och hans/hennes medarbetare och cheferna/ledarna 

sinsemellan.63 

 

                                                 
63 AFA Kompendium 
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3. Metod 

I detta kapitel redogör jag och ger en beskriver hur jag gått tillväga för att genomföra 

denna studie. Med förklaring och specificering av tillvägagångssättet som jag använt skall det 

ge insyn i det material som jag har utgått ifrån och en möjlighet att värdera resultatet av det 

empiriska materialet. 

 

3.1 Undersökningsmetod 
 
När det gäller undersökningens kvalitet så har en testande problemställning till syftet att 

finna omfånget, frekvensen och/eller utsträckningen av ett fenomen. Jag vill dock ha ett 

extensivt upplägg, eller en metod som undersöker relativt få nyanser men som sträcker sig 

över många enheter64. 

Vill man istället få fram flera olika nyanserande sidor av hur människor förstår och 

uppfattar en situation och/eller har en oklar problemställning bör vi välja en kvalitativ 

ansats.65 

Forskaren, i detta fall jag, skall sträva efter att sätta sig in i forskningsobjektets värld och 

tankar och på så sätt få ett perspektiv inifrån.  

 

Min studie är kvalitativ och är baserad på hur de intervjuade personerna upplever sin egen 

situation när det gäller förväntningar, krav från omgivningen, kontroll, stress och personlig 

utveckling.  

Mitt val av en kvalitativ metod grundar sig på metodens olika kvalitéer när det gäller 

följsamheten, möjligheten att observera det unika, närheten till studieobjektet och möjligheten 

att upptäcka sammanhang och skapa klarhet i vad som ligger i olika begrepp eller fenomen.  

För att förstå det mänskliga handlandet så är det min övertygelse att den kvalitativa, tolkande 

metoden helt enkelt lämpar sig bäst. 66 

Den metod för insamling av data, som jag använt mig av, det vill säga individernas 

upplevelse av situationen, har skett genom ett flertal olika öppna intervjuer. Detta är troligtvis 

den vanligaste metoden för datainsamling inom den kvalitativa metoden.67 Det resultat jag får  

fram är baserad på min egen förståelse och egen tolkning av den verklighet som 

intervjuobjekten påvisar. 
                                                 
64 Jacobsen (2002)  
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
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3.2 Undersökningens utformning 
 
Undersökningens utformning är, som nämnts tidigare, gjord på öppna individuella 

intervjuer. Det vanligaste sättet att avgöra vilken typ av intervju som är önskvärd, är genom 

att ta ställning till vilken grad av struktur som man verkligen vill ha.  

En delvis strukturerad intervju är användbar när man vill få ut viss information från alla 

uppgiftslämnare. Intervjuerna styrs då av ett antal frågor eller frågeställningar som ska 

utforskas, dock har varken frågornas ordningsföljd eller följdfrågor har bestämts i förväg.68  

Andra saker att tänka på vid konstruerandet av en intervjuguide är att undvika ledande 

frågor. Målet med en öppen intervju är att få ut mesta möjliga av intervjuobjektet. Jag vill 

kunna tillvarata det intervjuobjektet tycker är viktigast och få svar som är formulerade med 

intervjuobjektets egna ord. Detta innebär att jag skall försöka att styra intervjun så lite som 

möjligt.  

Jag valde att intervjua butikschefer inom fyra olika stora butikskedjor. Där jag börjar med 

en butikschef i en mindre butikskedja, som har ett väldigt centralt styre, och går uppåt för att 

avsluta med att intervjua en butikschef i en stor europeisk butikskedja, där man också 

fokuserar mer på ett decentraliserat styre. Detta för jag vill få en nyanserad bild av ledarskapet 

och för att jag vill se om det också finns skillnader mellan butikskedjor i olika storleksgrader.  

Jag valde den öppna intervjun därför att det är relativt få personer jag skall intervjua och 

därför att jag är intresserad av vad den enskilda individen har att säga. Jag vill också veta hur 

intervjuobjektet tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. 69   

Tanken med mitt urval är att intervjuobjekten skall vara representativ för gruppen i sin 

helhet, d.v.s. att de intervjuade speglar branschen i sin helhet.  

Skillnaderna mellan urvalet kan vara slumpmässigt eller icke-slumpmässigt. Väljer man 

som jag gjort i mitt upplägg, ett urval, krävs ett slumpmässigt urval för att det skall vara 

möjligt att generalisera.70 De intervjuade speglar därför ett tvärsnitt av olika organisationer 

och har inte valts ut p.g.a. några särskilda kriterier utöver deras formella ansvarsområden. De 

intervjuade har alla olika arbetsgivare men liknande arbetsuppgifter och ansvarsområden.  De 

intervjuade representerar en bred erfarenhet.  

 

                                                 
68 Jacobsen (2002) 
69 Jacobsen (2002)  
70 Ibid. 
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3.3 Analys av data 
 
Jag valde att skriva ut intervjuerna som en sammandragen helhet. Detta gjorde jag direkt 

efter att intervjuerna genomförts för att jag skulle komma ihåg alla de olika intrycken jag fick 

av intervjupersonerna och vad de sagt, vilket var värdefullt när jag påbörjade min analys av 

materialet.  

Ett annat tungt vägande skäl till att jag valde detta tillvägagångssätt är för att det påminner 

om mitt normala arbetssätt, då jag alltid haft lättare att läsa och analysera saker som finns 

nedskrivet på papper. Tyvärr var detta dock en tidskrävande metod men jag tycker att det var 

värt det i slutändan.  

Sammanställandet av materialet från intervjuerna skedde efter intervjuguidens tema. 

Jag läste igenom varje tema flera gånger och skrev ner vad varje respondent svarade. 

Jag var dock noga med att skriva det mer som en berättande beskrivning på vad mina 

intervjuobjekt hade svarat. Detta för att få med nyanserna av svaren.  

 

Detta underlättade mitt sökande efter likheter och mönster i intervjuobjektens svar. Då 

någon av intervjupersonerna sagt något utmärkande, något som på ett bra och tydligt sätt 

uttrycker en allmänt rådande inställning eller något som går emot den allmänt rådande, 

redovisas detta. Alla frågorna redovisas inte eftersom en del av dem inte hade någon speciell 

relevans i förhållande till syftet.  

 

3.4 Objektivitet och subjektivitet 
 
Förförståelse för ämnet och intervjuobjekten är i hög grad internaliserad i mig som person. 

Mina tidigare erfarenheter har bidragit till den person jag är idag och går inte att skilja från 

mitt ”vetenskapliga jag”. Eftersom den kvalitativa forskningsmetoden har ett förstående syfte 

och en tolkande karaktär är det oundvikligt att instrumentet, i detta fall forskaren, sätter sin 

prägel på materialet. Att försöka uppnå fullständig objektivitet är därför nästintill en 

omöjlighet. 

Resultatets rimlighet är knuten till forskarens syfte med undersökningen och sambandet 

mellan detta och val av metod. Det bör ligga en rimlighet i att det som beskrivs faktiskt visar 

den verklighet som undersökningen säger sig vilja uppvisa.71  

Metod bör väljas utifrån den sannolikhet att den kan mäta det som är tänkt att mätas.  

                                                 
71 Jacobsen (2002)  
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Trovärdighet relateras till insamling och tolkning av det kvalitativa materialet. I en 

kvalitativ 

undersökning använder forskaren sig själv som tolkningsinstrument vilket kan leda till 

felbedömningar beroende på hans/hennes inställning och upplevelse av det undersökta. Vidare 

kan den så kallade intervjueffekten, då intervjupersonen svarar i linje med det han eller hon 

tror forskaren vill höra, ha effekt på resultatet och ge en snedvriden bild av verkligheten.72  

 

3.5 Förberedelser och genomförande av intervjuer 
 

För att fånga upp butikschefernas och deras roll valde jag att använda mig av individuella, 

delvis strukturerade intervjuer. Ämnets personliga karaktär krävde dels en öppenhet för det 

som intervjuobjekten upplever, dels tillit, vilket jag lättast skapade genom att vara aktiv under 

intervjun.  

Jag valde också att dela upp frågorna i tre delar, personligt, ledarskap och stress. Detta för 

att intervjuobjekten skulle veta vilken inriktning på frågor som vi talade om. Jag valde också 

att starta intervjun med några mer lättsamma frågor och ju längre jag kom i intervjun desto 

mer täckande frågor ville jag ha svar på.  

 

Några frågor överlappade varandra i syftet att få intervjuobjektet att på egen hand vilja 

utveckla svaren och belysa dem ur egna perspektiv. 

Inledningsvis genomfördes intervjun med en butikschef som jag sedan tidigare har varit i 

kontakt med och som jag kände att jag kunde testa mig fram på. Syftet var också att få en 

återkoppling på intervjufrågorna. Frågorna upplevdes här som heltäckande för att kunna nå 

mitt syfte med undersökningen.  

Cheferna intervjuades var och en vid ett varsitt tillfälle i lugn och ro, huvudsakligen i 

organisationens egen lokal, eller på närliggande fik, för att få en så avslappnad miljö som 

möjligt. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till butikschefen i fråga, dock i olika ordning 

beroende på respondens svar och nya frågor ställdes som en uppföljning till svaren. 

Intervjuerna varierade i längd, från ca 1 ½ timme till 2 ½ timmar. Sist så intervjuade jag mitt 

anonyma objekt. Detta eftersom jag inte visste om jag skulle kunna använda mig utav denna 

intervju. Det visade sig att intervjun skulle vara mer öppen än några av de andra intervjuerna 

var.  

                                                 
72 Jacobsen (2002) 
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3.5.1 Intervjukritik 
 
En del av de intervjuade som jag träffade seglade iväg under intervjun. Detta är en uppenbar 

risk då jag använder mig av den ”fria” intervjuformen. Jag ville dock att intervjuerna inte 

skulle begränsa sig utan att intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade, detta för att jag 

ville få så ärliga och ”djupa” svar som möjligt. Risken fanns också att intervjuobjekten 

svarade som de trodde att jag ville att de skulle svara. Jag hade också ett anonymt objekt för 

att på så sätt se vad som skiljer sig hos butikschefen, om han/hon slipper känna att hon/han 

pekar ut företaget som han/hon jobbar på.   

3.6 Val av litteratur 
 
Mitt mål med litteratursökningen var att samla relevant och vetenskaplig information till 

uppsatsen. Inledningsvis läste jag översiktslitteratur för att få en förförståelse i ämnet samt för 

att finna relevanta teorier och vetenskapliga författare. Jag har även använt mig 

av referenslistor i böcker, avhandlingar, rapporter och uppsatser för att få tillgång till så 

många primärkällor på området som möjligt.  

