
  1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef- arbete dygnet runt? 
-En kvalitativ studie om chefer i Östersunds kommun 

Astrid Howding Mann & Marcus Nilsson 
Mittuniversitetet i Östersund 

Samhällsvetenskapliga institutionen 
Programmet för Personal- och arbetslivsfrågor 

Psykologi C; Kandidatuppsats VT-10 
Handledare: Ulrika Danielsson 
Examinator: Joaquim Soares 

2010-05-28 



  2 
 

 
Abstrakt 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse angående chefers stress, återhämtning, 
gränsdragning samt krav på anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid. Utgångspunkten 
var tidigare forskning samt teori kring studiens syfte. Semi-strukturerade intervjuer på 
åtta chefer genomfördes. Den metod för analys som användes var tematisk tolkning. 
Resultatet visade att cheferna stundtals upplevde sig stressade och kände krav på att 
arbeta utanför ordinarie arbetstid. De kände inte krav på att vara anträffbara utanför 
arbetstid. Cheferna fann inte svårigheter att dra gränsen mellan arbete och fritid. 
Återhämtning fann cheferna genom att byta fokus på fritiden. Östersunds kommun 
bör fortsätta verka aktivt för att cheferna skall finna balans mellan arbete, familjeliv 
och fritid. 
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Chef – arbete dygnet runt? 

Sverige har 290 kommuner, dessa ansvarar för det mesta av den samhällsservice som 
finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och 
äldreomsorg (Sveriges kommuner och landsting, 2009).  Kommuner är politiskt styrda 
organisationer vilket betyder att verksamheterna och cheferna som arbetar där har 
som främsta uppgift att verkställa politiskt fattade beslut (Holmberg & Henning, 
2003).  Detta gör att chefer i en kommun har speciella förutsättningar i sitt arbete, 
genom att styret var fjärde år kan förändras. Även att kommuners främsta intäkt är 
från kommunalskatten gör organisationen speciell (Sveriges kommuner och landsting, 
2009). Att vara chef i en kommun innebär genom detta en större offentlig insyn i 
arbetet som utförs.  Enligt Holmberg och Henning (2003) har organisationer inom 
offentlig sektor ofta haft Webers byråkrati som förebild. Till följd av detta menar 
författarna att det är regler, rutiner och riktlinjer snarare än individer som styr arbetets 
utförande i offentliga organisationer. Christensen, Lagreid, Roness och Rovik (2005) 
menar dock att ledarskapet, såväl det politiska, det administrativa och det 
professionella är en central framgångsfaktor för att kunna möta växande utmaningar 
för kommunerna i framtiden. Dessa utmaningar inkluderar såväl ekonomiska 
svårigheter som en ökad privatisering (Christensen et al., 2005). 

Kommuner har ett brett ansvarsområde i samhället och chefskapet ser 
olika ut beroende på var i organisationen chefen arbetar, det finns ett stort antal olika 
verksamheter som innebär olika arbetsuppgifter för cheferna. Oavsett var i 
organisationen chefen befinner sig kan chefskap och ledarskap innebära ett stort 
ansvar och en tung arbetsbörda, vilket kan leda till arbetsrelaterad stress. Genom 
tekniska hjälpmedel har cheferna möjlighet att ta med sig en del av arbetsbördan hem 
och även vara anträffbara utanför ordinarie arbetstid, detta kan påverka möjligheterna 
till återhämtning i hemmet.  
 Denna studie kommer att undersöka om hur ett antal chefer i Östersunds 
kommun upplever sin arbetssituation, med betoning på stress, återhämtning, 
gränsdragning mellan arbetstid och fritid samt krav på anträffbarhet utanför ordinarie 
arbetstid. 
 
Chefskap 
Det finns nästan lika många definitioner av ledarskap och chefskap som personer som 
har försökt definiera det (Stodgill, 1974). Andersen (1994 refererad i Larsson, 2010, 
sid 5.) definierar ledarskap och chefskap: ” En formell ledare eller chef är en individ 
som på grund av dennes formella hierarkiska position i en organisation har 
underordnade och ansvar för deras arbete och resultat”. Detta är definitionen som 
kommer att användas i denna studie om chefer anställda i Östersunds kommun. Enligt 
Edlund (1997) är chefsarbete utmanande, spännande och kräver ett totalt engagemang. 
Det personliga utbytet av att vara chef är att individen ofta kan se sin utveckling, 
denne blir bättre och mer kompetent. Författaren menar dock att chefsarbete ofta i viss 
mening är obegränsat, det finns alltid mer att uträtta för att bättre täcka upp det ansvar 
man har tilldelats.  Edlund (1997) förklarar att lojaliteten för organisationen och det 
egna arbetet blir viktig och frestelsen att ställa upp, även då det hotar andra delar av 
livet blir stor, cheferna känner ett ”tvång” att arbeta. Det finns dock gränser för hur 
mycket en chef kan arbeta utan att det får konsekvenser (Edlund, 1997). 
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Stress 
Stress är då en person utsätts för press utifrån som får denne att känna oro (Le Blanc, 
de Jonge & Schaufeli, 2009). Vidare menar författarna att inom vissa gränser kan 
individen hantera denna oro och anpassa sig, tills den stressfulla situationen är över. 
Stress - begreppet har dock fått en negativ klang i det dagliga språket (Le Blanc et al., 
2009).  Författarna menar att situationer som leder till stress ofta beskrivs som 
negativa, exempelvis tung arbetsbörda eller en konflikt mellan arbete och familj. De 
menar att stressreaktioner kan skilja i intensitet, en del negativa stressreaktioner är 
lätta att bearbeta med hjälp av återhämtning medan andra tillstånd av stress kan vara 
ihållande under längre perioder (Le Blanc et al., 2009). Levi (2000) beskriver att 
stress handlar om att anpassa sig till olika fysiska, psykiska samt sociala 
påfrestningar, dessa kallas för stressorer. Författaren beskriver vidare att stress 
vanligtvis beror på att individens behov inte överensstämmer med vad denne klarar 
av, samt vad omgivningen erbjuder och kräver (Levi, 2000).   

Enligt Koeske, Kirk och Koeske (1993) genererar alla arbeten stress och 
anspänning till en viss grad. De menar dock att arbeten som innefattar mycket kontakt 
med andra människor har ett stort antal unika stressorer, eftersom de innefattar att 
individen blir involverad i andra människors liv. Individen känner då ansvar och 
empati och den arbetsrelaterade stressen som då uppkommer hos denne tenderar att 
oftare leda till utbrändhet (Koeske et al., 1993).  

Under senare år har ett stort antal studier visat att det finns samband 
mellan arbetsrelaterad stress och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Vrijkotte, 
van Doornen & de Geus, 2004). Dahlgren (2006) beskriver i sin studie att individer 
som upplever arbetsrelaterad stress riskerar att få både psykiska och fysiska besvär, 
särskilt i de fall då individen inte kan släppa känslan av att vara stressad, då denne 
kommer hem ifrån arbetet. Samma författare beskriver besvär som utmattning, känna 
stark tidspress dagtid samt att få sömnsvårigheter i samband med arbetsrelaterad 
stress (Dahlgren, 2006). I en studie genomförd av Ahmad, Anjana och Narula redan 
1985 besvarade ett antal chefer från både offentlig och privat sektor frågor om 
chefskapet uppfattades som stressande. De var intresserade av att se om de förelåg 
någon skillnad i uppfattning mellan de olika sektorernas chefer. Studien visade på att 
det inte förelåg någon större skillnad, om man var chef i offentlig eller privat sektor, 
cheferna kände lika stor stress i sin roll som ledare (Ahmad et al., 1985).  
 
