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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om mellanchefer upplevde balans 
mellan arbete och fritid och i så fall vilka faktorer som påverkar balansen 
kontra obalansen. Sex personer intervjuades och därefter gjordes en 
manifest innehållsanalys. Resultatet visade på skillnader hos deltagarna. 
Prioritering och struktur i arbetet visade sig vara viktigt för att undvika att ta 
med arbete hem. Anträffbarhet och brist på resurser gjorde att detta var svårt 
för flera och arbetet kunde då inkräkta på fritiden.  Mer forskning behövs på 
området för att få en större förståelse för chefers arbetssituation och hur den 
kan påverka privatlivet.  

Nyckelord: Arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid, mellanchefer, 
stöd, balans mellan arbete och familjeliv. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka Er sex chefer som medverkat och gjort denna studie möjlig.  

Tack också till vår handledare Docent Bodil Landstad som stöttat och trott på oss i med 
och motgångar.  

Ett stort tack riktas också till våra familjer som under de här tio veckorna har fått stå ut 
med det mesta. 
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1.  Introduktion  

Det finns ungefär 500 000 chefer på olika nivåer i Sverige (Ledarna Sveriges 

chefsorganisation, 2009) och cirka 37 000 chefer är anställda inom kommun och 

landsting (Lutz & Olsson, 2011).  Att arbeta inom en offentlig organisation är mer 

komplext än att arbeta i en privat organisation eftersom det finns ett allmänt intresse, 

politiska beslutsprocesser, att organisationen saknar marknadsmekanismer, det är fri 

insyn, det finns flera styrsystem samt att det finns formella och lagenliga bestämmelser 

som berör verksamheten (Björklund, Karlsson, Jensen, Hagberg & Bergström, 2011). 

Det krävs att chefer som arbetar inom politiskt styrda organisationer förstår den 

politiska dynamiken eftersom val och politiska maktskiften kan innebära en radikal 

förändring av organisationens mål och förutsättningar vilket i sin tur kan förändra 

arbetssättet och ledningssystemen (Nyström, 2009). Ständiga förändringar i arbetslivet 

gör att det krävs en stor flexibilitet både av chefer och anställda (Härenstam & Bejerot, 

2010).   

Förändrade organisationsformer har enligt Arbetsmiljöverket medfört negativa 

konsekvenser för chefer inom offentlig sektor, och har bland annat inneburit att färre 

ledare ansvarar för större enheter, ökat administrativt arbete, nya samverkansformer och 

krav på medarbetarnas förmåga till eget ansvar samt mindre stöd från arbetsledningen 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Sedan 1990- talet har det ekonomiska ansvaret mer och mer 

lagts över till de verksamhetsnära cheferna (Nyström, 2009) och det är inte ovanligt att 

cheferna hamnar i en situation där de slits mellan krav på ekonomisk framgång och 

förväntningar från medarbetarna om åtgärder för god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2010 a; Kaufmann & Kaufmann, 2005; Nyström, 2009). Arbetsmiljöverkets rapport 

tyder på att mer arbete lagts över på cheferna (Arbetsmiljöverket, 2010 a).  

De flesta studier gjorda på de anställdas upplevelse av den psykosociala hälsan riktas 

ofta mot medarbetarna och få undersökningar fokuserar på ledare eller chefers hälsa 

(Björklund et al. 2011; Skagert, Dellve, Eklöf Pousette & Ahlborg, 2007). De studier 

som ändå uppmärksammats inom området har visat att mellanchefer, projektledare och 

första linjens chefers hälsa påverkas av samma faktorer i miljön som sina anställda. Det 

är heller inte känt vilken coping-strategi ledarna använder sig av för att hantera sin egen 

och underordnades psykosociala arbetsmiljö på ett hälsosamt sätt (Skagert et al. 2007). 
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Något som också framkommit är att skillnader i arbetsrelaterad ohälsa finns beroende på 

vilken ledarposition man innehar. Manliga högre chefer mår bäst följt av kvinnliga 

chefer med högt uppsatt chefsposition (Björklund et al. 2011; Arbetsmiljöverket, 2010 

b). Längst ner kommer kvinnliga lägre chefer vilka också är de som har sämst hälsa och 

livsstil samt sämst psykosocial arbetsmiljö (Björklund et al. 2011; Jacobsson, 2010). 

Chefsbarometern visade i en undersökning att arbetsplatser som hade brister inom 

kategorierna; Tid för personalrelaterade arbetsuppgifter, balans mellan arbete och fritid 

och möjlighet att utveckla sin ledarskapsförmåga uppvisade oftare högre grad av 

problem med lönsamhet, sjukfrånvaro och personalomsättning (Ledarna Sveriges 

chefsorganisation, 2008). 