Litteraturen till uppsatsen har jag sökt på biblioteken i Varberg och i Göteborg. Sökmotorer 

som använts var; LIBRIS. Därefter utökades sökningen till Google, vilket varit ett bra 

komplement till övriga källor. Mina sökord har varit; ledarskap, ledarskapsutveckling, stress, 

stresshantering, chefsutveckling, samt de engelskspråkiga motsvarigheterna. 
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4. Presentation av intervjuerna 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för det material som jag har samlat in vid mina 

intervjuer. En sammanställning av samtliga intervjuer kommer att presenteras för att göra det 

möjligt att skapa en överblick. 

 

4.1 Hollywood 
 
Hollywood är en skejt/street butik som ligger i centrala Göteborg. Man säljer förutom 

kläder/skor också hårdvara såsom skejtboards, longboards, surfbrädor och snowboards.   

Från början var Hollywood fristående, men nu ägs det av Too Off AB (bolaget som står 

bakom). 1999 så köpte Too Off AB upp rättigheterna till att få använda sig av namnet. 

Hollywood har en fast anställd och det är Marcus, i sin personalstyrka har man dock 

ytterligare sex som arbetar som är timanställda. Målgruppen är tjejer/killar i åldrarna 15-30. 

Förutom butiken i Göteborg så har man också en butik i Stockholm. Stockholmsbutiken är 

något mindre och Marcus är inte inblandad i denna butik.  

Under tiden som jag gjorde detta arbetet så valde Too Off AB att också öppna upp två nya 

butiker. En i Uppsala och en på Hisingen i Göteborg. Trots att Marcus redan sagt att han 

kände av arbetsbelastningen för de redan två existerande butikerna så valde han att tacka ja till 

att bli butikschef för även dessa två butikerna. Från att ha varit butikschef för Hollywood och 

Concrete i Göteborg är han nu också butikschef för Hollywood i Uppsala och Hollywood på 

Hisingen. Detta är dock ännu under uppstart, vilket gör att jag kommer hinna att färdigställa 

mitt examensarbete innan Marcus helt kommer att gå in som butikschef i dessa butiker.  

4.1.1 Marcus Tidholm som person 
 

Marcus Tidholm, 31år, arbetar som butikschef på Hollywood i Göteborg samt systerbutiken 

Concrete, också liggande i Göteborg. Han har arbetat tre år som butikschef på Hollywood, 

men har varit i företaget sedan drygt fem år tillbaka. Han jobbar fem dagar i veckan och delar 

upp sina dagar mellan de två butikerna samt kontoret.  

Under början av året och runt slutet på hösten blir hans arbete avsevärt mycket längre. Han 

bor strax utanför Göteborg tillsammans med sin flickvän. Den fritid han faktiskt har fyller han 

med skejtboard/snowboard åkning samt tränar på gym flera gånger i veckan. Han är också 

musikintresserad. Han sitter nästan dagligen och letar musik och håller sig uppdaterad.  
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Han umgås med folk inom branschen. Detta är inget som han ser som något problem utan 

han gillar det. Det är med dessa människor han trivs. Sen mognar ju dessa personer också med 

åren. Nu börjar flera av hans vänner skaffa barn och han kan väl känna att det snart börjar bli 

dags för honom också.   

4.1.2 En chef med struktur.  
 
Marcus blev tillfrågad att bli butikschef efter att ha jobbat i butiken under två år. Han gick 

inte in med några särskilt stora förväntningar till en början men kunde ändå känna att det var 

ett rätt så stort ansvar.  

Till en början var han endast butikschef i Hollywood-butiken, men då Daniel, Concretes 

förre butikchef slutade fick Marcus ta ansvar för även denna butik. Detta var inget som han 

trodde skulle bli långvarigt utan det var till en början bara en snabb lösning som skulle ändras 

vid anställning av en ny butikschef.  

Nu efter ett års tid är han fortfarande chef för båda butikerna. Han visste att det skulle bli 

jobbigt. Särskilt jobbigt är det under inköpsperioderna, som är nu på våren och under hösten. 

Då hinner han knappt med någonting annat än jobbet.  

Det är också då han kan känna av den psykiska aspekten av att vara butikschef. Att få allting 

att gå ihop. Löner, scheman, beställningar och samtidigt hålla båda butikerna rena och 

fräscha.  

Det som får honom att stå ut är det att han vet att det bara är såhär stressigt under kortare 

perioder.  Han känner också att han kan gå och be personalen om hjälp om det skulle vara så 

att han känner att han inte kommer hinna med. Ett exempel på detta är med beställningarna. 

Med dessa har han i år medvetet lagt ut ett större ansvar på personalen. Dels för att de skall 

känna sig mer involverade i inköpen samt för att avlasta Marcus.  

Det kan vara skönt att kunna dela ansvaret över ett visst märke med någon samtidigt som 

man har någon som man kan bolla idéer med, så att man inte fastnar i någon speciell look utan 

hittar nya infallsvinklar. Marcus säger att;  

 

”Det gäller att ha struktur på saker och ting för att få det att gå ihop. 

 Jag måste dock vara med i hela beställningsprocessen ändå,  

detta eftersom jag delar ut vissa märken så saknas helheten för mina anställda.  

Dom vet ju inte vad jag har beställt från olika märken.  

Därför är det viktigt att jag trots allt håller mig i närheten när beställningarna läggs.  

Jag vill ju inte ha butiken full av bara gula t-shirtar en säsong” 
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Chefsjobbet har också gjort att Marcus mognat som person. Tidigare så hade han svårt att be 

om hjälp och det kunde kännas som att han ville klara allt själv. Han har förstått med tiden att 

man som chef måste kunna lita på den personal som man har. Eftersom jobbet tar upp en sån 

stor tid av ens liv så är det viktigt att man kan hitta stöd hos sina kollegor.  

 

Marcus arbetsrutiner kan se ut såhär; Oftast kommer han in till klockan 9 på morgonen och 

går igenom papper/beställningar och svarar på mail. Butiken öppnas en timma senare, klockan 

tio. Han har valt att dela upp de dagar han jobbar på de två butikerna så att han jobbar på 

Concrete två dagar i veckan och Hollywood två dagar i veckan. Detta kräver som sagts innan, 

att han lägger ett stort ansvar på personalen. Marcus ser inte delegeringen av ansvaret som 

något problem utan han har lärt sig att han måste göra så för att själv inte behöva jobba ihjäl 

sig. Han säger dock att det är svårt direkt att ha några egentliga fasta tider som han jobbar 

utan han får ju hela tiden själv avgöra när han skall börja och sluta.  

Ibland är det mindre att göra och han får då gå tidigare. Under inköpsperioden är det oftast 

längre, och fler arbetsdagar per vecka. Det är därför en oerhörd lättnad att kunna planera sin 

tid helt själv.  

Han erkänner också att han har svårt att lämna jobbet på ”jobbet”. Oftast får han också 

jobba något när han kommer hem. Så det är skönt att han än så länge bara lever med sin 

flickvän som accepterat hur det ser ut nu.  Det är nästan aldrig som han kan erinra sig om att 

han inte tänker på jobbet.  

”Det har blivit en del av vardagen helt enkelt” 

 

Det är också svårt att låta bli att svara i telefonen när han åker iväg. Oftast ringer personalen 

för att fråga om helt oväsentliga saker.  

 

Skulle Marcus bli sjuk vet han faktiskt inte vad som skulle hända. Nu har han, som sagts 

tidigare, lagt ett stort ansvar hos den personalen som han har. Han förlitar sig helt enkelt på att 

de skulle göra sitt bästa utifall han skulle bli sjuk! Det enda som han vet att personalen inte 

kan göra helt själva är lönerna. Och dessa kan han ju göra hemifrån om det skulle vilja sig så 

illa att han inte kan göra dem från jobbet.  
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4.1.3 Stress på jobbet. 
 
När det gäller nya idéer försöker Marcus lyssna på sin personal. Gäller det idéer som han 

själv får så tar han upp dessa med ägarna om det skulle kosta pengar, annars så är det i stort 

sett fritt fram att genomföra dem. Man kan nästan påstå att Marcus har butikerna som sina 

egna.  

”… men, med det kommer också ett stort ansvar” 
 

Friheten gör också att han känner ett stort ansvar över att det skall gå bra vilket i sig sätter 

press på honom som person. Det är svårt att därför hela tiden utveckla sig eftersom det 

egentligen inte finns tid för någon egen vidareutveckling, när man har fullt upp med att bara 

hålla sig uppdaterad med sådant som är viktigt NU! 

Visst kan han känna att det är svårt att bara kunna ta det lugnt men Marcus har som sagt på 

senaste tiden lärt sig att delegera arbetet mycket effektivare vilket leder till att han inte känner 

att han själv bär hela ansvaret. Exempelvis vid beställningar delar han oftast ansvaret med 

någon i personalstyrkan. Detta både så att de skall veta lite om kommande inköp men också 

för att de skall känna sig delaktiga och dela arbetsbördan med honom.  

 
När det kommer till stress så är Marcus lite försiktigare. Han har svårt att prata om någon 

egentlig stress. På Hollywood så arbetar han ju med det som han älskar. Därför medför inte 

själva arbetet stress. Det som Marcus tycker är stressande är saker och ting runtomkring. Att 

känna att han gör något annat än ”bara” jobbet och att hinna umgås med flickvännen. 

Resterande stress som han får på jobbet är ju bara positivt, och det är den som får honom att 

vilja jobba. Han säger också att han tror att stress är en kombination av att känna sig 

otillräcklig, att man har en oförmåga att prioritera bland sina arbetsuppgifter, att man ej har 

fungerande relationer till sina medarbetare och brist på fysiska aktiviteter.  

När jag ber honom säga något specifikt som får honom att uppleva stress på jobbet, så säger 

han att ha många saker att göra samtidigt är stressande. Det ringer från lagret, kunderna vill ha 

hjälp samtidigt som Mattias (chefen) vill ha sin säljrapport. Att helt enkelt ha en hel massa 

saker att göra som man vet skall vara klar innan dagen är slut är stressande. Det gäller alltså 

att vara organiserad ut i fingerspetsarna.  

Han är medveten om att det har gått relativt smidigt för honom i sitt arbete än så länge. 