Krav/kontrollmodellen 
I den psykosociala arbetsmiljön finns det två dominerande perspektiv inom 
forskningen: kvalifikationsperspektivet, som primärt studerar arbetets krav samt 
stressperspektivet som främst intresserar sig för de stressreaktioner som arbetet 
framkallar (Eriksson & Larsson, 2002). Robert Karasek (1979) har sammanfört de två 
perspektiven i en modell som beskriver olika typer av arbete.  
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Figur 1: Krav/kontrollmodellen. Fritt översatt från Karasek (1979) 
 
I modellen definierar Karasek (1979) kontroll/beslutsfattande som individens 
möjlighet att ha kontroll över sina arbetsuppgifter samt dennes handhavanden under 
arbetsdagen. Kontroll/beslutsfattande delas in i två delar, kvalifikationsgraden som 
beskriver individens möjligheter att utnyttja sina kvalifikationer i arbetet samt 
beslutsmöjligheterna som beskriver individens möjlighet att själv avgöra hur arbetet 
skall läggas upp. Enligt Karasek (1979) är arbetskrav de psykologiska stressorer som 
är involverade i arbetet, t ex. oväntade arbetsuppgifter eller konflikter. Eriksson och 
Larsson (2002) exemplifierar att psykiska arbetskrav är då arbetet är omåttligt 
omfattande, att det inte finns tillräckligt mycket tid för att utföra arbetsuppgifterna 
samt då arbetet är för monotomt.  
  Krav/kontrollmodellen innehåller fyra grupper av arbeten: passiva 
arbeten, högstressarbeten, lågstressarbeten och aktiva arbeten, modellen innefattar 
även en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal (Karasek, 1979). Karasek beskriver 
att kombinationen av låg kontroll och höga krav leder till mental stress, 
högstressarbeten. Han menar att om individen har tillräckligt mycket kontroll över sin 
arbetssituation samt till hög grad är fri att ta beslut, kommer denne att kunna hantera 
de psykologiska krav som ställs i arbetet, aktiva arbeten (Karasek, 1979).  

I en studie av Mikael Rostila (2004) ifrågasätts krav/kontrollmodellens 
aktualitet. Han beskriver att individer med högstressarbeten inte längre är de som 
huvudsakligen upplever stress och ohälsa, han menar att även anställda som enligt 
Karaseks teori har bättre arbetsförhållanden drabbas i allt högre grad. I studien 
förklaras detta genom att arbetsförhållandena har förändrats sedan 
krav/kontrollmodellen skapades. Utvecklingen av ett flexiblare arbetsliv medför 
troligtvis kraftigt ökade krav på den anställde. För att möta kraven måste denne 
använda sin kontroll på ett för hälsan negativt vis, genom övertidsarbete, ökad 
sjuknärvaro och arbete på fritiden (Rostila, 2004). Denna typ av arbete, med hög 
kontroll och för höga krav, skulle alltså inte passa in i Karaseks teoretiska modell 
(Rostila, 2004).  De Jonge och Kompier (1997) har i sin studie utvärderat 
användandet av krav/kontrollmodellen. De beskriver att arbetsmarknaden och sättet 
att arbeta har förändrats snabbt under senare år. 
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 Den viktigaste förändringen anser de är att den psykiskt arbetsrelaterade stressen har 
ökat, idag är de flesta arbeten stressande av psykisk karaktär snarare än fysisk. Delar 
av detta är att arbetena har blivit mer flexibla och informationsteknologi har blivit allt 
viktigare för att kunna utföra sitt arbete (De Jonge & Kompier, 1997).  Författarna 
beskriver både positiva och negativa delar angående användandet av modellen för att 
studera den nya arbetsmarknaden. De menar att modellen fortfarande är användbar, 
den är dock förenklad och utesluter viktiga orsaker som kan leda till arbetsrelaterad 
stress, exempelvis arbetets karaktär och arbetsförhållanden samt personlighet (De 
Jonge & Kompier, 1997).   

Trots denna kritik angående användande av krav/kontrollmodellen för 
att undersöka ”den nya arbetsmarknaden” finns det forskare som anser modellen vara 
användbar. Bernin och Theorell (2001) genomförde en studie som behandlar chefer i 
Sverige med krav/kontroll/stödmodellen som utgångspunkt. De beskriver att det skett 
stora förändringar i det svenska arbetslivet under senare år, genom krav på en ökad 
effektivitet, nedskärningar i storlek på organisationer samt en ökad privatisering. 
Dessa förändringar har haft konsekvenser för chefer i arbetslivet då de innebär ökade 
psykologiska krav på såväl cheferna som de underställda (Bernin & Theorell, 2001). 
Resultaten i studien visade att de psykologiska kraven på cheferna skilde sig markant 
beroende på i vilken organisation de arbetade. Det fanns även en skillnad beroende på 
kön, kvinnliga chefer kände större psykologiska krav (Bernin & Theorell, 2001). 
Oberoende av organisation och kön upplevde majoriteten av cheferna att de hade 
kontroll, så till vida att de fria att fatta egna beslut (Bernin & Theorell, 2001).  
Eriksson och Larsson (2002) redovisar resultat från Statistiska centralbyråns 
arbetsmiljöundersökning utifrån krav/kontrollmodellen. Studien beskriver att över 
hälften av de sysselsatta är utsatta för höga arbetskrav, chefer på lägre samt 
mellannivå är bland de mest utsatta. Andelen arbeten med hög egenkontroll är 
emellertid hög, dock har den största försämringen under senare år skett bland 
landstings- och kommunanställda (Eriksson & Larsson 2002).  

I denna studie kommer krav/kontrollmodellen användas för att 
undersöka om cheferna som deltar i studien uppfattar sig vara stressade och om de 
passar in i någon av Karaseks typer av arbete. Samt om de uppfattar krav på att arbeta 
och vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid och om de har kontroll över sina 
arbetsuppgifters omfattning och arbetstid.  
 
Återhämtning 
Som ovanstående forskning visat är arbetsrelaterad stress ett vanligt fenomen i dagens 
arbetsliv (Sonnentag, Kuttler & Fritz, 2009). De yrkesgrupper som arbetar med 
människor är särskilt drabbade, dessa individer upplever ständigt flertalet stressorer 
eftersom de blir involverade i andra människors liv (Koeske et al., 1993; Sonnentag et 
al., 2009). Stressorerna kan vara i form av tung arbetsbörda och känslomässig obalans 
vilket leder till att de känner känslomässig utmattning samt ett starkt behov av 
återhämtning (Sonnentag et al., 2009).  

  Under arbetsdagen är arbetstagaren i behov av att investera 
så väl fysiska som psykiska resurser för att kunna hantera arbetsrelaterade krav 
(Sonnentag, Binnewiies & Mojza, 2009). Författarna beskriver vidare att individens 
resurser är slut efter arbetsdagen, vilket resulterar i utmattning och behov av 
återhämtning. Under fritiden är individen inte längre konfronterad med de 
arbetsrelaterade kraven och kan släppa den arbetsrelaterade stressen, den processen 
definieras enligt Sonnentag et al. (2009) som återhämtning.  
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En studie av Prevent (2008) definierar återhämtning som då kroppens olika system 
återgår till sina normala nivåer, alltså då kroppen befinner sig i vila.  
En individ som är ledig från arbetet men inte kan släppa tanken på arbete riskerar att 
inte finna vila vilket minskar möjligheterna till återhämtning för individen (Prevent, 
2008). Vidare beskrivs i studien att då en individ ständigt är uppe i varv och går från 
den ena aktiviteten till den andra, kommer chansen till återhämtning att försvåras 
eftersom kroppen har ett behov av att varva ned innan återhämtningsprocessen kan 
påbörjas (Prevent, 2008). Åkerstedt och Kecklund (2002) beskriver återhämtning som 
en viktig del i kroppens försvar mot stress. De menar vidare att bara några minuters 
vila kan vara av betydelse för återhämtningen. Främst beskriver de dock sömn som en 
viktig del i individens återhämtning efter stress (Åkerstedt & Kecklund, 2002). 
Författarna menar att stress påverkar flera återhämtningsprocesser som sker under 
individens sovande timmar. De beskriver också att brist på sömn kan förvärra 
stressbelastningen (Åkerstedt & Kecklund, 2002). En lyckad återhämtning har visat 
ha en positiv effekt på välmående och prestationen (Sonnentag & Bayer, 2005).  