Den ökade arbetsbelastningen kan vara förklaringen till att olika studier tyder på att 

chefer ofta arbetar över. Statistik visar också att det blir allt vanligare att män och 

kvinnor i chefspositioner är tvungna att dra in på lunchen, arbeta över eller ta med 

jobbet hem (Arbetsmiljöverket, 2010 a). Chefen i siffror visar att över 50 % av cheferna 

på samtliga nivåer arbetade mer än mer normal arbetsvecka. Hälften av de tillfrågade 

cheferna ansåg dessutom att de inte kunde koppla bort tankarna på arbete under fritiden 

(Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2009).  

Dagens teknik medför allt högre krav på anträffbarhet dygnet runt och i en rapport av 

Tengelin, Arman, Wikström och Dellve (2011) framkommer det att detta kan bidra till 

att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. En undersökning gjord av Unionen 

antyder detsamma då deras resultat visade att chefer ofta ansåg att det tillhörde deras 

arbete att vara anträffbar även på fritiden och nästan hälften hade mobiltelefonen 

påslagen också på semestern eller när man var ledig (Unionen, 2010). Bass (2008) säger 

att kvinnliga chefer och ledare upplever större konflikter än män när det gäller att 

hantera rollerna som hustru, förälder, chef och ledare (i Larsson, 2010 s.78). Chefer 

verkar emellertid vara en grupp som trivs med sitt arbete och finner det meningsfullt 

(Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2009). 

Trots vetskapen om chefers betydelse för organisationen finns inte mycket forskat kring 

deras arbetssituation och på vilket sätt den kan inverka på privatlivet. Avsikten med 

denna studie var således att få en bild av hur chefer på mellannivå upplever sin 

arbetssituation och hur de ser på sin balans mellan arbete och fritid. 
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2. Teoretisk referensram 

Krav, kontroll och stöd modellen (KKS, Figur 1), presenterades av sociologen Robert 

Karasek och är en kombination av äldre stressforskningstraditioner som underströk 

vikten av psykiska krav för stressreaktionerna och arbetspsykologisk forskning med 

rötter i begreppet alienation som betyder främlingskap. KKS utvecklades senare i 

samarbete med Töres Theorell. Modellen syftar till att reaktionen av de anställdas 

psykiska krav hänger samman med den kontroll eller beslutsutrymme de har över sin 

egen arbetssituation. Den har fyra dimensioner som utgör olika kombinationer av 

graden beslutsutrymme och krav. Jeffrey Johnson byggde senare på modellen med 

begreppet socialt stöd som en ytterligare viktig komponent (Theorell, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stöd modellen (Psoriasisförbundet, 2012).   

Modellens fyra dimensioner: 

Avspänd – I denna dimension ställs låga krav i arbetet samtidigt som det finns ett högt 

beslutsutrymme. Detta innebär att individen får relativt fria händer i arbetets 

uppläggning samt får arbeta i skälig takt. Denna dimension tillsammans med högt 

socialt stöd sägs vara idealläget att befinna sig i.  

Passiv – I denna dimension ställs låga krav i arbetet samtidigt som det finns ett lågt 

beslutsutrymme. 
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Aktiv – I denna dimension ställs höga krav i arbetet samtidigt som det finns ett högt 

beslutsutrymme (Perski & Jeding, 2008; Theorell, 2003; Theorell, 2006). Här utlöses 

positiv stress och det är stimulerande att leda och utveckla när man själv får planera 

arbetets tillvägagångssätt och kan påverka sin arbetssituation (Perski & Jeding, 2008). 

Spänt läge – Denna dimension är förknippat med sjukdom. Här är kraven i arbetet höga 

och beslutsutrymmet lågt, kontrollen är obefintlig och feedback för prestation liten. Att 

befinna sig i denna dimension betyder att man aldrig ges chansen att slappna av eller 

förnya och underhålla kroppens resurser. Det finns ökad risk för bl.a. hjärt-

kärlsjukdomar, muskuloskeletala och lätta psykiska sjukdomar. Ensamhet och brist på 

stöd kan i sig utgöra en risk för ohälsa, men det är framförallt när livet blir påfrestande 

det sociala stödets värde blir tydligt. Den mest ohälsosamma situationen är den iso-

spända (värsta tänkbara) där man arbetar i ett spänt läge utan stöd (Perski & Jeding, 

2008; Theorell, 2003).  

3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om mellanchefer upplever balans mellan arbete 

och fritid och i så fall vilka faktorer som påverkar balansen kontra obalansen. 