Skulle det vara så att något plötsligt, oväntat hade hänt så kanske han inte skulle se situationen 

på samma sätt? Som om han plötsligt skulle få barn. Då vet han att hans nuvarande situation 

skulle vara ohållbar.  



 33

En viktig faktor som gör Marcus situation komplicerad är att det är svårt att satsa på då man 

arbetar stressförebyggande arbete på ett företag i Too Off’s storlek. Det är lätt för större 

företag som Åhléns och Hennes & Mauritz att satsa på åtgärder för att minska stress eftersom 

de har pengar att satsa. De pengarna finns inte att röra sig med i ett litet företag. Därför får 

man läsa det på bästa sätt själv.  

När det gäller stöd på arbetsplatsen så har han ju både sina arbetskollegor och sin chef som 

han kan prata med. Mattias (chefen) lyssnar alltid och Marcus ser inte några hinder för att 

prata öppet med honom. Ibland blir det dock svårt att ge alla inblick i hur det är att vara 

”Marcus”. De krav som ställs på honom kan ibland bli något övermäktiga. Marcus konstaterar 

att det helt enkelt gäller att bibehålla kontrollen.  

Ibland så tar han en paus genom att helt enkelt ta extra 15 minuters lunch. Helt enkelt bara 

för att man ibland behöver låta saker och ting sjunka in.  

Så vad händer när Marcus väl känner sig stressad? Marcus talar om att han får svårare att 

somna om det är så att han vet att det är mycket att göra på jobbet När det är extra stressigt på 

jobbet är det alltså ännu viktigare att han tar sig den där timmen och sticker iväg och tränar. 

Han har märkt att gör han inte det så är det omöjligt att orka hålla sig igång. Hjärnan blir trött 

men inte kroppen. Det blir svårt att somna och man blir en grinig chef. Personalen märker av 

det och det blir spänt på jobbet vilket gör att det blir en än jobbigare situation.  

När han pratar om detta så inser Marcus också att det mycket står och faller på hur han 

klarar av att hantera sin egen stress. Eftersom han har hand om så många delar i butikerna så 

blir alla påverkade av hur han mår och beter sig. Alltså hur han hanterar stressen. Då är det 

viktigt att ha en öppen dialog.  

4.2 Media Markt 
 
1979 öppnade Walter Günz, Helga Kellarhals och Leopold Stiefel den första Media Markt 

butiken Media Markt i München. Grundtanken är att man skall kunna erbjuda ”Ordentligt 

med golvyta, ett brett sortiment, snäva vinstmarginaler med större omsättning”. Så föddes 

stormarknaden för hemelektronik. Man erbjöd helt enkelt ett unikt utbud av hemelektronik 

med ett bottenpris.  

Detta var och är fortfarande något som fortfarande tas på största allvar.  Nästan 10 år senare 

tog man steget fullt ut och började expandera utomlands. Idag har de 417 butiker i tolv 

europeiska länder och är fortfarande ett av de mest välkända företagen över hela Europa. Jag 
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intervjuade butikschefen i Media Markt butiken som ligger strax utanför centrala Göteborg. 

Butiken öppnades hösten 2006.  

4.2.1  Donald Dufvenberg/Varuhuschef 
 
För att förstå Donalds Dufvsbergs position i företaget så måste jag också förklara hur 

ledarstrukturen i företaget är upplagd. Donald Dufvsberg blev tillfrågad om han ville bli 

varuhuschef på Media Markt förra året. Detta är då något som han i sin tur får ”köpa” sig 

rätten till, eller snarare att man lägger en insats. I just detta fall så är dom två stycken 

varuhuschefer (eftersom Media Markt nyöppnar i Sverige) som delar på insatsen. De har 

sedan sin vanliga lön och utanpå detta så får de en utdelning på 5 % var av Media Markts 

intäkter (efter att alla kostnader är betalda). Så man kan egentligen säga att Donald Dufvsberg 

äger en del av Media Markt.  

Donald är 41 år gammal. Han har i grund och botten en ekonomisk gymnasieutbildning och 

har sedan arbetet sig till det han idag har blivit. Han har en bred 25-årig erfarenhet av bland 

annat butikschefsjobb samt det senaste jobbet på Telia Sonera. Han har jobbat på Media 

Markt sedan juli månad förra året. Hans huvudsakliga uppgifter är att ansvara för drift och 

ekonomi i varuhuset. Han skall tillse att allting fungerar och att man når de mål som Media 

Markt satt upp.  

Han arbetar fem dagar i veckan (cirka 55 timmar/vecka) och är alltså ledig på helgerna. 

Ledig till den graden att han kan välja sina egna arbetstider något sånär. Han föredrar att dra 

hem två timmar tidigare någon dag bara för att få träffa familjen, för att efter att barnen lagt 

sig, sätta sig framför datorn hemma i lugn och ro. Nästan all ledig tid spenderar han med sin 

fru och två barn. Annars så spelar han golf ibland, en gång i veckan spelar han innebandy och 

ibland åker han iväg och åker skidor.  

Stora förväntningar på chefsrollen hade han egentligen inga annat än de vanliga 

förväntningarna han har på sin egen roll som chef. Han är så pass erfaren att han i stort sett 

vet hur saker och ting skall fungera. Det har varit mycket jobb nu under första tiden men detta 

hade han å andra sidan räknat med.  

4.2.2 Riskspridning 
 

Enligt vad som har sagts tidigare finns det på Media Markt två varuhuschefer. Detta för att 

sprida risken något då kedjan är relativt ny och otestad på den svenska marknaden. Vidare 

finns det med två chefer alltid en backup utifall något skulle hända. Det är också en stor fördel 
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att kunna utbilda två chefer samtidigt och dela på dessa om det skulle finnas behov av det i 

framtiden.  

I och med att Donald nästan fungerar som ägare för butiken då man är varuhuschef så har 

man också väldigt fria händer när det gäller planering och styrning av butiken. Självklart 

måste man följa vissa grundstenar som Media Markt lagt upp från början, men annars kan 

man styra med stor frihet. Donald säger också att det ger större frihet, för honom som person, 

att också äga en bit av Media Markt. Han behöver inte riskera att säga något som kanske inte 

uppskattas eller vara vän med alla i och med att han investerat i företaget och självklart vill att 

det skall gå bra. Det faktum att han kan säga och göra mycket av det han vill utan att riskera 

att förflyttas skapar något av en trygghet för honom som varuhuschef. 

 

Media Markt är ett decentraliserat företag som är utlandsägt. Detta var också något som 

Donald till en början var något skeptisk mot. Man får lätt förutfattade meningar att det skall 

vara så mycket hårdare ”där borta”, men det visade sig att genom stor respekt för oss svenskar 

samt de svenska lagarna, så blev etableringen ett framgångsrecept. Billig elektronik som säljs 

av svensk personal till svenskar visade sig fungera. Det har helt enkelt gått lättare än vad 

Donald trodde att det skulle gå och visst kan man se det på resultaten.  

Första halvåret visade sig vara mycket hårt arbete, långa dagar och mycket att få gjort. 

Något som också har gett utdelning. 100 % över budget från oktober till januari talar för sig 

själv. Donald talar också om hur viktigt det är att han har personal som han kan delegera 

uppgifter till. Eftersom det är så decentraliserat styrt så har alla avdelningar en chef som de 

har ett eget ansvar. De har i sin tur sina chefer. Detta gör att Donald enbart behöver fokusera 

på verksamhetens ekonomiska aspekter och att helheten skall fungerar.  

Han är aldrig på golvet som säljare, utan kan någon gång gå ner för att se över saker och 

ting. Donald har nästintill aldrig kontakt med den slutgiltiga kunden förutom om en kund 

skulle ta kontakt med honom för att framställa klagomål men det händer nästan aldrig. Oftast 

friar han då istället för att gå in i konflikt med kunden.  

Hans strategi beror inte på slapphänthet utan snarare om att kunden skall gå ifrån Media 

Markt helt nöjd och då gäller det att produkterna håller vad de lovat.  

4.2.3 Att säga att man är stressad, leder till stress! 
 
När jag kommer in på ämnet stress med Donald så är han oerhört inriktad på vad han anser 

vara stress och hur man skall hantera den. 
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”Säger man ständigt att man är en stressad chef så blir man stressad. 

 Finns man här så behövs man helt enkelt.  

Medan om man inte är här så behövs man heller inte här” 

 

Donald menar att personalen lär sig att handskas med saker och ting om han låter dem göra 

det på egen hand. Man måste helt enkelt lära sig att inte ta allt på för stort allvar. Han vill inte 

säga att han är en sådan som tar dagen som den kommer, för han anser att han själv är en rätt 

så organiserad person som nog har större kontroll än vad man kan tro. Han har helt enkelt 

kommit den självinsikten att man måste, förutom att vara bra på att lyckas, också vara bra på 

att misslyckas.  

Man stressar bara upp sig i onödan om man måste göra en massa saker hela tiden. Donald 

återkommer till att det inte finns saker som man måste göra i livet utan det helt enkelt handlar 

om olika val man gör. Väljer man att inte komma till jobbet så får man också stå för det valet. 

Därför är han också en person som inte skjuter upp på saker och ting. Det handlar alltså om 

vilka val man gör i livet. 

Ber någon honom att göra något så gör han det också direkt. Att skjuta upp på saker leder 

bara till stress. Det är också ett val som Donald gör att ta tag i saker på plats. Samma sak 

gäller det då han går in i nya projekt. Det gäller att se till att fullfölja projekt och inte göra 

dem halvdana.  

”Det är viktigt att koppla stora penseldrag till små insatser” 

 

Han talar också om vikten av att han till en början hade en hel del hjälp från Media Marks 

egen personal vid uppbyggnaden av butiken. Sammanlagt tre olika team var med vid 

uppbyggandet av butiken. De som byggde huset, egna hantverkare samt ett expansion team. 

Till sist fick han nyckeln till en färdig butik av projektledaren som enbart hade till uppgift att 

se till att man kunde öppna utsatt datum.  

 

Något Donald kan se som ett hinder är just det att de är två varuhuschefer. Detta betyder 

också två viljor, som inte alltid stämmer överens med varandra. Senare i intervjun 

framkommer det också att Donald tidigare varit chef på ett annat företag över sin kollega, 

vilket kanske satt honom i en lite annorlunda sits denna gång. 