Då individen har genomfört en arbetsdag är behovet av återhämtning 
stort (Sonnentag, 2001; Sonnentag & Natter, 2004). Författarna menar att det då är av 
stor vikt att utöva aktiviteter som ökar individens återhämtning. Sportaktiviteter har 
visat sig vara speciellt gynnsamma för återhämtningen (Sonnentag, 2001; Sonnentag 
& Natter, 2004). Forskning har visat att psykologiskt frigörande från arbetet utanför 
arbetstid är relevant och av stor vikt för att uppnå återhämtning (Sonnentag & Bayer 
2005). Enligt Sonnentag och Kruel (2006) gynnas individen mycket om denne har 
möjlighet att mentalt ”stänga av” arbetet utanför arbetstid. De menar att det är av vikt 
att vara psykologiskt frigjord från arbetet på fritiden.  Att vara psykologiskt frigjord är 
mer än att vara fysiskt frånvarande från arbetsplatsen, det innebär att individen inte är 
upptagen med dennes arbetsuppgifter varelse i tanke eller handling (Sonnentag & 
Kruel, 2006). Författarna beskriver vidare att om man befinner sig hemma och utför 
arbetsrelaterade uppgifter, är det under tiden omöjligt att bli psykologiskt frigjord. De 
menar att frigörande från arbetet sker då individen över huvud taget inte tänker på 
arbetsuppgifterna (Sonnentag & Kruel, 2006). Forskning har tidigare visat att om  
individen är bra på att vara psykologiskt frigjord från arbetet på fritiden, återhämtar 
sig denne  bättre från arbetsrelaterad stress (Sonnentag & Bayer, 2005). 
 
Gränsdragning mellan arbetstid och fritid  
Ett problem som många chefer stöter på i deras stressfulla vardag är svårigheten att 
dra gränser för vad som är arbetstid och vad som är fritid (Edlund, 1997). 

Beskow och Zika-Viktorsson (2008) genomförde en enkätundersökning 
där de ville undersöka tjänstemäns arbetssituation. Studien visade att arbete som kan 
utföras när som helst samt var som helst fysiskt, suddar ut gränserna för när arbetet 
börjar och slutar. Allvin et al. (1998) menar att eftersom det nu finns möjlighet att 
arbeta när man vill och var som helst så blir den stora utmaningen att kunna planera 
vad som är arbetstid och vad som är fritid. Även enligt Beskows och Zika-Viktorssons 
(2008) studie ger möjligheten att jobba både utanför ”normal” arbetstid och utanför 
ordinarie arbetsplats mer frihet till den anställde, det ställer dock högre krav på 
individen att göra viktiga avgränsningar och prioriteringar på egen hand.  

Edlund (1997) observerade att olika chefer tenderar att handla olika 
beträffande arbetssituationen och hur de hanterar gränsdragningen. Han delade in 
cheferna i tre grupper, de gränslösa, gränsdragarna och gränsöverskridarna. Enligt 
Edlund (1997) är de gränslösa chefer som prioriterar deras arbete högt, deras 
familjeliv blir ofta lidande. 
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Det finns dock en ovilja hos cheferna att ändra på något i situationen och efter ett tag 
kommer de gränslösas återhämtning att påverkas och detta kan leda till stress.  
Edlund (1997) beskriver vidare att chefer som kallas gränsdragare är individer med en 
distinkt gräns mellan arbete och fritid. Gränsdragarna använder sig av 
”gränsmarkörer” för att särskilja vad som är arbetstid och fritid, en balans som 
prioriteras högt. Gränsöverskridarna åtskiljer inte arbetstid och fritid alls, och har 
heller inget behov av att göra det. Sådana chefer riskerar inte bara att öka stressnivån 
för sig själv utan även för andra i organisationen (Edlund, 1997).  

Deltagarna i Allvin et al. (1998) studie betonar vikten av att strukturera, 
planera och disciplinera sitt arbete för att det inte skall börja ”flyta” mellan arbetstid 
och fritid. För att deltagarna skulle kunna återta kontrollen över sin arbetstid stängde 
man av mobiltelefonen, läste inte e-post före eller efter arbetstid etc. Detta var viktiga 
avgränsningar då alla deltagare hade mobiltelefon och bärbar dator vilket medförde 
att de alltid tog med sig sitt arbete menade författarna (Allvin et al. 1998). Genom att 
radera de tydliga gränserna mellan arbetstid och fritid, riskerar individen att tiden för 
återhämtning blir lidande. Detta är en bidragande faktor till negativa stresstillstånd.  
 
Anträffbarhet och arbete hemifrån 
En bidragande orsak till att chefer har möjlighet att arbeta hemifrån samt vara 
anträffbara är användningen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT). 
Vilket ger dem möjligheter att via arbetets telefon och arbetets e-post ta med arbetet 
hem. Enligt Allvin et al. (1998) har IKT förändrat förutsättningarna för företags- och 
organisationsstrukturer. Användandet har möjliggjort lönearbetets förläggning till 
andra platser och tider än vad som tidigare varit möjligt. Johansson–Hildén, Wallin 
och Wästlund (2002) beskriver i sin studie att information flödar fritt i obegränsad 
omfattning och tid och rum har allt mindre betydelse. Danielsson och Danielsson 
(2008) menar att det idag inte är avgörande om du är fysiskt närvarande på 
arbetsplatsen eftersom IKT kan användas när som helst och du kan ständigt vara 
uppkopplad både till ditt arbete och i privat syfte. Även Bradley (2000) menar att 
organisationsstrukturerna håller på att förändras igenom användningen av IKT, 
arbetsplatserna och arbetena blir mer flexibla. Enligt Bradley (2000) påverkar 
användning av IKT oss i yrkeslivet, privatlivet och i vår roll som medborgare. Idag 
talar man inte bara om ”working from home” utan även om möjligheten att utföra 
privata ärenden från arbetsplatsen ”homing from work” (Danielsson, 2002). Detta 
tyder på att det uppkommer större svårigheter att dra en gräns mellan arbetstid och 
fritid, vilket skulle kunna leda till en ökad stress hos individen, då denne kan arbeta 
även på sin fritid.  

En rapport publicerades 1996 av nyhetsbyrån Reuters, rapporten 
omfattade intervjuer med 1300 chefer inom olika branscher. Resultaten från rapporten 
visade att cheferna påverkades starkt av den ständigt ökade mängden information som 
de skulle hantera. Enligt Reuters (1996) uppfattade hälften av cheferna att de inte 
kunde hantera den informationsmängd de tog emot samt att deras förmåga att fatta 
beslut påverkades negativt av ett för stort informationsmaterial. Vidare menade en 
fjärdedel av cheferna i studien att de ansåg att belastningen av för mycket information 
ofta resulterade i ökad stress (Reuters, 1996). Även Busch, Johnsen och Vanebo 
(1989) betonar i sin studie problematiken kring att chefer ofta får för mycket 
information eller information som inte är relevant.  
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Ett annat problem som uppkommer är då tekniken inte fungerar vilket leder till att 
information inte kommer fram (Busch et al., 1989). Denna forskning tyder på att 
cheferna genom IKT -användning kan känna en ökad stress över att de alltid är 
anträffbara, även i hemmet, samt att det kan uppfattas som ett stressande moment att 
informationsflödet ökar genom användning av IKT. Genom att cheferna kan arbeta 
och vara anträffbara även i hemmet uppkommer svårigheter att dra gränsen mellan 
arbetstid och fritid.  
 
Chefer i Östersunds kommun. 
Chefernas arbeten inbegriper en mängd olika arbetsuppgifter beroende på var i 
organisationen de arbetar. Den största delen av tiden åt till att ha kontakt med andra, 
att ge och ta emot information och att delta i möten.  

Östersunds kommun har tidigare sammanställt två rapporter om chefers 
arbetssituation i kommunen. I båda rapporterna uttrycker de tillfrågade cheferna att de 
känner tidsbrist då de utför sitt arbete. I en intern rapport från 2006 som behandlar 
chefernas upplevelse av sitt arbete samt arbetsvillkor framkommer bland annat att 
cheferna upplever det problematiskt att de inte hinner se alla anställda, brukare och 
kunder på grund av att tiden inte räcker till. Ett annat problem som uppfattas är att de 
känner stora krav och förväntningar på sig om beslut som måste verkställas mycket 
snabbt. Det framgår i rapporten att det är av stor vikt att förenkla chefernas 
administrativa vardag, för att de skall kunna utföra sina arbeten på bästa möjliga sätt 
(De fyra arbetsgruppernas rapporter, 2006).  