3.2 Avgränsning 

Avgränsning har skett så till vida att studien valdes att genomföras på ett bestämt 

kommunkontor i en liten inlandskommun södra Norrland. Vi valde också att vända oss 

enbart till mellanchefer som bara har ett chefsled under sig (se bilaga 1). 

Mellanchef 

Inom ledarskapsforskningen finns idag ingen enhetlig benämning på begreppet chefer 

(Larsson, 2008). Sveriges kommuner och landsting (SKL) och förhandlingsparter har 

kommit överens om definitioner som ska gälla för deras chefer. Chefer är ”de anställda 

som har ansvar för såväl verksamhet, personal och ekonomi” (Lutz & Olsson, 2011 s.5). 

Man har valt att beteckna cheferna från A-C, där A representeras av de högst uppsatta 

cheferna som har ett övergripande verksamhets- ekonomi- och personalansvar. A chefer 

kan vara kommunalchef, landstingsdirektör och förvaltningschef.
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Mellanchefer benämns med B och har verksamhets- ekonomi- och personalansvar samt 

ett övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde. Avdelningschef, 

verksamhetschef, chef för andra chefer samt stabschefer är exempel på B- chefer. Första 

linjens chefer benämns C-chefer och har också verksamhets- ekonomi- och 

personalansvar inom sitt specifika ansvarsområde (Lutz & Olsson, 2011).  

Eftersom vår undersökning utgår från chefer inom kommunen väljer vi att följa den 

definitionen på chefsnivåer som beskrivs enligt SKL. Cheferna i denna studie tillhör 

därmed grupp B och kommer fortsättningsvis att benämnas mellanchefer.  

4. Metod 

4.1 Urvalsförfarande 

Ett icke-sannolikhetsurval i form av ett målinriktat urval (Bryman, 2011) ligger till 

grund för valet av deltagare i studien. Personalsekreteraren i den aktuella kommunen 

kontaktades via telefon i mitten av februari 2012 för att höra om det var möjligt att få 

utföra studien där. Vi blev ombedda att skicka ett kort utkast om undersökningen via 

mejl för att personalutskottet skulle få information och möjlighet att bestämma om detta 

skulle få utföras, vilket genast gjordes. Vi erbjöd oss även att själva komma och 

presentera idén men det ansågs inte nödvändigt eftersom vår kontakt inte trodde att det 

skulle föreligga några hinder att utföra studien. När beslut tagits, återkopplade 

personalsekreteraren via mejl och vi fick några dagar senare ett organisationsschema för 

att kunna välja ut de chefer som var aktuella för oss. Vi återkopplade till 

personalsekreteraren samma dag efter att vi tittat på schemat och meddelade de åtta 

chefer som skulle kunna vara aktuella för vår undersökning. Personalsekreteraren ville 

då ha en kortare information än den tidigare och gärna ett inbjudningsbrev (se bilaga 2) 

till studien för att skicka ut till de chefer vi önskade att intervjua. Detta för att underlätta 

för oss i vår kontakt med de aktuella personerna genom att personalkontoret då även 

skickade med information om att studien var förankrad i personalutskottet. I början av 

april kom ett mejl från personalsekreteraren som innehöll den information de hade 

skickat ut till cheferna tillsammans med vårt brev. I mejlet informerades också att två 

befattningar valts bort på grund av en omorganisation. 
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Vi valde att kontakta de sex som återstod. Samtliga sex kontaktades via telefon på sin 

arbetstid. Deltagaren informerades om studiens syfte, dess frågeområden och intervjuns 

tänkta längd samt tillfrågades om de ville delta. Konfidentialitet utlovades eftersom 

anonymitet är omöjligt i en kvalitativ intervjustudie. Med det menas att varken 

respondenterna eller kommunen för den aktuella undersökningen kommer att namnges. 

De fick också information om att vi var två stycken som skulle utföra intervjuerna. 

Thomson (2010) menar att man bör vara försiktig med denna intervjumetod eftersom att 

det kan utgöra makt och deltagaren kan känna sig i underläge. Detta var information 

som även framgått av det tidigare sända brevet. Samtliga sex valde att delta i intervjun, 

fyra kvinnor och två män.  

4.2 Datainsamling 

Intervjuerna gjordes mellan den 3-18 april och varade mellan 30-75 minuter. 