När jag ber honom att säga vad han själv ser som en stressfaktor på Media Markt svarar han, 

att det enda egentliga stressmomentet han har är att när han förväntas få andra att göra saker 

som de sedan inte gör, och att han sedan får stå till svars för det. Det är inte roligt och stå och 
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förklara varför det inte blivit gjort när man hela tiden trodde det var gjort redan. Men det är 

samtidigt viktigt att han inte tappar sin tillit. Han måste som varuhuschef kunna förlita sig på 

personalen. Annars säger Donald att läget i längden blir ohållbar. 

För att få hela personalen att förlita sig på honom som varuhuschef så ger han tipset att 

snarare gå ut ödmjukt och inte få upp förhoppningarna. Det är helt enkelt lättare att göra 

personalen glad om de inte förväntar sig det till en början. Som exempel så talar han om hur 

det har börjat spånas på friskvård för personalen. Möjligheten att ordna gymrabatter till 

personalen och anställa företag som vidareutbildar samt personlig coachning för cheferna. Det 

är bättre att vara hård och säga nej till en början för att sedan komma med ett färdigt ”paket” 

som alla kan ta del av. 

Något annat Donald också är mycket mån om är att få med hela personalen i hans egna och 

butikens mål. Personalen skall känna sig sedda och kunna få vägledning där man skall kunna 

använda sig utav en aktiv lönepolitik. Jobbar man hårt så skall det gå att förhandla sig till en 

bättre lön helt enkelt. Det handlar inte om vem som säljer mest utan vem som egentligen 

bidrar mest till butiken. Donald tyckte också att det var viktigt, både för hans egen del och 

personalens del att redan från start gå igenom butikens mål och värderingar. Ett motto han 

myntade i samband med butiksstarten var;  

 

” Det är inte tanken som räknas, utan det man gör för att få det gjort! ” 

 

Han tror också att hans egen stil smittar av sig på personalen. De gemensamma målen och 

värderingarna svetsade dem också samman då de fick spelrum att själva komma med förslag 

och idéer. Många på Media Markt är också yngre än Donald så han kan i vissa fall känna sig 

som ”den vuxna”. Saknaden av riktigt ”vuxna” diskussioner är det enda som han kan sakna 

helt från tidigare arbetsplatser, då han nästan alltid varit bland den yngre skaran.  

När jag frågar om framtiden så säger Donald att det är för tidigt att säga. Han har inte ens 

arbetet inom företaget i ett år, så han har svårt att se någon annan framtid än den inom 

företaget för tillfället. En möjlighet som han ser i framtiden är att kanske leda en butik 

utomlands då Media Markt är världsomfattande. Men det är framtiden det! 

4.3 Åhléns  
 
Åhléns är ett företag som skall spegla hur människor levt och handlat de senaste hundra 

åren. Åhléns som kedja skall ständigt ta hänsyn till konsumenternas nya och växlande behov.  
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Åhléns grundades som ett familjeföretag av JP Åhlén. Genom stor entusiasm och stor 

arbetsiver har företaget vuxit till den stora detaljhandelskedja som man är idag. Man är idag 

koncentrerad till fyra affärsområden: Mode, Skönhet, Hem och Media.  

Åhléns AB driver idag 79 varuhus, 21 hembutiker varav 18 stycken ligger i Norge, samt 

butikskedjan Kicks med 101 butiker i Sverige och 1 butik i Finland och Lagerhaus med 20 

butiker i Sverige. Den totala omsättningen för Åhlénsgruppen 2006 var 5,4 miljarder kronor. 

Varuhuset som besökte är en Åhléns City butik. Detta är en något ”friare” typ av Åhléns 

butik. Man satsar här på fler och lite exklusivare märken, som inte bara är kopplade till 

Åhléns kedja.  

För närvarande finns det tre butiker av denna typ i Sverige. Dessa är belägna i Stockholm, 

Malmö och i Göteborg.  

En annan stor skillnad på Åhléns City butiken är hur dess organisation i butikerna ser ut. 

Butikerna består av 6 personer som sitter i en ledningsgrupp. Här finner man varuhuschefen, 

operationschefen, administrationschefen samt tre försäljningschefer. Varje chef har också en 

rad chefer under sig. Mitt intervjuobjekt på Åhléns kom att bli Elena Marsiglia. En av tre 

försäljningschefer. Hon är också ställföreträdande varuhuschef en gång i veckan.  

4.3.1 Elena Marsiglia som person 
  
Elena Marsiglia är 30 år gammal. Hon började arbeta på Åhléns för fem år sedan, men hade 

arbetat inom försäljningsbranchen/servicebranchen i åtta år. I grund och botten så ligger en 

Management utbildning som ledde till att hon fick börja arbeta på Åhléns i Stockholm. Här 

var hon i ett halvår och blev sedan bedd att bli omflyttad till Åhléns butik i Sundbyberg. Här 

blev hon då också ombedd att bli butikschef vilket hon tackade ja till och stannade i 

ytterligare tre år. Hon valde sedan att förflytta sig ner till Göteborg, där hon hade turen att bli 

erbjudet arbete på Åhléns City. Det är inget hon ångrar idag eftersom hon föredrar konceptet 

Åhléns City framför de vanliga Åhléns butiker. Nu arbetar hon som en av tre 

försäljningschefer, där hennes huvudområde är klädmode & barn. Här är huvudansvaret 

personalen under henne och så har hon också resultatansvar. 

Hon är gift sedan några år tillbaka men har inte valt att skaffa några barn än. Fritiden 

spenderar hon med att träna friidrott och volleyboll samt renovera sitt nyss inköpta hus. Hon 

känner att det är ett måste för henne att kunna koppla av på sin fritid. Hon blir piggare och 

friskare av att kunna röra på sin kropp. Hon kan bland annat se genom att hon på fem år inte 

varit sjuk en enda gång. Detta tror hon sig kunna tacka träningen och möjligheten att kunna 
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vila ut då hon är ledig. Hon är noga med att få sin ”nattsömn”. Som person ser hon sig själv 

som tydlig, organiserad och glad.   

4.3.2 Drivkraften på jobbet. 
 
Elena hade egentligen inga jättestora förväntningar på sitt arbete. Visst visste hon att det 

skulle bli till att arbeta hårt. Men detta var något som hon var beredd på. Hon blev däremot 

förvånad över vilken stor skillnad det var på Åhléns City och de vanliga Åhléns varuhus.  

Eftersom hon kom ifrån Åhléns i Sundbyberg så blev hon glatt överraskad över hur skilt 

arbetet visade sig vara på hennes nya arbetsplats i Göteborg. Att arbeta på Åhléns City i 

Göteborg har visat sig ha flera fördelar. En faktor är att det är så mycket friare. Man har mer 

frihet att ta egna beslut. 

  

”Sen är det också så att tidigare när jag var butikschef kunde jag ha en omsättning på 90 

miljoner. Här har jag, enbart i min avdelning, en omsättning på cirka 120 miljoner. Det är en 

enorm skillnad vilket också gör att man noga överväger viktiga beslut. Så det är det enda som 

jag fortfarande kan känna att jag inte var riktigt beredd på i det direkta skedet av jobbytet och 

detta skapade till en början lite rädsla för att göra fel. Eftersom det handlar om helt enorma 

summor. Man vill ju helt enkelt prestera bra.” 

 

Men annars så har det nästan varit en enklare övergång än vad jag hade trott.  

Chefsrollen har också får Elena att växa som person. Nu är hon medveten på ett helt annat 

plan än hon tidigare var. Hon känner också att hon har stöd runtomkring sig av främst då de 

fyra sektionscheferna som arbetar direkt under henne.  

Känner Elena att hon inte riktigt hinner med alla sina uppgifter kan hon alltid delegera ut 

arbetsuppgifter på sektionscheferna. Precis som att hon kan hjälpa dem om de har problem att 

hinna med sina arbetsuppgifter. 

- Det handlar om att ge och ta, helt enkelt! 

Hon känner också att hon har stöd bland sina försäljningschefskollegor. Hon bollar en hel 

del idéer med dem. Det är också skönt att känna att man inte är själv på just försäljningschefs 

position utan att man är tre stycken. Då vet man att det finns ytterligare två personer som 

arbetar med liknande arbetsuppgifter, och man kan finna stöd hos varandra.  

Elena pratar också om vikten att kunna utveckla sina idéer. Här på Åhléns City så har man 

som sagts tidigare, mycket friare händer än på Åhléns kedja i övrigt. 
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” När jag har nya idéer som jag vill genomföra så gör jag bara det. Ibland behövs en 

drivande kraft som talar om vad som skall göras. Jag är principfast så personalen vet att dom 

får fria händer till den grad att jag inte helt är på samma spår. Då diskuterar i oss fram till 

ett beslut som vi alla tror är det bästa. Och genomför det tillsammans.” 

 

När det gäller större strukturella förändringar så sitter ledningsgruppen ner tillsammans och 

diskuterar olika möjligheter. Alla som har något att säga får framföra det och man diskuterar 

även här, sig fram till det bästa alternativet. Jättestora förändringar tar dock ett tag att 

genomföra från idé till genomförande. 

Den nya våningen som kommer i höst är ett sådant exempel. Det har tagit åtta år att 

förhandla och se till att alla satsningar har gett utdelning. Alla har fått ge idéer och känt att de 

är en del av den nya satsningen.  

Elena säger också att detta gör att man brinner mer för arbetet då man får bli delaktig i stora 

händelser. Detta är också något som hon ser skillnader på mellan Åhléns City kedjan och 

”vanliga” Åhléns. Som sagts tidigare så har dom ju fria händer att tillvarata på personalens 

idéer och tankar.  

4.3.3 Prioritera, organisera och kommunicera 
 
När det kommer till stressen på arbetsplatsen tycker Elena att det egentligen inte finns 

någon direkt stress. Visst har man deadlines och visst finns det mycket att göra.  

Men detta är något som hon själv anser snarare är inspirerande i arbetet.  

 

”Det är viktigt att kunna organisera och kunna prioritera  

samtidigt som man är klar i sin kommunikation. 

Det är detta som sen blir drivkraften för dig själv när du lyckas!” 

 

Sen tror hon också att hon kan tacka just sitt jobb för att hon slipper negativ stress. Åhléns 

kedja i sig är noga med att inte personalen skall bli utbrända. Det finns ju också problem som 

det inte går att gardera sig emot. Såsom konflikter på jobbet och de egna kraven som man har 

på sig själv. När jag ber Elena definiera vad hon anser stressigt så säger hon att det kan bli 

stressigt när hon vet att hon har för ”många” saker på dagordningen. Att ha möten, se till att 

scheman skall vara klara. Det gäller helt enkelt att prioritera. Och gör man rätt prioriteringar 

så får man också utdelning. Dels har man ju bonus som man får utöver lönen. Men mest så 
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mår man själv bättre av att lyckas hantera allt på jobbet. Den inre kompensationen är den som 

jag mår bäst av.  