För att följa upp denna rapport genomförde ett externt företag 2007 en 
intervjustudie i Östersunds kommun (Thim, 2007). Syftet var att undersöka chefer i 
kommunen för att ta reda på hur de uppfattar sin arbetssituation, administrativa 
vardag samt vad som är ett rimligt antal underställda att vara chef för. Till studien 
intervjuades ca 60 chefer i kommunen samt att workshops med ca 130 chefer 
genomfördes. Resultatet av studien visade att den största problematiken för cheferna 
var att de inte uppfattade sig ha ett rimligt antal underställda. Cheferna upplevde att 
tiden inte räckte till och att de inte hade tid och möjlighet att föra det nära ledarskapet 
som de strävade efter. Flera chefer i studien utryckte en frustration över att de hade 
ansvar över för stora enheter, vilket medförde att det inte fanns tid att följa upp 
brukarnas insatser eller att ge personalen stöd och arbetsledning i tillräcklig 
omfattning. Cheferna menade att tiden inte räcker till då de kände krav på att både 
vara en ”nära chef ” samt att de även förväntas ansvara för ledningens krav och idéer 
på hur verksamheten skall förvaltas, de menar att detta är arbetsuppgifter som tar tid. 
Enligt rapporten klarar en chef med årsarbetstid högst av 30 underställda om inte 
några oförutsedda händelser sker. Cheferna uppfattar dock att oförutsedda händelser 
sker i stor utsträckning vilket gör att de ständigt känner behov av att omprioritera, 
vilket är något som tar mycket tid från arbetsdagen. Ett annat problem som de 
intervjuade cheferna i rapporten uttryckte var att de hade för många administrativa 
uppgifter att sköta. De menar att de måste lägga allt för mycket tid på administrativa 
uppgifter, tid som borde användas till att kunna utföra ett bra chefskap. 
Uppfattningarna om det administrativa stödet och antal underställda skiljer sig dock 
beroende på i vilken förvaltning cheferna arbetar. En stor del av chefernas arbetstid 
går till möten, en del möten kan vara bra och stimulerande, medan andra uppfattas 
som dryga och tidsslukande. Enligt rapporten bör även möteseffektiviteten ses över då 
det förmodligen skulle kunna leda till stora tidsbesparingar samt att det skulle ge 
cheferna mer tid till deras andra arbetsuppgifter (Thim, 2007).  
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 Enligt dessa rapporter upplever chefer i Östersunds kommun att de ofta 
känner tidsbrist på grund av ett antal faktorer i arbetet. 
Om denna tidsbrist leder till att cheferna känner sig stressade eller känner ett behov av 
att ta med sig arbete hem framkommer inte. I chefspolicyn betonas dock vikten av att 
cheferna skall finna en balans mellan arbete, familjeliv och fritid och att kommunen 
aktivt skall verka för detta (Chefspolicy, Östersunds kommun, 2001).  
Kommunens personalavdelning tillfrågades angående hur kommunen aktivt verkat för 
att cheferna skall finna en balans mellan arbete, familjeliv och fritid. De menade att 
genom det ledarprogram som finns i kommunen, har cheferna fått ta del av verktyg 
som underlättar deras arbetssituation. Vidare menar kommunen att olika former av 
arbetstid ger cheferna en ökad frihet att styra över sitt arbete efter behov. 

Det är svårt att finna tidigare forskning kring studiens syfte som 
behandlar chefer inom kommunal sektor. Till studien har endast forskning som 
genomförts på andra yrkesgrupper använts. Denna studie kommer att bidra med 
fördjupade kunskaper om hur kommunalanställda chefer upplever sin arbetssituation 
med betoning på stress, återhämtning, gränsdragning mellan arbetstid och fritid samt 
anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen angående chefers stress, återhämtning, 
gränsdragning samt krav på anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid. 
 
Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

• Upplever cheferna sig stressade? 

• Hur gör cheferna för att återhämta sig efter arbetet? 
• Hur upplever cheferna sina möjligheter att dra gränser mellan arbetstid och 

fritid?  
• Känner cheferna krav på att vara anträffbara eller arbeta utanför ordinarie 

arbetstid? 
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Metod 
 
Deltagare 
Deltagarna i studien var åtta chefer från olika verksamheter i Östersunds kommun. 
För att få kontakt med de deltagande cheferna kontaktade vi först 
personalavdelningen i Östersunds kommun för att berätta om syftet med studien. De 
visade intresse och var villiga att hjälpa oss med att finna deltagare genom att skicka 
ut ett e-postmeddelande till cheferna med information om studien. Efter detta skedde 
ett intresseurval, vilket innebar att de chefer som var intresserade av att delta själva 
fick anmäla intresse till personalavdelningen (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 
Vår kontakt på personalavdelningen skickade sedan kontaktuppgifter till de som 
anmält intresse för studien till oss, vi kontaktade dem sedan via telefon eller e-post för 
att boka in en tid för intervju. 

De chefer som deltog var fyra män och fyra kvinnor i åldern 27-65 år. 
Samtliga deltagare hade chefsbefattning på olika nivåer vilket betyder att deras 
arbetsuppgifter skilde sig från varandra, detta för att försöka få en bild av cheferna 
generellt i kommunen. Vilken typ av chefer som har intervjuats kommer inte att 
analyseras i studien då detta kan äventyra deras konfidentialitet. Samtliga chefer 
arbetar heltid, det vill säga 40-timmarsveckor. Fem av cheferna har reglerad arbetstid 
och tre har årsarbetstid. Ett krav var att det i chefernas arbetsuppgifter skulle ingå 
personalansvar, detta för att personalansvar innefattar vissa gemensamma 
administrativa arbetsuppgifter för cheferna, samt att kommunikationskomponenten 
från medarbetare var intressant för studien, beträffande anträffbarheten. De 
deltagande cheferna i studien uppfyllde kriteriet om personalansvar och hade ansvar 
för 10-37 underställda.  
 
Material 
Då intervjuguiden skulle utformas valdes till största delen frågor som tidigare använts 
i forskning som berört liknande ämnen (Eriksson, 1998; Danielsson, 2002; Nevander 
Friström, 2004; Bradley, 2006). Detta för att vi ansåg att det var av vikt att använda 
frågor där validitet och reliabilitet redan testats. Redan testade frågor är även bra för 
att det redan finns kunskap om frågornas kvalitet (Bryman, 2007). För att kunna 
besvara vår frågeställning fanns det dock behov av att utforma ett antal nya frågor. En 
pilotintervju genomfördes för att testa reliabilitet och validitet på de eget utformade 
frågorna samt för att undersöka hur frågorna uppfattades. Vi genomförde även 
pilotintervjun då det är av vikt att testa om frågorna fungerar i samband med det urval 
av individer som de är avsedda för (Patel, 1987). 

Frågorna i intervjuguiden berörde fyra teman, illustrerat i tabell 1. 
Intervjuguiden innehöll även persondata; namn och kontaktuppgifter samt frågor om 
yrkesrollen; chefernas befattning. Dessa frågor behandlades konfidentiellt och 
kommer inte att analyseras i studien. Intervjuguiden inleddes med relativt lätta frågor 
för deltagarna att besvara och kom senare in på mer personliga frågor. Detta 
rekommenderas för att deltagarna skall känna sig bekväma med att svara på frågorna 
(Kruuse, 1998). Intervjuguiden innehöll 35 frågor (se Bilaga 1.). Till frågorna ställdes 
även uppföljningsfrågor för att den intervjuade skulle uppmuntras till att berätta mer 
kring forskningsfrågorna (Kvale, 1997). 
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Tabell 1: Studiens teman 
 
Tema Beskrivning av tema Exempel på frågor 
 
Stress 

 
Upplevelse av stress i 
arbetet och på sin fritid 
samt upplevelse av krav 
och kontroll. 
 

 
Känner du dig stressad? 
Anser du att du hinner 
utföra de arbetsuppgifter 
du hade tänkt dig under 
dagen? 
 

 
Återhämtning 
 

 
Chefernas möjligheter till 
återhämtning efter 
arbetsdagen.  

 
Vad gör du för att 
återhämta dig efter 
arbetet? Påverkar ditt 
arbete dina möjligheter till 
att återhämta dig? 
 

 
Gränsdragning mellan 
arbetstid och fritid 
 

 
Chefernas möjligheter att 
dra gränser mellan 
arbetstid och fritid. 

 
Definiera 
gränsen/gränserna mellan 
hem och arbetsplats, hur 
de stärks resp. suddas ut? 
 

 
Anträffbarhet och arbete 
utanför ordinarie 
arbetstid 

 
Chefernas anträffbarhet 
samt arbete utanför 
ordinarie arbetstid. 

 
Arbetar du hemma på 
kvällarna? Känner du krav 
på att vara anträffbar 
utanför ordinarie 
arbetstid?  
 

  
Frågorna i intervjuguiden ställdes i blandad ordning oberoende vilket tema de 
tillhörde, detta för att få ett bättre flyt i samtalet. Det finns därför inte några rubriker 
med studiens teman i intervjuguiden. 