Intervjuerna har utförts på platser som deltagarna själva valt, vilket har varit på deras 

egna kontor där det var en avskild miljö mellan intervjuperson och intervjuarna, men 

även på annan av deltagaren bekväm utvald plats på sitt arbete. Några valde en ganska 

öppen plats och där förekom det att intervjun tillfälligt avbröts av personer som 

cirkulerade i miljön. Också i de mer avskilda utrymmena kunde intervjun tillfälligt 

avbrytas av deltagarens telefon. Innan intervjun startade informerades deltagarna 

återigen om syftet med studien, dess teman och att den medverkande själv avgör vad 

han/hon vill svara på för att säkerställa att de etiska principerna följs (Bryman, 2011). 

Vidare utlovades att personerna när rapporten är klar och examinerad kommer att 

erhålla varsitt exemplar. Samtliga deltagare har tillåtit att intervjuerna spelats in, vilket 

rekommenderas av Bryman (2011) då det underlättar analysarbete samt minskar risken 

för att citat eller viktiga beskrivningar ska gå förlorade. Vi har även vid 

intervjutillfällena fört anteckningar över det som framkommit för att säkerställa 

eventuella tekniska fel.  

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Metoden innebär att 

forskaren har en intervjuguide med specifika teman som kommer att beröras under 

intervjun. Intervjupersonen har ändå stor frihet att besvara frågorna på sitt sätt vilket 

innebär en flexibelitet i intervjun (Bryman, 2011).  
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Intervjuguiden (se bilaga 3) hade i förväg utarbetats med utgångspunkt i vår teoretiska 

referensram ”Krav, kontroll och stöd” modellen. De teman som utgjorde intervjuguiden 

var krav, kontroll och stöd i förhållande till familjesituation, fritid, arbete, 

arbetsbelastning, stress, samt balans mellan arbete och fritid. I temat familjesituation 

ställdes frågor som syftade till att få lite bakgrundsinformation om deltagaren vilket är 

viktigt för att kunna sätta in intervjudeltagarens svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). 

Innan intervjuerna och datainsamlingen startade genomfördes två pilotintervjuer 

(Bryman, 2011), den ena med en egen företagare och den andra med en person som är 

mellanchef inom näringslivet. Detta var för att ser hur frågorna kunde uppfattas. Att test 

personerna själva var i ledarposition var också av intresse och efter dessa intervjuer 

lades några frågor till i intervjuguiden efter rekommendation av personerna.  

För att undvika att vi som intervjuare ställde frågorna i munnen på varandra bestämdes 

inför varje intervju vem som skulle ställa frågorna och vem som skulle ansvara för 

inspelningen och anteckningar. Under tiden för intervjuerna sökte vi också relevant 

forskningslitteratur. På grund av svårigheter att finna relevanta artiklar kontaktade vi en 

bibliotekarie för hjälp att hitta sökord.   

4.3 Dataanalys 

Varje intervju transkriberades ordagrant direkt efter intervjutillfället till datafiler enligt 

Bryman (2011) och avkodades, dvs. att namnen togs bort och ersattes med en siffra och 

förkortningen IP som står för intervjuperson. När ljudet var otydligt användes ordet 

”mummel” för att visa att det här var något som inte framkom tydligt. Intervjuernas 

skillnad i längd och innehåll gjorde att tiden för transkribering varierade. Thomsson 

(2010) menar att en timmes intervju kan ta mellan 6-8 timmar att transkribera för en van 

utskrivare. I vårt fall kunde en längre intervju, där deltagaren pratade snabbt och 

mångordigt ta 10-12 timmar.  Precis som Thomsson (2010) nämner var en av fördelarna 

med att arbeta i par att vi kunde dela upp det praktiska arbetet. När samtliga intervjuer 

var gjorda och transkriberade lästes de igenom för att få en uppfattning av
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materialet. Därefter lyssnade vi på intervjuerna tillsammans med utskrifterna och en 

penna i handen för att kunna föra anteckningar under tiden för lyssnandet.  

Kvalitativ innehållsanalys så som den beskrivs enligt Graneheim och Lundman (2003) 

och Lundman och Hällgren Graneheim (2008) utgjorde grunden för vår analys. 

Avsikten med kvalitativ innehållsanalys är att utifrån likheter och skillnader skildra 

variationer i textinnehållet vilka synliggörs i kategorier och teman på olika nivåer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att underlätta analysen började vi med att 

korta ner transkriberingen och ta bort delar som vi inte ansåg var relevanta för vårt 

syfte. Texterna fick sedan utgöra vår analysenhet (Graneheim & Lundman, 2003). 

Arbetet började med att meningsbärande enheter togs ut enligt Graneheim och Lundman 

(2003). Dessa är en sammanställning av ord, meningar eller stycken som relaterar till 

varandra utifrån innehåll och sammanhang. Enheterna kondenserades men kärnan i 

texten behölls och kodades sedan för att därefter bilda kategorier och teman av det i 

texten som gav likheter och olikheter (Graneheim & Lundman, 2003). Texterna 

analyserades både lodrätt och vågrätt. Därmed har varje intervju granskats var och en 

för sig, som sitt eget verk, samt analyserats tvärsöver flera intervjuer (Thomsson, 2010). 