Något hon också trycker på och som hon är tacksam för att Åhléns City har så är det 

”flextid”. Som säljchef så har hon en stor frihet att kunna avgör själv på något sånär hur hon 

vill lägga upp sitt arbete. Skall hon till tandläkaren så går hon dit, eller när hon behöver gå 

tidigare någon dag så är det bara att göra det, om hon har avslutat arbetet för dagen. Detta gör 

att hon kan planera sin egen tid vilket annars hade varit en stor stressfaktor.  

Hon blir också ständigt informerad av företaget vad som är på gång och vad som kommer. 

Detta i sin tur gör ju att man känner sig delaktig och att man känner sig som en i teamet.  

Elena känner helt enkelt att det är värt alla ansträngningar som hon har på arbetet. Detta 

eftersom hon känner av en hög grad av belöning. Dels så får hon ju ut en bonus men förutom 

detta så är ju belöningen att hon känner en utmaning som är hanterbar på jobbet. Att helt 

enkelt fortsätta att känna engagemang för i sitt arbete gör ju att det är roligt att gå till jobbet.  

 

4.4 Den anonyma butiken 
 
Denna butik är en relativt ny butikskedja i Sverige. De har nu valt att öppna upp i hela 

Skandinavien. De har dock funnits länge inom branschen. Den första butiken öppnade under 

70 talet i Spanien. Det är en butik som erbjuder de senaste trenderna inom internationellt 

mode, enligt dem själva. De väljer alltid att ligga i centrala shoppingdelar och ligger belägna 

över hela världen. I Sverige finns det butiker både i Stockholm och Göteborg. De förväntar 

sig expandera över hela Sverige i framtiden.   

4.4.1 Anonym källa 
 
Jag hade möjligheten att intervjua en vice avdelningschef som jobbar i en nyöppnad butik i 

Sverige. Denna tjej ville dock vara anonym, eftersom hon inte ville bli utpekad att hon inte är 

tacksam för sitt jobb samt att hennes möjligheter att kunna klättra inom företaget försvinner 

om folk inom företaget får reda på hennes samt andras missnöje inom företaget.  

Men för att göra denna intervju lättare att hänga med i så väljer jag att kalla min anonyma 

källa för Sara.  

Sara är 27 år gammal. Hon har ingen speciell utbildning utan har sedan ekonomisk 

gymnasieutbildning, valt att arbeta som säljare inom flera stora företag. Så småningom så fick 

hon höra talas om att butiken skulle öppna upp i Sverige och hon valde att söka. Hon fick 
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snabbt besked och att hon skulle få tjänsten och fick samtidigt erbjudandet att få bli assistent 

sales manager. Detta innebär att man i praktiken är vice avdelningschef.  

Butiken är nämligen indelad så att man inom alla sektioner i butiken (dam, herr och barn) 

har en manager. De har i sin tur en assistent som i sin tur har sina underlydande. Det är väldigt 

decentraliserat styre i butiken. Man väljer också på hennes nya arbetsplats att inte ha kontor. 

Utan managerna skall vara ute i butiken och göra sina jobb tillsammans med den andra 

personalen. Sara har inte huvudansvaret över sin avdelning utan har det bara då 

sektionschefen för hennes avdelning inte är där.  

Sara är singel och bor i en tvåa mitt i stan. Hon ser helt enkelt att hon blev erbjuden sin 

tjänst genom att arbeta hårt och att hon har visat framfötterna. Nu har hon varit två år inom 

företaget, men har redan hunnit bli omflyttad några gånger till de nyöppnade butikerna. Inte 

för att hon känner att detta gör något men det har visat sig att det är en enorm 

personalomsättning på den nyöppnade kedjan. Detta tror Sara helt enkelt beror på det hårda 

arbetsklimatet. 

4.4.2 Förväntningar och utfall.  
 
Förväntningarna inför jobbet var rätt så höga. Men Sara hade ändå snarare förväntningar på 

att det skulle bli något lättare än vad det visade sig bli. Långa dagar (upp till 70 timmar i 

veckan) och en extrem noggrannhet gör att man hela tiden kämpar för att inte hamna på 

efterkälken. Det har också inneburit att man helt enkelt varit tvungen att genast bli ”vuxen”.  

 

”När man har personalansvar, budgetansvar och helt plötsligt får kraven på sig att visa 

resultat så blir man tvungen att hela tiden vara på linje. Detta gör att det blir svårt att 

slappna av och bara njuta av sitt jobb” 

 

En dag för Sara kan se sån ut att hon åker till jobbet vid åtta. Detta eftersom en stor leverans 

har kommit och hon måste vara med butikskommunikatören och gå igenom allting. Sedan så 

går hon igenom siffror för att se vad hon måste förändra om man helt enkelt inte gjort de 

resultat som var förväntade. Vid halv 10 kommer resterande av säljare osv. och Sara får då 

delegera arbete och se till att alla helt enkelt gör sitt jobb. Som butik är man mycket 

noggranna med att personalen hela tiden skall vara aktiva och att man inte skall göra annat än 

jobba på jobbet helt enkelt. Sara har tidigare arbetet inom andra ”Svenska” kedjor och har 

aldrig haft ett jobb där man inte ens får prata med vänner som kommer in i butiken. 

Säkerligen spelar det in att butiken är en stor internationell kedja. Men att de flesta anställda 
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är så unga gör också att Sara kan känna att butikens makt blir onödigt stor. Alla vill ju helt 

enkelt göra sitt bästa, så man vågar helt enkelt inte säga ifrån när arbetsförhållandena är 

dåliga. Ryggbesvär och konstant trötthet är något som Sara har börjat känna av. Att bli sjuk är 

inte att tala om. Vid fler tillfällen har det visat sig att inte ens högt uppsatta chefer egentligen 

har tid att vara sjuka.  

Sara kan känna av detta i sitt jobb också. Det finns oftast inte något ordentligt backup 

system som går in när någon blir sjuk. Detta tror Sara i sin tur beror på att kedjan än inte har 

fått sjunka in. Man öppnar en massa butiker och tar all tillgänglig personal som går att 

använda sig utav. Det man glömmer är sedan att förankra ett vettigt backup system där man 

har personal att ta utav. Utan sen går man vidare till nästa butik som skall öppnas och dess 

anställningar. Det finns helt enkelt inte det underlaget på utbildade, unga, erfarna tjejer som 

man behöver.   Att de sedan är unga gör att man kan pressa oss ännu mer. Vi har ju inga barn 

och har inte fått något stort kontaktnät ännu, så därför så blir arbetet i butiken våra liv. Det 

finns inte ens tid för träning. Utan arbetar man på här så är man 100 % ett med butiken. Jag 

har dock lärt mig genom åren att jag klarar bra mycket mer än vad jag trodde från början. Jag 

har också fått lära mig mycket, så jag skall inte helt glömma de positiva aspekterna. De kan 

vara hårda, men detta ger ju också utdelning. Det är bara ambitiösa människor som väljer att 

arbeta kvar i butikerna. Många pallar helt enkelt inte trycket. Det händer konstant saker i och 

runt kedjan som gör att man får stora möjligheter att klättra på karriärsstegen. De erbjuder 

också flera möjligheter till att få möjligheter att bli förflyttad till i praktiskt taget vilket land 

som helst. Är man duktig så får man också höra detta. Dom är helt klart inte snåla på 

komplimanger när man förtjänar det. Så jag kan ju helt klart säga att dom har fått mig att 

utvecklas till att bli det jag idag är. Detta är jag väldigt tacksam för, samtidigt som jag vet att 

det inte är möjligt i det långa loppet att jobba såhär. Hade jag haft barn och familj så hade det 

helt enkelt aldrig gått. 

 

4.4.3 Att hantera stressen.  
 
Vad upplever Sara som stressigt? Hon tycker det är stressigt när hon inte vet riktigt hur man 

skall gå tillväga. Det är svårt att ibland förklara att man inte förstått, alla är ju där och vill ha 

din position så det blir svårt att visa att man inte exakt vet vad man håller på med. Så man 

försöker helt enkelt att få det att fungera ändå.  

Att hela tiden jobba utan att se ett slut på de långa dagarna är också svårt. Sara trodde själv 

att de långa arbetsdagarna skulle lugna ner sig efter ett tag, då alla funnit sina platser, men det 



 44

gör det inte! Det blir ju speciellt svårt då man hela tiden förflyttas till nya butiker som dom 

heller inte har kommit igång.  

Något annat jobbigt är att man vet att det är dödens om man skulle bli sjuk. Det konstiga är 

att man kan känna att man nästan blir sjuk av sitt jobb. Men man är livrädd att man skall bli 

det på riktigt. Dels så vill man inte lämna sin egen position helt exponerad så att det helt 

plötsligt skulle kunna komma in någon ny och ta ens jobb. Sen vill man ju inte låta allt ens 

arbete som man hittills lagt ner, gå till spillo.  

Själv skulle Sara helt enkelt hantera situationerna på arbetet helt annorlunda. Hon skulle ha 

sett till att man inte kände sig så ”kollad” hela tiden. Utan skulle snarare jobba för att få en 

ambitiös men samtidigt avslappnad arbetsplats. Samt att hon skulle ge möjlighet till 

personalen att finna tid för avslappning och återhämtning. Det är svårt att ta sig tid till träning 

och egentligen annat än arbetet. Detta gör att när man trots allt är hemma så tänker man ändå 

på jobbet hela tiden. Det sköna är dock att alla på jobbet arbetar under samma premisser. Så 

det är ju skönt att man har varandra. Det blir dock lätt konflikter på jobbet då flera känner sig 

pressade att prestera och det lätt blir så att man inte tänker innan man säger något. Så i Saras 

fall så är dom ändå ett tight gäng på fem tjejer som försöker stötta varandra genom svåra 

perioder. Man behöver helt enkelt någon att prata av sig med ibland. 



 45

5. Analys  

I detta kapitel kommer vi att jämföra och analysera den data vi fick fram och presenterade i 

föregående kapitel med hjälp av tidigare redovisade teorier.  