Trots att frågorna testats genom en pilotintervju före de övriga 
intervjuernas genomförande skedde ett bortfall på fråga 7: Kan du själv påverka dessa 
(arbetstider)? Samt fråga 26: På vilket sätt påverkar ditt arbete livet utanför arbetet? 
(Se Bilaga 1.). Dessa frågor hade samtliga deltagare besvarat på tidigare frågor och 
har därför inte använts under intervjuerna.  
 
 
Datainsamling 
Till denna studie genomfördes åtta intervjuer. Denna metod valdes då vi ville använda 
intervjuerna som ett verktyg för att förstå hur cheferna uppfattade sin arbetssituation 
med tyngd på vissa centrala teman. Intervjuer kan bidra med detta och även en 
mångsidig beskrivning om hur dessa teman påverkar chefernas handlingar och 
specifika situationer i vardagen (Kvale, 1997). Studien genomfördes med hjälp av 
semi - strukturerade intervjuer, det innebär att intervjuerna följer en intervjuguide med 
specifika teman som ska behandlas (Bryman 2007).  
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Vi ansåg att semi - strukturerade intervjuer passade bäst för att besvara vår 
frågeställning, då vi före intervjuernas genomförande visste vilka teman som var 
intressanta för studien, samtidigt som vi ville att deltagarna i studien skulle ha 
möjlighet att tala relativt fritt kring dessa.  
 För att analysera intervjuerna har den tematiska metoden använts 
(Kruuse, 1998). Det betyder att vi utifrån syftet med studien har kommit fram till fyra 
olika analysteman. Då vi analyserade intervjuerna valdes den data som behandlade de 
valda temana ut, detta kallas för analysenheter (Kruuse, 1998).  Vi valde att använda 
samma analysteman som hade varit grundteman i intervjuerna. De fyra temana hade 
utvecklats redan innan intervjuerna genomförts med hjälp av Karaseks 
krav/kontrollmodell (1979), tidigare forskning, dokument från kommunen som 
behandlade chefernas arbetssituation samt en genomförd pilotintervju. De fyra teman 
som behandlas i intervjuerna redovisas ovan (se tabell 1.). Då datan analyserades, togs 
personuppgifter som kunde härledas till deltagarna bort, detta för att vi inte skulle ha 
någon förutfattad mening angående deltagarna som kunde påverka resultatet. 

Då datan skulle börja analyseras lästes intervjuerna flertalet gånger och 
vi gjorde anteckningar i marginalen för att vi skulle få en djupare förståelse för det 
insamlade materialet. Detta bidrog till att vi fick en ökad förståelse för varje 
intervjucitat och vi kunde urskilja att huvudtemana samt att teoretiska utgångspunkter 
strålade samman.   

Intervjuerna spelades in via en digital diktafon vilket vi ansåg vara en 
nödvändighet. De intervjuade uttryckte ingen ovilja med att bli inspelade och vi 
kunde inte uppfatta att det hämmade deltagarna i samtalet. De inspelade intervjuerna 
transkriberades till text efter genomförandet. Intervjuerna tog 30 – 50 min vilket 
motsvarade 7 – 10 sidor datorskriven text per intervju. Varje tema analyserades 
separat. I resultatet sammanfattades intervjuerna med egna ord. Samt att citat som 
ansågs belysa deltagarnas upplevelser på representativt sätt valdes ut. För att hitta 
möjliga likheter och skillnader i materialet jämfördes svaren från de olika intervjuerna 
med varandra. Vi var även intresserade av att se hur temana påverkade varandra i 
studien. 

 
Procedur 
Personalavdelningen i Östersunds kommun kontaktades för att få tillgång till att 
genomföra studien i organisationen. De visade intresse och vi bokade in ett möte med 
representanter från personavdelningen. Under mötet diskuterades studiens syfte och 
eventuella genomförande i kommunen. Efter diskussionen ändrades valet av metod, 
då representanterna från personalavdelningen ansåg att vi skulle få ett stort bortfall 
om vi genomförde en enkätstudie och alltså få ett mer trovärdigt utfall av en 
intervjubaserad studie. Personalavdelningen var intresserad av att bidra med 
dokument om kommunens anställda och chefers arbetsmiljö, samt att de var 
behjälpliga med att skicka ut en förfrågan om ett frivilligt deltagande i studien till 
kommunens chefer ett så kallat intresseurval (Carlström, Carlström Hagman 2006).  
E-postmeddelandet till cheferna innehöll en kortfattad beskrivning om studiens syfte, 
information om intervjuns längd samt under vilken tidsperiod det var aktuellt att delta 
i studien. Efter ca en vecka kontaktade personalavdelningen oss för att ge oss 
kontaktuppgifter till nio chefer som anmält intresse till att delta i studien. Vi 
kontaktade sedan dessa personer via telefon och e-post för att boka in tid och plats för 
intervjutillfället, vid detta tillfälle informerade vi även cheferna ytterligare om 
studiens syfte och utförande, samt att de hade tillfälle att ställa ytterligare frågor.  
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En av intervjuerna genomfördes som pilotintervju och kommer därför inte att 
inkluderas i studien.  

Samtliga intervjuer utfördes i lokaler på respektive chefs arbetsplats. 
Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna återigen om syftet med studien 
samt att de delgavs en beskrivning hur intervjun skulle genomföras. Deltagarna 
informerades om att studien skulle spelas in via en digital diktafon, ljudupptagningen 
skulle dock raderas efter att det använts till studiens syfte. Deltagarna blev även 
informerade om att de kunde avbryta om de så önskade under tiden intervjun pågick 
(Vetenskapsrådet). Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerades 
deltagarna ytterligare om konfidentialitetskravet, vilket innebär att personerna i 
studien skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Samt att de data som 
samlats in till studien enbart skulle användas i studiens syfte enligt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet).  Vi ledde fyra intervjuer vardera, och båda närvarade vid samtliga 
intervjuer. Detta såg vi som en fördel då den andra kunde ta vid om den som 
intervjuade tappade tråden, den kunde även observera att alla de områden som 
önskades för studien behandlades samt till viss grad observera intervjun sett utifrån 
samtalet. 
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Resultat 

Upplevelse av stress   

Samtliga chefer beskrev att de stundtals kände sig stressade. Några chefer upplevde  
inte stressen som något negativt. Majoriteten av de intervjuade cheferna upplevde 
periodvis arbetsrelaterad stress. Fem av cheferna beskrev att de hade behov av att vara 
koncentrerade på sina arbetsuppgifter under hela arbetsdagen och hälften menade att 
de stundtals måste arbeta snabbt för att hinna med sina arbetsuppgifter. På frågan om 
cheferna hann utföra de arbetsuppgifter som de hade tänkt sig under dagen, svarade 
samtliga chefer att de inte gjorde det.  Anledningen till detta beskrev flertalet chefer 
var att det ofta uppkom oförutsedda arbetsuppgifter under arbetsdagen. Chef P6 
beskrev: 

Oftast inte, jag sitta här på morgonen och tänker: Idag ska jag göra det 
och planera det här och strukturera det där. Sedan är det plötsligt lunch 
och jag har inte hunnit med en sak än. Det säger pang och andra saker 
kommer in emellan, sen är dagen slut och jag har förhoppningsvis gjort 
en sak. Det är en frustration att aldrig hinna färdigt det man har tänkt sig. 

 
Cheferna kunde identifiera en mängd orsaker till att de stundtals upplevde sig 
stressade. Majoriteten av cheferna beskrev att arbete som påverkar andra individer, 
exempelvis personal, brukare och kunder är det som stressar dem mest. Några beskrev 
att de i dessa situationer upplevde krav på att uppfylla andras förväntningar. Chef P5s 
citat illustrerade: 

 
Det är nästan alltid om någon annan har förväntningar, vare sig det är 
personal eller brukare. Det är oftast det som gör det, det är då den 
negativa stressen kommer. Jag försöker uppnå andras förväntningar, 
kanske inte lika mycket som mina egna. Jag känner press, att om den där 
personen ska bli nöjd så måste jag lyckas med det här. 

 
Några av cheferna beskrev även att administrativa arbetsuppgifter och perioder med 
många deadlines upplevdes som stressande.  
 På frågan om vad cheferna gjorde för att undvika stress återkom flertalet 
av cheferna till att det handlar om den egna inställningen till arbetet. Begreppen 
planering, strukturering och delegering av arbetsuppgifter förekommer ofta i 
chefernas svar. 
 