Exempel på lodrätt analys visas i tabell 1. Den vågräta analysen har på grund av stort 

utrymme valts att ej visas i rapporten.  Analysen är relativt konkret och ligger därmed 

på en manifest tolkningsnivå. 

Tabell 1: Exempel på en lodrät analys 
Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
form 

Kod  Kategori Tema 

”Då bestämmer jag 
att till exempel, på 
söndag mellan 
klockan sju och åtta 
då går jag ner till 
jobbet och jobbar 
undan lite. Och så 
sitter jag här den 
där timmen. Om 
jag satt mig och 
började jobba 
hemma blir det lätt 
till att man blir 
sittande hela 
dagen”  
 

Undviker att arbeta 
hemifrån. Om 
ledig går istället 
ner till jobbet 
någon timme. Om 
hemma finns risk 
att bli sittande med 
arbete hela dagen.   

Strategi för att 
upprätthålla 
balansen; undviker 
jobba hemifrån.  

Skiljelinje mellan 
arbete och fritid 

Kontroll 
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Kategorierna som analyserades fram var anträffbarhet, hålla sig uppdaterad, 

förväntningar, arbetsbelastning, informationsflöde, arbetstid, tidigare erfarenhet, 

förmåga att skilja mellan arbete och fritid, chefen/er, arbetskamrater och politiker. 

Kategorierna delades sedan in under teman vilka utgick ifrån Karesek och Theorells 

modell (Perski & Jeding, 2008; Theorell, 2003; Theorell, 2006). Dessa blev alltså Krav, 

Kontroll och Stöd. 

5. Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Ø Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och rättigheten att hoppa av 

om så önskas. Forskaren ska dessutom informera om vilka moment som 

kommer att beröras i undersökningen (Bryman, 2011). Respekt har tagits till 

informationskravet genom att vi i brevet, vid den första telefonkontakten och i 

början av varje intervju informerade deltagarna om studiens syfte och frågornas 

tema, hur studien skulle utföras samt att medverkan var frivillig. Individerna 

informerades också om att de när som helst kunde avbryta sin delaktighet utan 

att behöva beskriva orsaken. 

Ø Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill 

medverka i studien (Bryman, 2011). Informationsbrevet utformades utifrån 

rekommendationer från Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté (2012) och 

var en inbjudan att delta i undersökningen. Där upplystes varje deltagare om sin 

självbestämmanderätt till medverkan. 

Ø Konfidentialitetskravet hänvisar till att undersökningsmaterialet ska hanteras på 

så vis att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna (Bryman, 2011). 

Konfidentialitet utlovades till samtliga vilket innebär att vi inte kommer att 

avslöja vilka deltagarna är eller i vilken kommun undersökningen har ägt rum. 

Ø Nyttjandekravet betyder att information som framkommit endast får användas 

till denna undersökning (Bryman, 2011). Nyttjandekravet tillgodosågs genom att 

det insamlade materialet under tiden för undersökningen förvarades på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kunde ta del av det. Efter att uppsatsen är examinerad 

kommer insamlad data att förstöras.   
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6. Kriterier för en kvalitativ undersökning 

I Bryman (2011) framkommer att forskare som använder kvalitativ metod har ifrågasatt 

användningen av de begrepp som används av kvantitativa forskare för att bedöma 

undersökningens kvalitet. Man menar att eftersom forskningsstrategierna har olika 

inriktningar är kvantitativa begrepp som fokuserar på mätning inte lämpliga inom det 

kvalitativa området. Olika strategier för bedömningen av kvalitativ forskning har 

presenterats, och Bryman (2011) tar bland annat upp Lincoln och Gubas förslag om 

tillförlitlighet och äkthet som kriterier vid kvalitativ bedömning. Den sist nämnda berör 

de konsekvenser som blir för de medverkande efter avslutad undersökning och har inte 

fått något stort genomslag.  Tillförlitligheten är uppdelad i fyra underkriterier som 

samtliga har en motsvarighet till de kvantitativa begreppen, vilket står skrivet i 

parentesen (Bryman, 2011). 

Ø Trovärdighet (intern validitet)- Syftar till hur sannolika resultaten är. För att 

uppnå hög trovärdighet krävs att forskaren utgått från de regler som finns samt 

att man använder sig av respondentvalidering och rapporterar de resultat som 

uppkommit till de personer som medverkat i undersökningen för att få bekräftat 

att man uppfattat verkligheten på rätt sätt.   