 

5.1 Stressorsaker som är individuella.  
 

Forskare som har studerat ämnet stress är alla nästintill överens om vad det är som orsakar 

stress i arbetslivet. Arbetstakten inom och kring företagen har hårdnat och omorganisationen 

och anpassningsförsöken som företagen har gjort, har i sin tur gått ut över personalen, främst 

på ledarna/cheferna. Detta gör att graden av stress kan relateras till chefen/ledaren. Stressas 

chefen/ledaren innebär det också att stressen ökar i hela företaget. Det är alltså viktigt vad 

chefen/ledaren gör för att själv inte hamna i negativ stress samt hur han/hon gör för att 

reducera stressen hos sina medarbetare. 73 

 

Stress är en helt individuell upplevelse som skiljer sig från person till person. Stress kan 

uppkomma av alla typer av påfrestningar, utmaningar och krav som vi utsätts för.74 Levi och 

även Theorell skriver om detta ibland annat ”stressmodellen”. De sammanförde tre olika delar 

som den fysisk miljö, psykisk miljö samt beteendemässigt beteende och säger att dessa tre 

faktorer är det som formar vad man upplever som stress.75 

Oftast förknippas ordet stress med något negativt och skadligt, men försvarsreaktionen har 

till syfte att förbereda och rusta kroppen för ”krafttag” och är därför på kort sikt 

ändamålsenlig och positiv.76 

Om jag studerar våra butikschefer, kan man se att de alla hanterar situationerna på sitt egna 

distinkta sätt. För vissa av dem är stressen positiv och utmanade och sätter butikschefen på 

prov. För andra som har ett högre kontrollbehov eller som inte har någon bra 

arbetsbeskrivning, kan stressen öka markant, även om de egentliga arbetsuppgifterna inte 

skiljer sig. Erfarenheten speglar sig också i hur personerna hanterar sin egen stress. Kraven på 

tillgänglighet är också någonting som anses vara en ”stressoar”, det vill säga en stor 

stressfaktor. Gemensamt för butikscheferna är dock att så länge man anser sig ha kontroll över 
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74 Levi (2000) 
75 Ibid. 
76 Hill (1993) 
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situationen så uppfattar man också att ”stressoarerna” är låga. Detta visar också att 

stressmodellen i det stora stämmer med verkligheten. 

 

Arbetstiden man lägger på att just arbeta är också något som är avgörande. Kan man lämna 

”jobbet” på arbetsplatsen och inte ta med sig det hem, är chansen till återhämtning stora och 

man har en bra mycket större chans att undvika att bränna ut sig. Under mina intervjuer har 

det framkommit att en del av arbetsplatser använder sig av flextider, vilket butikscheferna ser 

som en möjlighet till att kunna påverka sin egen arbetssituation. 77 

Det har alltså visat sig att nästan alla de intervjuade butikscheferna har ett stort 

beslutsutrymme, där de både kan bestämma sina egen arbetstider och sin egen arbetssituation. 

Även om det finns höga krav på butikscheferna så är det inte lika påfrestande för butikschefen 

eftersom de genom flextiden samt sitt fria beslutsutrymme kan vara med och påverka sin egen 

arbetssituation.  

Både Elena, Marcus och Donald har möjligheter att styra över sina egna tider.  Vidare talar 

Elena och Marcus också om att det är en självklarhet att de höga kraven skapar en viss stress 

hos dem, men detta är till stor del positiv stress. Butikscheferna kan uppleva den positiva 

stressen på grund av att de dels kan vara med och bestämma sina egna arbetstider och dels att 

de får möjlighet till viloperioder emellanåt.  

Donald talar om att han inte låter sig bli påverkad av stressen runtomkring honom. Han 

anser att negativ stress oftast kommer från att förlita sig på att andra skall göra saker som 

sedan inte blir gjorda. Sedan är det upp till butikschefen ifråga att förklara varför det inte blev 

gjort. Det är ytterst viktigt att kunna lita på sin personal, säger Donald, och då gäller det helt 

enkelt att få hela personalen att ta ansvar för sitt arbete. Annars så blir ju också hans arbete 

som chef/ledare omöjlig att genomföra. Detta är enda gången han verkligen kan känna sig 

stressad. I andra fall så coachar han sig själv genom mer belastade perioder. Sara på vår 

anonyma butik kan absolut inte tala om någon flextid. De anställda på butiken arbetar långa 

dagar och har knappast möjligheter att kunna välja sina egna tider. Detta säger hon också är 

oerhört jobbigt och en stor stressfaktor eftersom hon känner att det helt enkelt inte finns tid 

över för annat än arbetet.  

                                                 
77 Agevold (2001)  
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Överbelastning i arbetslivet är idag den stressfaktorn som man hör om mest, detta eftersom 

tidspress hör till vardagen för butikschefen. 78 

Den fysiska och psykiska miljön är något som kan påverka vår ledare/chef enligt vad vi 

tidigare tagit upp. Men i grunden så bottnar ”stressoarerna” som man upplever på tidigare 

erfarenheter, kunskaper och gener samt hur arbetet läggs upp. Om man jämför 

kontroll/inflytande och krav så speglas detta väl i Karaseks modell med stress och 

aktivitetsdiagonalen. Mest stressade är de som utsätts för höga krav i kombination med dåliga 

alternativ till handling. Kontroll och förutsägbarhet är något som man vill hitta för att slippa 

oväntade ”stressoarer”. Jag kan genom att iaktta alla butikschefer se att den som främst 

hamnar i farozonen är Sara men även Marcus. Sara har väldigt höga krav på sig samt ett litet 

beslutsutrymme vilket i sig skapar en spänd arbetssituation. Detta är den västa formen av 

situation som i längden skapar stress som i sin tur leder till en kronisk anspänning som 

försvårar butikschefens inlärning och utveckling. Detta leder i sin tur till att kroppens 

motståndskraft försvagas vilket i längden kan leda till sjukskrivningar.79 Marcus har ett stort 

beslutsutrymme men arbetar samtidigt under höga krav. Detta är i längden inte heller bra. Det 

är inte lika förödande som i Sara; s fall men kan i längden också leda till negativ stress.80  

5.2 Ensamt att leda? 
 

Det kan kännas ensamt och o-uppskattat att arbeta som butikschef. Det är ofta så att det blir 

svårt att finna stöd hos sina arbetskamrater. 81 

Åhléns butikschef Elena delar butikschefsjobbet med hela ledningsgruppen, och känner att 

hon har ett stort stöd hos sina arbetskamrater. Hon umgås dock inte privat med dem, men hon 

känner att hon verkligen kan diskutera sig fram till bästa lösningar med sina arbetskollegor. 

Då jag frågar henne om hon känner att hon kan lita på sina arbetskamrater så säger hon att 

hon har full tillit till dem, och att det är det som gör att hon kan släppa in dem på sitt 

territorium utan att för den delen känna sig dålig.  Sara på vår anonyma butik har ett gäng på 

fem personer som hon kan finna stöd hos. Samtidigt kan hon dock känna att det kan vara svårt 

att visa när man behöver hjälp eller vägledning eftersom hon inte vill få det att verka som att 

hon själv inte klarar det.  

                                                 
78 Cooper & Smith (1993) 
79 Karasek & Theorell (1990) 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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Marcus på Hollywood är starkt pressad att prestera resultat och har ett enormt ansvar, dels 

då han är butikschef för fler än en butik plus att han kör sina butiker som om dom vore hans 

egna. Detta gör att han kan känna att det blir svårt att riktigt ha någon att prata av sig med. 

Mattias, ägaren till butiken, har en hel del annat som han också arbetar med. Så Marcus vill 

inte alltid störa honom. Detta gör att han får ta beslut som han inte är helt hundra på och detta 

skapar stress i sig. Å andra sidan kan Marcus uppleva positiv stress om det finns en balans 

mellan kraven och hans egen förmåga. Själv definierar Marcus positiv stress som att känna att 

det ger en ökad prestation av att ha mycket att göra.  

Donald lägger stor vikt vid sin personal. Eftersom han själv skall ha koll på att man når 

ekonomiska mål och håller ihop helheten i butiken så är det omöjligt för honom att kunna allt. 

Därför är det också viktigt att han kan förlita sig på personalen och att dom följer direktiv som 

de har fått. Sedan har han ju också filosofin att man inte får vara rädd för att misslyckas. 

Något som gör att han helt enkelt kan undvika att gå att grubbla på saker och ting. Sen vet han 

genom erfarenhet att vill han vara behövd så behövs han. Men väljer han att inte finnas till 

hands så klarar sig också personalen själv. Denna kunskap är något som han fått genom flera 

år av erfarenhet.  

Den forskning som har gjorts runt stress har påvisat att det är framförallt organisationen i 

sig som framkallar den. Ett medvetet företag som är välinformerat om vad som orsakar stress 

i en organisation och för individer bör kunna undvika att bränna ut sin personal.82  

Butikschefen kan se svårigheter med att kunna delta i stora beslut som de själva sedan skall 

genomföra. Detta ställer stora krav på butikschefen eftersom det sedan i slutändan är de som 

skall stå till svars för att få verksamheten att fungera. Det visar då också hur viktigt det är att 

ha förtroende för sin personal.  Detta blir extra viktigt då arbetet sker gemensamt eller nära!83 

Under intervjuerna som jag gjorde framkom det att förtroendet finns till organisationerna. I 

de större butikerna så är alla företagen medvetna om stresshantering. Både Media Markt och 

Åhléns city arbetar aktivt med att göra personalen medveten om stresshantering och arbetar 

själv hela tiden med att hitta balansen i butikschefernas arbete för att stressnivån skall vara på 

en bra nivå. Man satsar också på vidareutbildning och coachning utav sina chefer/ledare. Allt 

för att de skall känna att de har stöd uppifrån. Sara däremot har inte hunnit känna något stöd 

från sitt arbete. Hon säger att det talas om att det skall finnas ett stöd för de anställda men att 

det inte riktigt har hunnit sjunka in än. Hon hoppas dock för sin skull och företagets skull att 

man tar tag i det när man har kommit igång lite. Sara hoppas att det automatiskt kommer bli 

                                                 
82 Burke (2004) 
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bättre. Det är ju en stor kedja hon jobbar för och hon tror att de måste ha någon typ av 

stresshantering. Marcus däremot är svår att tala med om företagets stresshantering. Han 

frågade lite lätt om hur de andra företagen hade det och då jag berättade om Media Markt och 

Åhléns city så sade han bara – De måste ha mycket pengar! Detta kan jag känna speglar lite 

av hela hans attityd om stress. Han arbetar inom ett så litet företag så han anser inte att det 

helt enkelt finns pengar till att delegera ut arbetsuppgifter på annan personal eller satsa på 

utbildningar och vidareutvecklingar.  