Upplevelse av återhämtning  
Samtliga chefer betonade vikten av att byta fokus för att kunna återhämta sig efter 
arbetsdagens slut. De hade olika fritidssysselsättningar, som ofta var av fysisk 
karaktär, exempelvis gå till gymmet, golfa, leka med barnen eller spika på huset. 
Majoriteten av cheferna betonade vikten av att ha en aktiv fritid för att må bra. Chef 
P3 beskrev: 

Det är då jag hittar på en bra fritidsaktivitet. För när jag går hem direkt 
efter arbetet och sätter mig, så är arbetet fortfarande kvar i huvudet. Jag 
behöver sysselsätta mig med något annat för att glömma bort lite. 
Sysselsätta mig med något roligare. 
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Chef P8 beskriver dock att denne har prioriterat bort att ha en egen 
fritidssysselsättning, på grund av det inte finns tid då denne inte arbetar eller umgås 
med sina barn. 
 Hälften av cheferna ansåg att deras möjligheter till återhämtning inte 
påverkades utav arbetet. Övriga chefer beskrev att arbetet periodvis påverkade 
återhämtningen då det är svårt att släppa tanken på arbetet i hemmet. 
 
Möjligheter att dra gränser mellan arbetstid och fritid 
Majoriteten av cheferna ansåg att de lyckades ”sy ihop” arbetet med vardagen på ett 
bra sätt. Endast chef P8 beskrev svårigheter att få ihop tiden för både arbete och fritid: 

 
Dåligt, jag arbetar mycket av det som borde vara min privata tid, men jag 
tycker att det är roligt att arbeta mycket. (…) Ibland tar arbetet en större 
del av mitt liv än vad jag tycker är ok egentligen. 
 

Majoriteten av cheferna hade inte några svårigheter med att identifiera gränsen mellan 
hem och arbetsplats. En del av dessa chefer beskrev att tankar på arbete stundtals 
följde med dem hem. Hälften av cheferna beskrev att det ligger på det egna ansvaret 
att dra gränsen mellan arbetstid och fritid. Chef P6 beskrev att denne stänger dörren 
till alla tankar på arbete då denne lämnar arbetsplatsen för dagen.  
 Flertalet av de tillfrågade cheferna ansåg att arbetet stundtals inkräktar 
på deras hem och familjeliv, främst under perioder med tung arbetsbörda. Även då 
främst i tankar och inte i faktiska arbetsuppgifter. Majoriteten av cheferna hade inte 
fått några klagomål från deras anhöriga angående arbetets omfattning och tid. Chef P7 
och chef P8 berättade att både respektive och barn har beklagat sig över hur mycket 
tid arbetet tar. 
 
Arbete och anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid 
Chef P7 och chef P8 arbetade regelbundet på kvällar och helger. De resterande 
cheferna utförde aldrig eller ytterst sällan sina arbetsuppgifter på kvällar och helger. 
Majoriteten av cheferna beskrev att de stundtals kände krav på att arbeta utanför 
ordinarie arbetstid, flertalet av dessa hävdade att kraven främst kommer från dem 
själva och deras ambitioner att utföra ett bra arbete. Hälften av cheferna beskrev att de 
även kände krav ifrån överordnade i organisationen, från chefer och kollegor att 
arbeta på kvällar och helger. Chef P8 beskrev: 

 
Det är en definitionsfråga, jag känner krav på mig att genomföra mitt 
uppdrag på ett bra sätt, krav både från min arbetsgivare och 
omgivningen. Sedan har jag mina egna krav, jag har tagit det här jobbet 
och vill göra det bra. Det här jobbet är omöjligt att genomföra på 40 
timmars veckor, men om jag frågade min chef: ”Tycker du att jag skall 
arbeta på helgerna?” Så skulle han svara: ” Det tycker jag absolut inte.” 
Men han är också medveten om att det inte går att genomföra det här 
jobbet på 40 timmar i veckan. Det är en definitionsfråga, jag känner krav 
på mig att göra uppdraget bra och det innebär att jag måste jobba på 
kvällar och helger ibland. 

 
Majoriteten av cheferna begav sig aldrig till arbetsplatsen på lediga dagar, lördagar 
och söndagar. 
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 Samtliga chefer läste arbetsrelaterad litteratur, exempelvis e-post och dokument, på 
sin fritid. Flertalet beskrev att det var lättare att finna lugn och ro i hemmet där de inte 
blev avbrutna.  

Flertalet av cheferna använde sig av stationära datorer på arbetsplatsen. 
Det innebar att de inte uppkoppling till de databaser som var nödvändiga för att 
genomföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen. Flertalet av cheferna förklarade att 
detta var anledningen till att arbetet inte kunde utföras var som helst, när som helst. 
Chef P7 och chef P8 hade tillgång till en bärbar arbetsdator, med uppkoppling till 
databaserna. 
 Majoriteten av cheferna kände inte några krav på sig att vara anträffbara 
utanför ordinarie arbetstid. Tre av cheferna beskrev att de upplevde outtalade krav på 
att vara anträffbara under semestern eller vid sjukdom. Chef P7 beskrev: 
 

Sjuk, definitivt det är ett alldeles utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad om 
vad som händer. Man skall vara allt bra sjuk om man inte skall följa 
mailen. På semestern är det olika, men jag är alltid indirekt nåbar, 
lyssnar av telefonsvararen då och då. Så om man lämnar ett meddelande 
så hör jag av mig inom två dagar. 
 

Flertalet av cheferna stänger inte av sin arbetsmobil då de lämnar arbetet. Flera 
beskrev att de villa vara tillgängliga ifall något skulle hända samt att den inte ringde 
så pass mycket att det störde. Hälften av cheferna hade samma mobiltelefonnummer i 
arbetet och privat. Resterande hälften beskrev att de hade gjort ett aktivt val att inte 
använda samma nummer på arbetet och privat, för att särskilja arbetssamtal från 
privata samtal.  
 Hälften av cheferna berättade att det har hänt att kollegor och 
medarbetare har ringt dem på kvällar och helger. Tre av cheferna beskrev att de då 
försökte vara hårda med att sätta upp en tydlig gräns, att de var lediga. Den andra 
hälften av cheferna beskrev att samtal från kollegor och medarbetare aldrig förekom 
under kvällar och helger. Chef P1 beskrev: 
 

 Jag tycker att det finns en otrolig respekt för när man är ledig. Sedan har 
jag sagt till mina kollegor att om jag skulle svara i telefon på min lediga 
tid, så är det mitt val. Men jag är duktig på att inte svara. 
 

Samtliga chefer svarade att de aldrig ringer kollegor och medarbetare på kvällar och 
helger. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen angående chefers stress, återhämtning, 
gränsdragning samt krav på anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid. 
 
För att besvara syftet togs fyra frågeställningar fram: 

1. Upplever cheferna sig stressade? 
2. Hur gör cheferna för att återhämta sig efter arbetet? 
3. Hur upplever cheferna sina möjligheter att dra gränser mellan arbetstid och 

fritid? 
4. Känner cheferna krav på att arbeta och vara anträffbara utanför ordinarie 

arbetstid? 

För att tolka den insamlade datan användes en tematisk tolkningsmetod. Från syfte 
och frågeställningar kunde fyra teman identifieras. Dessa kan kopplas direkt till de 
fyra frågeställningarna. De fyra temana var stress, återhämtning, gränsdragning 
mellan arbetstid och fritid samt arbete och anträffbarhet utanför ordinarie arbetstid. 

Efter att ha tolkat den insamlade datan kunde vi konstatera att samtliga 
chefer stundtals upplevde sig stressade. Majoriteten av cheferna upplevde under 
perioder arbetsrelaterad stress. Samtliga chefer betonade vikten av att byta fokus för 
att kunna återhämta sig efter arbetet, exempelvis genom fysiska aktiviteter. Flertalet 
chefer ansåg sig inte ha några problem med att dra gränsen mellan arbetstid och fritid, 
under perioder med tung arbetsbörda tenderade arbetet att inkräkta på privatlivet. 
Majoriteten av cheferna kände stundtals krav på att arbeta utanför ordinarie arbetstid. 
Flertalet kände inte några krav på att vara anträffbara utanför ordinarie arbetstid.  