Ø Överförbarhet (extern validitet)- Refererar till om man kan generalisera 

resultaten till andra kontexter. Detta är emellertid inte kvalitativa 

undersökningars syfte eftersom man eftersträvar ett djup och inte bredd och 

fokus ligger på det unika i situationen. Genom täta redogörelser kan forskaren 

förse andra med material för att de ska kunna bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö.   

Ø Pålitlighet (reliabilitet)- Handlar om huruvida studiens resultat blir densamma 

om man gör om undersökningen vid ett annat tillfälle. För att bedöma 

pålitligheten krävs att forskaren gör en fullständig och tillgänglig beskrivning av 

forskningsprocessens alla faser. Kollegorna ska sedan kritiskt granska och 

bedöma de procedurer som har valts. Detta är emellertid relativt ovanligt vilket 

troligtvis beror på att kvalitativa studier generar stor mängd data. 

Ø Möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet)- Syftar till att forskaren är 

medveten om sina egna värderingar och kan styrka att dessa inte påverkat 

undersökningen.  (Bryman, 2011 s. 354 – 357 ). 



  

16 
 

I metoddiskussionen diskuteras hur dessa kriterier tillgodosetts och vad som eventuellt 

kan ha brustit. 

7. Resultat och diskussion 

7.1 Intervjupersonernas bakgrund 

Av de mellanchefer som medverkat i denna studie var fyra kvinnor och två män i 

åldrarna 33-57 år. De flesta hade högskoleutbildning samt påbyggnad med kortare 

kurser som var relevant för sitt jobb och samtliga hade flera års erfarenhet av ledarskap. 

Anställningslängden på nuvarande arbete var från några till ett flertal år. 

Familjesituationen varierade från att bo ensam, leva i förhållande till att vara gift och ha 

barn. Nivån på chefskapet var likvärdig deltagarna emellan medan arbetsområdena 

skilde sig åt.  

7.2 Resultat av innehållsanalys 

Temaområden; Krav, kontroll och Stöd 

Vår teoretiska referensram, ”Krav, kontroll och stöd modellen” (Perski & Jeding, 2008; 

Theorell, 2003; Theorell, 2006) ligger till grund för våra analyser. Vi har valt att 

definiera tre temaområden med utgångspunkt i modellen, dvs. krav kontroll och stöd. 

Under de tre temaområdena analyserades tillsammans elva olika kategorier fram. Under 

temaområdet krav – framkom kategorierna anträffbarhet, hålla sig uppdaterad och 

förväntningar. Under temaområdet kontroll – framkom kategorierna arbetsbelastning, 

informationsflöde, arbetstid, tidigare erfarenhet och förmåga att skilja mellan arbete och 

fritid. Under temaområdet stöd – framkom kategorierna chefen/er, arbetskamrater och 

politiker. De teman och kategorier som analyserades fram presenteras i Tabell 2. 

Därefter beskrivs kategorierna under de tre temaområdena.  
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Tabell 2. Kategorier och Teman 
Kategorier Tema 

Anträffbarhet  

Hålla sig uppdaterad Krav 

Förväntningar  

Arbetsbelastning  

Informationsflöde  

Arbetstid Kontroll 

Tidigare erfarenhet  

Förmåga att skilja mellan arbete och fritid  

Chefen/er  

Arbetskamrater Stöd 

Politiker  

7.3 Krav 

Under detta tema framkom kategorierna anträffbarhet, hålla sig uppdaterad och 

förväntningar. Dessa presenteras här under i samma ordning och därefter följer en 

sammanfattande diskussion för detta tema.  

7.3.1 Anträffbarhet 

Att ständigt vara tillgänglig var något som var vanligt förekommande hos de intervjuade 

cheferna. Hur detta uppfattades skiljde sig däremot åt mellan deltagarna och när kravet 

kom uppifrån kändes det mer betungande än hos dem som ansåg detta vara självvalt. I 

arbetet kunde kravet att alltid vara tillgänglig på arbetsmobilen upplevas påfrestande. 

Någon menade att det skulle vara skönt att slippa ha med sig mobilen de dagar 

kalendern var uppbokad med åligganden som man ville ägna sin fulla koncentration på, 

som vid exempelvis kurser. ”Det är stressande och ha den, att man vet att man ska ha 

den. Om man far på kurs och du ska ju ständigt vara liksom uppkopplad, eller också ska 

du ha någon annan i stället för dig då och då blir det ju någon annan som får mer jobb 

då så oftast så kör man ju liksom dubbelt.” (IP 4) Flera av cheferna menade att de på 

arbetsgivarens begäran också var tvungna att vara anträffbar på arbetsmobilen på helger 

och semestrar om något skulle inträffa. Även om det påpekades att telefonen inte 
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ringdes särskilt ofta och att man relativt sällan behövde rycka in kunde detta krav 

upplevas påfrestande eftersom det inkräktade på fritiden. 