 

5.3 Brister!  
 

Till en början så pratar butikscheferna som jag intervjuat, om fler bra sidor av sitt arbete än 

dåliga. Samtidigt ger dom intrycket av att de ibland är överväldigade över sina 

arbetsuppgifter.  

Linda Hill skriver sammanfattningsvis att chefens förväntningar inför chefsrollen oftast inte 

sammanfaller med verkligheten, vilket i sin tur leder till att man till en början också känner 

sig obekväm i sin nya roll. Man får helt enkelt agera som chef utan att riktigt veta hur. Här 

ingår det att delegera arbetsuppgifter samt att finna sig i sin situation. Denna situation är inte 

bara ledd till arbetsplatsen utan man får också en nytt bemötande till sitt privatliv. 

Prioriteringarna man haft förändras och frustrationer man har kan spridas till privatlivet. 84 

Var och en av butikscheferna var förberedda på att det skulle bli mycket arbete, såväl 

administrativt som på golvet, när dom tackade ja till befattningen. Men ingen visste riktigt hur 

mycket administrativt arbete som egentligen låg bakom. Sara, på vår anonyma butik, tänkte 

snarare att det skulle bli lättare att finna acceptans och känna att hon hade kontroll på 

situationen. Men det är svårt att riktigt förstå hur svårt ett arbete skall vara när man har ett så 

stort ansvar över så mycket personal som alla egentligen vill ha ditt jobb.  

Hill skriver att det kan vara svårt att inse komplexiteten av att leda folk. Butikscheferna kan 

då uppleva frustration över att personalens arbetsmotivation är för låg, att den helt enkelt inte 

hamnar på samma nivå som butikschefens. 85 

Detta kan man ibland se i Marcus arbete. Eftersom han delar sin tid på flera butiker så blir 

det oftast så att ha lägger ner mest arbete på det administrativa. Göra scheman, ordna med 

lönerna, pappersarbete. Fokus ligger på detta istället för att leda sin personal. Och detta kan i 
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sig vara en stressfaktor eftersom Marcus känner att han inte riktigt har koll på butikerna. Så 

det krävs att han lägger en stor tillit till sin personal på att kunna sköta sig själva. Problem kan 

dock uppstå ute i butiken då istället eftersom personalen kommer att sakna det stöd hos sin 

chef som kan vara att få stöd från medmänniskor, vilket kan vara butikschefen på en 

arbetsplats, han/hon kan fungera som ett skydd mot den negativa stressen. Att skapa en 

samhörighetskänsla bland de anställda är således viktig för att minska upplevelsen av negativ 

stress. Donald lyckas pricka rätt när det gäller samspelet med sin personal dock. Han följer 

helt enkelt det jag tar upp i min empiriska studie.  

Den empiriska studien har bland annat visat att i samspelet mellan de anställda har chefen 

en viktig roll att hantera konflikter och samarbetsproblem som uppstår. Chefen bör i 

förebyggande syfte försöka skapa ett bra klimat på arbetsplatsen vilket innebär att 

butikschefen skall skapa en samhörighetskänsla som gör att medarbetarna trivs.86 

 

Detta gör att vi också kommer in på en annan faktor som vi har pratat om, personernas 

privatliv. Mina intervjuer tyder på att det är viktigt hur individens privatliv fungerar för att 

man inte skall utveckla negativ stress.87 Elena på Åhléns City säger bland annat att hade hon 

inte haft ett ordnat privatliv så hade det varit svårt att inte uppleva sin situation som stressig. 

Donald säger att man får helt enkelt ta sig tid till ett privatliv. Det gäller att prioritera familjen 

och finna tid helt enkelt.  

Har individen ett trassligt privatliv kan tiden för återhämtning utgöra en stressfaktor. Detta 

innebär att arbetsplatsen kan erbjuda en stressfri arbetsplats men trots det så kan individen 

uppleva stress. Detta visar hur komplext och individuellt stressfenomenet verkligen är och 

också hur svårt det är för företagen att råda bot på det. 88 

Marcus på Hollywood säger att det är svårt att riktigt slappna av. Detta eftersom han har så 

mycket att tänka på och när han kommer hem så fortsätter oftast arbetet hemma. Sara kan 

känna samma sak. Det blir helt enkelt svårt att hinna med något annat eller ens tänka på annat.  

5.4 Arbetsbelastningen 
 
Arbetsbelastningen är en stor stressoar. Det är stressande att konstant ha ”många bollar i 

luften”. Tänk om man tappar en boll? 
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Det är ett särskilt stort problem när man idag drar ner på personalen inom stora 

organisationer för att höja sina vinster. Det blir färre och färre som skall göra samma mängd 

arbete. Den högre arbetsbelastningen leder till längre arbetsdagar som i sin tur leder till lite tid 

att återhämta sig själv på. Och vikten av återhämtning är oerhört viktig!89 

Utifrån empirin framkom det att på olika arbetsplatser skiljer medarbetarnas 

beslutsutrymme sig åt. En del arbetsplatser är till exempel styrda av kunder vilket gör att 

cheferna inte kan påverka arbetstakten. Det kan bero på att det är orderingången som 

bestämmer arbetsbelastningen på arbetsplatsen. Enligt en av mina intervjupersoner så har man 

under vissa perioder mycket att göra och då är arbetsbelastningen hög och det kan då upplevas 

som stressande. Samtidigt som man måste klara av den höga arbetsbelastningen så måste de 

också utföra kundernas höga krav. Höga krav kan vara att kunden kräver att det ska vara korta 

leveranstider. Det största exemplet på detta är vår anonyma butik. Här har man tagit vara på 

att kunna vara föränderliga hela tiden och ständigt kunna erbjuda kunderna nyheter, så därför 

upplever Sara en sorts hets. 

 ”Man få helt enkelt aldrig en brejk.” 

 

Donald tar dock arbetsuppgifterna som de kommer och är noggrann med att slutföra 

uppgifterna innan han tar sig an nästa uppgift. Det handlar helt enkelt om val man gör. Dem 

skall man också kunna stå för och slutföra.   

 Elena på Åhléns City talar om vikten av att se ett slut på sin arbetsdag. Även om hon har 

det stressigt under dagen så vet hon att när hon slutar så slutar hon. Så är det bara att ta tag i 

det dagen efter. Hon kan också välja att delegera ut arbetsuppgifter på de chefer som hon har 

under sig.  

Marcus på Hollywood talar om samma sak. Fast i hans fall så talar han inte om något slut på 

dagen, utan han talar om ett slut på säsongen för inköp. Då vi fortsätter våra samtal så 

framkommer det dock att även om den perioden tar slut så kommer det ju nya tunga perioder 

arbetsmässigt efter det. Efter inköp kommer finare väder och ett större tryck på butikerna. 

Med det kommer en hel massa andra problem som skall lösas. Karasek & Theorell tar upp att 

en kombination av höga krav och litet beslutsutrymme har negativa effekter på hälsan och 

kallas för det spända arbetet. Det framkom under min intervju med Marcus, att han ändå 

måste prestera efter kundernas krav och att han då inte får så stort beslutsutrymme när det 

gäller sin arbetssituation. Det måste ju finnas kläder i butiken och då gäller det också att hålla 
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alla de deadlines som finns. Ju mer okontrollerbar en situation är, desto större är 

sannolikheten att den upplevs som stressande av butikschefen.90 

Så hur skall butikschefen hantera stressen? Jo det gäller helt enkelt att fokusera på att hitta 

balansen i sitt arbete. Detta gör man genom att satsa på sig själv, ge och få socialt stöd, 

delegera och samarbeta och till sist låta kroppen och framförallt hjärnan återhämta sig. 

Genom erfarenhet så lär man sig att styra detta själv om det är så att företaget man arbetar på 

brister i sin stresshantering. Men tendensen som visat sig i min studie, visar på att svenska lite 

större företag idag är relativt duktiga på att försöka stödja sin personal. Så då gäller det helt 

enkelt att man som chef/ledare känner efter själv var den optimala balansen ligger för just dig! 
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6. Slutsats 
   Här presenterar jag de slutsatser som jag dragit utifrån undersökningen. 

 
Så vad kommer jag fram till för svar på problemformuleringen och slutsatsen?  

Min problemformulering lydde; Hur påverkas och hanterar dagens chefer/ledare stressen i 

sina arbetsliv samt vad gör de för att reducera den negativ stressen i sina arbetsliv? Syftet 

lydde att jag vill ta reda på hur chefer/ledare idag handskas med och blir påverkade av 

stressen i arbetslivet.  

Svaren på dessa frågor lyder helt enkelt att det beror på? Chefer/ledare uppfattar, påverkas 

och hanterar helt enkelt stressen individuellt beroende på hur man är som person, vilket stöd 

man finner hos sina medarbetare och vänner, vilka gener man fötts med samt vilken 

erfarenhet man sedan tidigare har. Allt kan påverka individen till att uppleva situationer olika. 

Det finns de personer som klarar av att under årtionden leva under konstant stress och tryck  

från omvärlden men som helt enkelt aldrig mår dåligt av detta. Deras kroppar, gener och 

erfarenheter har helt enkelt lärt sig att samarbeta tillsammans för att återhämta kroppen så 

snart den får tillfälle vilket gör att personer som har haft turen i ”det genetiska lotteriet” klarar 

ofantligt mycket stress.   

Så något som därför återkommer är att det är väldigt viktigt att låta kroppen återhämta sig. 

Oavsett hur roligt man tycker att sitt jobb är så kan ingen arbeta hur mycket som helst. Tillslut 

kommer kroppen att säga nej och då är det bara återhämtning som kan hjälpa en finna 

balansen igen.  

För att reducera den negativa stressen så måste butikschefen vara medveten om fallgroparna 

för vad som leder till negativ stress. Denna medvetenhet kommer genom bra guidning av 

företaget man arbetar på och den egna erfarenheten. Donald, varuhuschefen på Media Markt, 

visade verkligen hur han hanterar stressen på ett bra sätt och är det bästa exemplet på någon 

som hittat en bra väg för att reducera den negativ stressen både hos sig själv och sina 

medarbetare.  Därför vill jag avsluta med ett citat från Donald. 

 

”Säger man ständigt att man är en stressad chef så blir man stressad. 

 Finns man här så behövs man helt enkelt.  

Medan om man inte är här så behövs man heller inte här” 
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Detta speglar resultatet. Att låter man sig bli stressad så blir man det. Det gäller helt enkelt 

att kunna lämna arbetet på arbetet för att kunna återhämta sig! 