Studien har visat att cheferna i Östersunds kommun stundtals känner sig 
stressade. Den främsta orsaken till att cheferna känner stress är att de arbetar med 
andra individer, exempelvis personal. Chef P6 beskrev att det är krav och 
förväntningar från andra än denne själv som leder till negativ stress. Att ständigt vara 
i behov av att uppfylla andras krav och förväntningar. Detta går i linje med tidigare 
forskning om arbeten som involverar kontakt med andra individer (Koeske et al., 
1993; Sonnentag, 2009). Enligt vår studie upplevde cheferna även en stress över att 
hinna genomföra en stor del administrativa uppgifter och samtidigt finna tid till att 
vara en bra chef. Vi anser att Östersunds kommun bör ta detta problem i beaktande, 
då cheferna även i föregående rapporter har uttryckt att en förenkling av de 
administrativa uppgifterna skulle betyda mycket för deras möjligheter att hinna utföra 
ett bra chefskap (De fyra chefsgruppernas rapporter, 2006; Thim, 2007). 

Enligt Karaseks (1979) krav/kontrollmodell pendlar cheferna mellan 
aktiva arbeten och högstressarbeten. Cheferna har höga arbetskrav på sig, exempelvis 
oväntade arbetsuppgifter, tidsbrist vid utförandet av arbetsuppgifter och behov av att 
vara koncentrerade under hela arbetsdagen. Cheferna hade i sin roll som ledare en 
relativt hög grad av beslutsfattande och majoriteten av cheferna var fria att lägga upp 
sitt eget arbete, detta skulle tyda på en hög grad av kontroll. Ett stressmoment för 
cheferna var att de inte hann med de arbetsuppgifter som de hade tänkt sig under 
dagen. Chefernas kontroll över arbetssituationen brister i det hänseendet. Eftersom 
cheferna upplever höga arbetskrav och delvis har kontroll över sin arbetssituation 
anser vi att de ligger under aktiva arbeten eller högstressarbeten då kontrollen brister. 
Tidigare forskning har använt krav/kontroll/stödmodellen (Bernin & Theorell, 2001; 
Eriksson & Larsson, 2002). Vi har gjort en avgränsning till krav/kontrollmodellen 
(Karasek, 1979). Då socialt stöd inte inkluderats i denna studie. 
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Cheferna kände sig stressade under perioder med tyngre 

arbetsbelastning exempelvis då det är många deadlines. Under dessa perioder 
tenderade en del chefer att ta med sig arbetet hem, ofta inte praktiska arbetsuppgifter 
men tankarna på arbetet fanns kvar. Cheferna beskrev att det är i dessa situationer 
arbetet går ut över deras privatliv. Återhämtningen påverkades även negativt då 
cheferna inte kan släppa tanken på arbetet när de kommit hem. Detta går i linje med 
tidigare forskning om återhämtning (Sonnentag & Kruel, 2006; Prevent, 2008). Vi gör 
antagandet att eftersom cheferna hade olika chefsbefattningar, skiljer sig deras 
arbetsbörda åt. Chefer som ofta har en tung arbetsbörda och ofta tar med sig tankarna 
på arbetet hem kan riskera att drabbas av mer ihållande stresstillstånd, vilket i längden 
skulle kunna leda till att både arbetet och privatlivet påverkas negativt. Enligt tidigare 
forskning finns det även risker för att ihållande arbetsrelaterad stress kan leda till både 
fysiska och psykiska besvär (Vrijkotte et al., 2004; Dahlgren, 2006). 

För att återhämta sig efter arbetet var det viktigt för cheferna att byta 
fokus. Flertalet chefer ägnade sig åt någon fysisk aktivitet för att möjliggöra detta. 
Detta går i linje med Sonnentag och Natters (2001; 2004) forskning. Chef P8 hade 
prioriterat bort att ha en egen fritidssysselsättning då tiden inte räckte till, efter att ha 
umgåtts med barnen arbetade denne. Eftersom chef P8 arbetade mycket hemifrån 
ansåg sig denne inte kunna finna återhämtning i hemmet, utan var i behov att byta 
miljö. Det fanns svårigheter att definiera gränsen mellan arbetstid och fritid, för chef 
P8. Detta anser vi berodde på att om arbetet förläggs i hemmet, i tillräckligt stor 
utsträckning blir gränserna mellan arbetstid och fritid samt hem och arbetsplats 
svårare att identifiera. Vilket även går i linje med tidigare forskning (Allvin et al., 
1998; Beskow & Zika-Viktorsson, 2008). Svårigheter att identifiera gränserna skulle 
kunna leda till att återhämtningen i hemmet blir lidande. 

Enligt Edlund (1997) finns det tre typer av beteenden angående 
gränsdragning hos chefer. Han kallar cheferna, de gränslösa, gränsdragare och 
gränsöverskridare. Majoriteten av cheferna i vår studie var gränsdragare. De anser sig 
dra tydliga gränser mellan arbetstid och fritid genom att inte ta med sig arbetet hem 
eller bege sig till arbetsplatsen under lediga dagar. Ingen av dessa chefer hade några 
problem med att identifiera gränsen mellan hem och arbete. Chef P7 och chef P8 
kunde identifieras som gränslösa eller gränsöverskridare då de regelbundet arbetade 
utanför ordinarie arbetstid. De beskrev även att deras anhöriga hade beklagat sig över 
arbetets omfattning och tid. I resultatet av studien framkom att chef P7 och chef P8 är 
de enda cheferna med tillgång till arbetets databaser från hemmet. Vi tror att detta 
skulle kunna vara en förklaring till att dessa chefer arbetar mer från hemmet och 
därför får större svårigheter att dra en gräns mellan arbetstid och fritid. Då samtliga 
chefer anser att de inte hinner utföra de arbetsuppgifter som de hade tänkt sig under 
arbetsdagen, skulle det kunna upplevas lockande att arbeta hemifrån om 
möjligheterna fanns. I och med detta tror vi att det kan vara en fördel att majoriteten 
av cheferna inte har möjlighet till att arbeta hemifrån då det förenklar 
gränsdragningen mellan arbetstid och fritid för cheferna. 

 Resultatet av studien visade att flertalet av cheferna stundtals kände 
krav, från sig själva och arbetsgivaren att ta med arbetet hem för att hinna slutföra det. 
Trots detta svarade majoriteten av cheferna att de aldrig eller mycket sällan arbetade 
hemifrån. Samtliga berättade att de läser arbetsrelaterad litteratur i hemmet. Svaret på 
i vilken utsträckning cheferna verkligen utförde arbetsrelaterade uppgifter i hemmet 
blev alltså tvetydigt.  
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Under intervjuerna återkom flera av cheferna till att det är viktigt att de själva drar en 
tydlig gräns mellan arbetstid och fritid eftersom de annars skulle kunna arbeta hur 
mycket som helst, samt ingen annan kommer att dra gränsen åt dem. Den egna 
inställningen till arbetet, betonades även då cheferna beskrev hur de gjorde för att 
undvika stress. De beskrev att planering, strukturering och disciplinering är av vikt för 
att undvika att känna sig stressade. Det är samma ord som Allvin et al. (1998) 
använder för att beskriva hur arbetstagare skall undvika att gränserna mellan arbetstid 
och fritid börjar ”flyta”. 

Enligt resultatet av vår studie kände flertalet av cheferna inte några krav 
på att vara anträffbara utanför ordinarie arbetstid. Större delen av cheferna valde ändå 
att vara anträffbara genom arbetsmobiltelefonen på sin fritid, ifall något skulle hända. 
Vi har genom dessa resultat dragit slutsatsen att cheferna inte känner krav på att vara 
anträffbara ifrån arbetsgivaren, de känner krav ifrån sig själva eftersom de valde att 
inte stänga av sina arbetstelefoner utanför arbetstid. Hälften av cheferna beskriver att 
kollegor och medarbetare ringer dem på kvällar och helger för att diskutera arbete. 
Detta tror vi skulle kunna påverka chefernas möjligheter till återhämtning, då cheferna 
under samtalen återkommer till arbetet i tankarna. Det bidrar även till att gränsen 
mellan arbetstid och fritid suddas ut.  Några chefer beskrev att de försökte vara hårda 
med att inte vara mottagliga då de får arbetsrelaterade samtal på fritiden, för att få en 
tydlig gräns mellan arbetstid och fritid. I studien återkommer flertalet chefer till att det 
är av stor vikt att ha disciplin på sig själv att dra en tydlig gräns mellan arbetstid och 
fritid för att det inte skall börja ”flyta”. Detta går i linje med Allvins et al. (1993) 
forskning. Samtliga chefer berättade att de aldrig ringer kollegor och medarbetare på 
helgen för att diskutera arbete. Vi anser det vara av intresse att cheferna själva valde 
att vara anträffbara utanför ordinarie arbetstid men de ställer inte krav på andra att 
vara det. 
 