Vid längre ledighet som vid semestrar var det inte alltid en självklarhet att vikarie 

tillsattes och intervjupersonerna kände ett visst ansvar att vara tillgänglig om något 

skulle hända. Några menade att de uppifrån ansåg att cheferna närmast personalen 

skulle gå upp och täcka för mellancheferna vid semesterperioderna. Detta ansågs av 

deltagarna inte vara någon bra lösning. Intervjupersonerna menade att de i sin tur 

belastade sina underchefer eftersom ingen ersättare fanns för dem och de fick därmed 

jobba dubbelt. En av deltagarna hade löst detta med att själv sätta in en vikarie som 

skulle gå för sig i sommar. Detta upplevdes underlättande och intervjupersonen ansåg 

sig ha större möjlighet att kunna släppa tankarna på jobbet under semestern. Emellertid 

innebar inte en vikarie att kravet på tillgänglighet helt försvann och trots att ersättare 

tillsatts kunde några av cheferna tvingas att arbeta på sin lediga tid. Vissa 

arbetsuppgifter skulle lämnas in ett visst datum och det var ingen självklarhet att 

vikarierna hade full behörighet till de olika systemen, vilket betraktades som en brist. 

Det finns inte alltid naturliga ersättare som kan göra de här sakerna och som har 
tillgång eller behörighet till de system där det ska göras. Så att, är det helg eller semester 
och vissa saker ska göras så måste man göra det fast man är ledig (IP 5).   

De deltagare som själva ansåg att de valt att bära runt på sin arbetsmobil och vara 

tillgänglig på sin lediga tid såg emellertid inte detta som något betungande och menade 

att det är något som hör chefsrollen till och utgjorde inte något problem. Andra nämner 

anträffbarheten som en trygghet för chefer och underchefer att kunna nå dem och även 

om de stängde av sin arbetsmobil så kunde de nås på deras privata telefon vid behov. 

Kravet på tillgänglighet var för några näst intill obefintlig och förekom endast vid 

krissituationer vilket förklarades med att jobbet inte var av den karaktären att det 

krävdes en ständig anträffbarhet.  

7.3.2 Hålla sig uppdaterad 

Ett krav flera av deltagarna hade från sina chefer var att hålla sig uppdaterad via möten 

och mail. Detta kunde upplevas betungande då andra arbetsuppgifter blev åsidosatta och 

dessa utfördes många gånger utanför arbetstid. ”Mejlbombningen” var hög och 

intervjupersonerna var tvungna att kontinuerligt läsa allt som strömmade in för att inte 
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missa viktig information. Deltagarna påpekade att detta var tidskrävande samtidigt som 

mycket av informationen ansågs irrelevant.  

Det är fruktansvärt. Det är någonting som jag tycker är en baksida. När jag hade, nu när 
jag hade två veckors semester sen kom påsklovet, eller påskledigheten på en vecka, när 
jag kom tillbaka hade jag 428 mejl. Igår hade jag ju en dag när jag inte var inne på 
kontoret, då hade jag 78 mejl idag (IP 5).  

7.3.3 Förväntningar 

Orimliga förväntningar kunde urskiljas oberoende av om de kom underifrån, från 

deltagaren själv, eller uppifrån. Det fanns en brist på förståelse från medarbetare 

underifrån det vill säga de som arbetar ute på fältet. Detta relaterades till okunskap om 

chefernas arbetsuppgifter och vad de faktiskt uträttade på dagarna. Någon menade att 

personalen under många gånger trodde att chefer inte gjorde någonting. 

Som personal tror man att vi sitter och fikar hela tiden. Och jag säger ju såhär att, ja de 
skulle kunna byta en vecka, de skulle stå ut två dagar kanske när det är som mest hektiskt. 
För det är ju hundra alltså bollar i luften samtidigt. Man ska kunna växla fokus (IP 6). 

Intervjupersonerna kunde också uppleva att de som chefer skulle ha svaren på alla 

frågor och att personalen under trodde att de skulle veta allt, vilket ansågs orimligt. Å 

andra sidan framgick att vissa ansåg att den underställda personalen många gånger 

kunde mer än de själva. Detta underlättade situationen och de fick istället ta på sig 

rollen att förmedla deras frågor uppåt till högre chefer och ledning. Cheferna tycker 

själva att de hade goda relationer med sina underchefer. Någon menade att det delvis 

kunde bero på egen lyhördhet mot personalen. Intervjupersonen hade därmed fått en 

bild av vad medarbetarna förväntar sig och tagit till sig detta. Det som förmedlats var att 

den anträffbarhet och det stöd som personalen förväntar sig av chefen hade tillgodosetts.  