 



 55

7. Egna reflektioner 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina egna reflektioner. Jag ger även förslag på 

fortsatta studier. 

 
 

Syftet med min uppsats var helt enkelt att ta reda på hur chefer/ledare idag handskas med 

och blir påverkade av stressen i sina arbetsliv. Frågeställningen handlar om hur butikschefen 

uppfattar, hanterar och blir påverkad av stressen och hur de gör för att reducera den negativa 

stressen? Jag har helt enkelt försökt kartlägga vilka faktorer det är på arbetsplatsen samt runt 

personerna i fråga som gör att stress skapas? Såväl negativ stress som positiv. 

Ju mer jag läste om ämnet desto mer insåg jag att det är så oerhört komplext begrepp, stress! 

Det handlar om hur du är som person, vad du har för erfarenheter, hur du spenderar din fritid 

men det handlar också om ledning, hur arbetet läggs upp, vilken typ av ansvar och backup 

man får samt hur den sociala gemenskapen fungerar på arbetsplatsen, i hemmet och mycket 

mer.  

Stress är något som vi alla har i vår vardag. Denna stress är oftast inte negativ utan i de 

flesta fallen positiv. Det gäller dock att hitta ett läge där det finns en balans mellan kroppen 

själv och dess stress. Oavsett om stressen är positiv eller negativ är det aldrig bra att låta 

kroppen gå på högvarv utan att ge den en möjlighet att vila upp sig. Helt enkelt låta kroppen 

återhämta sig. Detta är en av de viktigaste sakerna man som chef/ledare skall tänka på. 

Något som jag också tänker på är att man oftast glömmer bort att arbetsplatsen är den plats 

näst efter hemmet som man spenderar mest tid på. Det gäller helt enkelt att denna plats inte 

får påverka oss negativt eftersom det då gör situationen ohållbar i längden. Detta glömmer 

man lätt bort i diskussionen med butikscheferna. Sara säger själv att det är ohållbart och även 

Marcus gör dessa antydningar. Varför inte göra något åt sin situation redan nu? Om 

organisationen gör mycket, eller inget för att försöka skapa en bra arbetsmässig situation så är 

det ju upp till våra butikschefer att skapa denna balans ur ett individuellt perspektiv. Det 

gäller helt enkelt att ta ansvar för sin egen situation. Då gäller det också att få den möjligheten 

till att kunna påverka. Sara måste ju i sitt fall göra något drastiskt för att uppmärksamma att 

hennes arbetsplats måste göra förändringar.  

Jag vill ta upp aspekten ledarskapet och organisationen i sig, hur förhållandet till 

organisationen påverkar chefen/ledaren? Uppåt i stegen så verkar relationerna mellan 

butikscheferna och deras egna chefer väldigt goda. På alla företagen så säger man sig sträva 
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efter en öppen kommunikation för att få alla att känna sig delaktiga. De har också alla stora 

möjligheter att kunna vara med och påverka. Sara är dock den enda som känner att hon fastnar 

redan här.  

Så vad gör butikscheferna själva för att undvika den negativa stressen? Rent generellt måste 

jag säga att det helt klart gav en nyanserad bild av de olika butikernas stresshantering. 

En orsak till att några av butikscheferna klarar sig så bra kan vara att butikschefer jag pratat 

med alla är chefer i butiker som just nu arbetar i företag som existerar i medvind. Man kan 

dock se dimman komma sakta in då det på Hollywood är svårt att ha tillräckligt med personal 

på golvet vilket gör att butikschefen får lägga mycket energi på att ständigt lösa detta.  

Jag får också intrycket av att butikscheferna inte riktigt lever som dom lär. Då jag sitter i 

intervjuer med Marcus så talar han öppet om hur viktigt det är att känna stöd hos sina 

medarbetare. Men han undviker att tala om hur han gör för att stödja sina medarbetare! Han 

pratar också om att det kräver pengar för att satsa på stresshantering, som litet företag så har 

man helt enkelt inte de resurserna.  

Utifrån den teoretiska referensramen framkommer det att det är det är oehört viktigt hur 

man på en arbetsplats känner gemenskap och uppskattning av sin omgivning. Man måste 

kunna finna stöd hos sina kollegor. Detta pratar bland annat Elena och Donald om.  De tar upp 

om vikten att kunna inspirera sina medarbetare. Donald talar särskilt om att skapa trivsel och 

sätta upp gemensamma mål och värderingar som känns väldigt upplyftande.  

Han lever också efter flera motton som han försöker att dela med sig till sin personal. 

            –    Det är bättre att gå ut hårt och sedan mjukna. 

– Man måste vara bra på att även misslyckas 

– Finns man här behövs man, finns man inte här behövs man inte! 

– Det är inte tanken som räknas, utan det man gör för att få det gjort 

Sunda motton som är formade av en mans erfarenheter. Ett sätt för honom att helt enkelt 

hantera olika situationer. Vilket också i längden gör att han kan undvika att hamna i negativ 

stress. 

Om jag jämför de fyra olika butikscheferna med varandra och vad som skiljer dem åt så är 

erfarenheten den största faktorn. Alla är i olika åldrar, eller stadier i sina arbetsliv. Det känns 

som att ju längre man har jobbat inom branschen desto mer vikt lägger man på ”egen” tid. 

Donald talar om vikten av att kunna kanske åka hem tidigare från jobbet för att umgås med 

familjen, och att när man är ledig så skall man försöka att vara ledig. Det handlar mycket om 

att förlita sig på sina kollegor vilket Donald också talar mycket om. Glappet mellan honom 

och Marcus känns milslångt. Men så har han också över 20 års mer erfarenhet än vad Marcus 
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har. Jag kan riktigt känna hur Donalds och Elenas iver för sitt arbete smittar av sig och de 

förklarar att den positiva stressen är övervägande och är den som styr. Visst kan det 

uppkomma stunder av negativ stress, men det handlar helt enkelt om att ta sig igenom dessa 

stunder och lära sig av dem.  

En annan nyckel till välmående som jag kan se är att cheferna ifråga får bibehålla kontroll 

och en handlingsfrihet i sitt arbete av organisationen som dom arbetar i. I Marcus fall har han 

frihet men han väljer själv att inte portionera ut arbetsbördan och den blir därför honom 

stundtals övermäktig. Sara har nästintill inget att säga till om och känner därför själv att det 

helt enkelt inte är hållbart i det långa loppet. Så vad kommer jag fram till?  

För att på bästa sätt hantera stressen i sitt arbetsliv så gäller det att låta sig själv mogna i 

rollen som chef/ledare. Genom erfarenhet och mognad så kommer man att hitta det arbetssätt 

som helt enkelt passar in på hur man är som person. Prioriteringar och värderingar förändras, 

både på arbetet och i privatlivet men det gäller att lära sig att hantera dessa förändringar 

genom en öppen dialog till sig själv och framförallt till sin arbetsplats. Något helt 

överraskande jag kunde se är att allt mer företag idag jobbar för att motverka de flesta 

problem, med negativ stress som jag har tagit upp. Så nu gäller det helt enkelt att göra 

ledarna/cheferna mer uppmärksamma på att de helt enkelt få ta ansvar över sina egna liv för 

att hitta den bästa ”stressbalansen”. 

7.1 Förslag på fortsatta studier 
 
En tanke som dyker upp då jag har gjort intervjuerna är att det hade varit intressant att 

undersöka om mitt resultat hade blivit detsamma om jag hade valt att också intervjua anställda 

i led under butikschefen. Då jag sitter och iakttar butikscheferna under intervjun så ser jag 

tydligt att de inte alltid svarar helt i linje med vad jag frågat. Jag ser också att två av de 

butikscheferna som jag har pratat med är notoriska ja sägare. Det vill säga att de verkar ha 

svårt för att säga nej. De talar om vikten av att se ett slut på en hård period. Men ser de 

verkligen det slutet dem hela tiden pratar om?  

Man skulle även kunna göra intervjuer med cheferna ovanför butikscheferna.  
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Intervjuer 
 

Marcus Tidholm butikschef Hollywood/Concrete 

Elena Marsiglia försäljningschef/butikschef Åhléns city Göteborg  

Donald Dufvenberg Varuhuschef Media Markt Göteborg    

Anonym källa Sektionsmanager i en nyöppnad kedja i Sverige 
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9. Appendix och bilagor 
 

Intervjumall 
 
* Inledningsvis: kort bakgrundsfakta, ålder, tidigare ledarerfarenheter, personens tid i 
företaget, erfarenhet från ledarskapsutbildning. 
 
Personliga frågor 

1. Hur länge har du arbetet inom branschen? 
2. Hur kommer det sig att du blev chef? 
3. Hur länge har du arbetet som butikschef? 
4. Vad hade du för förväntningar på butikschefsjobbet? 
5. Blev det lättare eller svårare än du hade förväntat dig? 
6. Vad har chefsjobbet inneburit för dig som person? 
7. Har du familj? 
8. När börjar och slutar du ditt arbete? 
9. Känner du att arbetet är klart då du är hemma? 
10. Vad händer om du skulle bli sjuk? 
11. Har du ett bra backup system (som hjälper dig då du ligger efter eller som du kan bolla 

idéer med) 
12. Vilka egenskaper tror du att det är viktigt att man har som butikschef? 
13. Hinner du med några fritidssysselsättningar? 
14. Vad har du lärt dig om dig själv som person/chef genom åren? 
15. Har din roll förändrat synen på dig själv? 
16. Hur ser du på din egen framtid som chef? 
 

Idéer/förändringar 
17. Hur ofta sker stora strukturella förändringar? 
18. Hur stor delaktighet har du i dessa idéer? 
19. Kan du någon gång känna att ledningen missar något? Hur tar du då upp detta med 

dem? 
 

Stress 
20. Hur upplever du stressen på din arbetsplats?  
21. I vilka/vilka situationer tror du att dina medarbetare kan känna av stress?  
22. Hur skulle du vilja hantera dessa situationer? Har du möjlighet att hantera dem? 
23. Hur gör du på arbetet för att reducera negativ stress hos dig själv? 
24. Hur tror du att du kan påverka stressbilden på arbetsplatsen? 
25. Kan du ibland känna dig Ouppskattad på arbetet? 
26. Sker det något förebyggande arbete på din arbetsplats för att undvika stress?  
27. Vad kan du uppleva som stressigt på din arbetsplats? 
28. Går det att finna stöd hos dina kollegor? 
 
  