Slutsats  
Vi anser att denna studie har bidragit med en ökad förståelse angående ett antal 
chefers upplevelse av stress, återhämtning, gränsdragning och anträffbarhet utanför 
ordinarie arbetstid. Vi har där igenom uppfyllt studiens syfte.  
 Denna studie har visat att de intervjuade cheferna stundtals kände sig 
stressade. Särskilt under perioder med tyngre arbetsbörda. Det är under dessa skeden 
som flertalet chefer tar med sina arbetsuppgifter hem, då främst i tanken. Chefernas 
återhämtning påverkades negativt av att de inte kan släppa tanken på arbetet i 
hemmet. Cheferna var i behov av att byta fokus för att återhämta sig och det är viktigt 
för cheferna att ha en aktiv fritid. Cheferna kände under perioderna med tyngre 
arbetsbörda krav på att arbeta hemifrån, resultatet av i vilken uträckning de utförde 
arbetsuppgifter i hemmet blev tvetydigt. Cheferna känner inte några krav på att vara 
anträffbara utanför ordinarie arbetstid, flertalet chefer valde att vara anträffbara på 
fritiden. 

Studien har bidragit med flertalet intressanta resultat, men även väckt 
nya frågeställningar för vidare studier. De deltagande cheferna i vår studie hade 
chefsbefattningar på olika nivåer i organisationen. Det innebar att chefernas arbete 
innefattade olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Chefernas upplevelser 
påverkades självklart av detta. Vi kunde se att chefer med högre befattningar 
tenderade att svara annorlunda än övriga chefer. För framtida studier skulle det vara 
intressant att undersöka chefer som arbetade på samma nivå. 
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Östersunds kommun beskriver i sin chefspolicy (2001) att cheferna skall 
finna en balans mellan arbete, familjeliv och fritid. Samt att kommunen aktivt skall 
verka för detta. Enligt vår studie hade kommunen lyckats relativt bra med detta då 
majoriteten av cheferna inte ansåg sig ha några svårigheter att dra en gräns mellan 
arbetstid och fritid. Vi vill poängtera att det är av stor vikt att kommunen fortsätter 
arbeta med att cheferna skall finna denna balans för att de skall bibehålla välmående 
chefer i framtiden. 

 
Metoddiskussion 
För att få en hög reliabilitet i denna studie har vi i intervjuerna undvikit att ställa 
ledande frågor till deltagarna (Kvale, 1997). Vi kan ha påverkat resultatet genom att 
ha försökt få tillbaka deltagaren till ämnet, vid stora utsvävningar under intervjuerna. 
Vi har under arbetets gång försökt säkra validiteten i studien genom att kontrollera, 
ifrågasätta och teoretiskt tolka de upptäckter som har gjorts (Kvale, 1997). För att öka 
intervjuernas kvalitet, med tanke på validitet och reliabilitet genomfördes en 
pilotintervju innan de övriga intervjuerna genomfördes. Pilotintervjun genomfördes 
även för att undersöka om frågorna fungerade i samband med det urval av individer 
som de var ansedda för (Patel, 1987). Eftersom studien var begränsad till åtta 
deltagare finns det tveksamheter om några generaliseringar till populationen i övrigt 
kan göras utifrån studien. Detta var inte syftet med vår studie, där vi ville undersöka 
dessa chefers individuella upplevelse av delar i sin arbetssituation. Det finns 
möjligheter att utfallet hade blivit annorlunda om andra individer hade deltagit i 
studien. Ett intresseurval genomfördes till studien, där intresse för deltagande 
anmäldes till personalavdelningen i Östersunds kommun. Deltagarnas svar kan ha 
påverkats av att personalavdelningen kände till deltagarnas identiteter. 

Vi valde att inte nämna vilket kön deltagarna i studien hade, i 
resultatdelen och diskussionen. Detta för att eventuella skillnader i åsikter mellan 
könen inte var relevant för studiens syfte. Vi kan heller inte se att det skulle ha 
förekommit några skillnader i uppfattning beroende på könstillhörighet. För vidare 
forskning rekommenderas ett mer likartat urval av chefer. Om cheferna till större grad 
hade haft liknande arbetsuppgifter och ansvarsområden hade utfallet av studien 
antagligen blivit ett annat.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Persondata (konfidentiellt) 

1. Namn: 

2. Ålder: 

Yrkesroll 

3. Befattning/titel: 

4. Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

5. Har du personalansvar? 

• Hur många anställda har du? 

6. Kan du lägga upp ditt eget arbete (Eriksson, 1998)? 

7. Har du reglerade arbetstider eller årsarbetstid? 

• Hur lägger du upp din arbetstid? 

• Är du nöjd med dina arbetstider (Danielsson, 2007)?  

• Kan du själv påverka dessa (Danielsson, 2007)?  

8. Finns det någon policy gällande arbetstid där du arbetar? 

• Finns det någon outtalad policy? 

9. Anser du att du hinner utföra de arbetsuppgifter som du hade tänkt dig 

under dagen? 

10. Är arbetet stressigt (Eriksson, 1998)? 

• Måste du vara koncentrerad på arbetet hela tiden(Eriksson, 1998)? 
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• Måste du arbeta snabbt(Eriksson, 1998)? 

11. Arbetar du hemma på kvällarna (Nevander Friström, 2004)? 

12. Åker du till arbetet på lediga dagar, lördagar och söndagar (Nevander 

Friström, 2004)? 

13. Känner du någon gång krav på att arbeta utanför ordinarie arbetstid?  

• Från vilka känner du krav: 

• Överordnade? 

• Kollegor? 

• Anställda? 

• Dig själv? 

14. Ringer kollegor och medarbetare på kvällar och helger för att diskutera  

arbete (Nevander Friström, 2004)? 

• Ringer du kollegor på kvällar och helger för att diskutera arbete 

(Nevander Friström, 2004)? 

15. Känner du krav på att vara anträffbar utanför ordin arie arbetstid? 

• Hur? Mail, telefon, jourtid? 

• För vilka? Anställda, kollegor, överordnade? 

16. Använder du din mobiltelefon och/eller bärbara dator både i jobbet och 

privat (Nevander Friström, 2004)? 

• Är samma mobiltelefon arbetstid/privat tid? 

• Är det samma bärbara dator arbetstid/privat tid? 

17. Stänger du av din arbetstelefon när du lämnar arbetet? 

18. Kan du arbeta var som helst, när som helst (Nevander Friström, 2004)? 

19. Läser du arbetsrelaterad litteratur (mail, dokument mm.) på din fritid 

(Nevander Friström, 2004)? 
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20. Anser du det vara svårt att planera din fritid på grund av osäkra 

arbetstider (Danielsson, 2007)? 

21. Arbetet upptar en stor del av människors vardagsliv. Hur tycker du att 

du lyckas ”sy ihop” arbetet med resten av vardagen (Eriksson, 1998)? 

22. Definiera gränserna mellan hem och arbetsplats (Danielsson, 2007)? 

• Hur de stärks respektive suddas ut (Danielsson, 2007)? 

23. Är det möjligt att separera privat från arbetstid (Danielsson, 2007)? 

24. Anser du att ditt arbete inkräktar på ditt hem och familjeliv (Danielsson, 

2007)? 

25. Har någon i din familj beklagat sig över hur mycket/länge du arbetar? 

26. På vilket sätt påverkar ditt arbete livet utanför arbetet (Eriksson, 1998)? 

27. Känner du dig stressad? 

• Varför? 

• När, hur? 

• Om inte: Varför? 

28. Vilka stressorsaker anser du vara möjliga att identifiera? 

29. Vad gör du för att undvika stress? 

30. Har du några fritidssysselsättningar (Danielsson, 2007)? 

31. Hur tillbringar du din fritid (Danielsson, 2007)? 

32. Vad gör du för att återhämta dig efter arbetet? 

33. Påverkar ditt arbete dina möjligheter till återhämt ning?  

34.  Något du vill tillägga? 

35.  Kontaktuppgifter:  

 
 
 
 