De förväntningar deltagarna hade från sina chefer visade sig för några ha varit höga 

redan när de var nya i sin position. Introduktionen till arbetet var begränsad eftersom 

den tidigare chefen redan slutat eller att det helt enkelt inte fanns resurser för det. De 

upplevde att de kastades in i situationen med orimliga förväntningar. Intervjupersonerna 

fick en känsla av att de redan skulle kunna arbetet, vilket kunde uppfattas som mycket 

krävande.  

Ofta är det, börja här liksom. Den som var före dig har slutat redan, nästan i alla fall 
inom vårat område. Det brukar vi prata om jag och mina kollegor, så har det varit för 
oss alla. Man slängs in i någonting. Ja eller, också finns inte organisationen det finns inte 
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utrymme helt enkelt. Eller att det blir så akut för den andra har redan slutat, så den 
personen finns inte på plats längre (IP 5). 

Att ha arbetat tillsammans med sin chef under en längre tid visade sig däremot vara 

positivt och en relation hade byggts upp som innebar att de kände till varandras styrkor 

och svagheter. Detta gjorde att några deltagare upplevde kraven och förväntningarna 

från chefen som mer rimliga samtidigt som de menade att chefen visste vad han kunde 

förvänta sig.   

Flera deltagare uppfattade förväntningarna från arbetsgivaren på en väl fungerande 

verksamhet som orimligt hög utifrån resurserna som förmedlats och att deras beslut inte 

alltid var realistiska. Detta innebar att cheferna fick lägga onödig tid på att stötta sina 

underchefer i deras arbete eftersom de många gånger hade allt för stora personalgrupper 

att ansvara för. Cheferna menade att de fick hjälpa till så gott de kunde men var 

medvetna om att för en mer stabil situation krävs ytterligare resurser. Frågan hade 

framförts till nämnden men utan gehör.  

Deltagarnas egna förväntningar och krav var genomgående höga. Att ha höga mål 

ansågs som positivt och samtliga trivdes med sin position och nämnde utmaningar som 

viktig drivkraft i jobbet. Intervjupersonerna ville lyckas åstadkomma något nytt och 

ständigt utvecklas. Några pratade om vikten att för egen del göra ett bra jobb och flera 

arbetade hemifrån för att göra klart det som inte hunnits med under dagen/veckan. Det 

fanns även de som menade att de högsta kraven ofta var de egna. ”Det är någonting som 

man själv bygger upp oftast, det är ytterst sällan som det faktiskt finns så där hårda krav 

utifrån att man ska vara klar exakt viss tidpunkt. Det är lite prestige och det är inget mer 

med det, men det får inte kantra över…” (IP 1)   

7.3.4 Diskussion 

Orimligt höga krav i arbetet och att vara anträffbar även på fritiden upplevdes av vissa 

deltagare som stressande. Bland intervjupersonerna skapade detta en obalans mellan 

arbete och fritid vilket också visat sig i studier av Tengelin et al (2011) och Institue of 

leadership and management (2010). Bland intervjupersonerna fanns upplevelser av krav 

på att ständigt bära med sig mobiltelefonen även under möten och liknande. Kravet på 

anträffbarhet skiljde sig åt mellan deltagarna och likt tidigare nämnda studie var några 

anträffbara för att de tyckte det tillhörde rollen. Trots att inget krav fanns uppifrån 
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upplevde vissa av intervjupersonerna att det var svårt att helt koppla bort tankarna från 

jobbet. Svårigheter att koppla bort tankarna från arbetet under fritiden är idag mycket 

vanligt (Arbetsmiljöverket 2010 a). Något som vi uppmärksammade var att de som 

ansvarade för verksamheter som pågick dygnet runt hade krav på att vara anträffbara 

medan övriga ansåg det till stor del vara självpåtaget. Här bör kanske frågor om struktur 

och arbetsmiljö föras på tal. Arbetstidslagen (2011:740) syftar till att verka skyddande 

från arbetstagarna vad gäller för mycket arbete i timmar räknat, både vad avser den 

anställdes arbetstid per dag, förläggningen av arbetstiden över dygnet samt veckovila 

och dess förläggning under arbetsveckan (Arbetstidslagen, 2011). Var går då gränsen 

för vad som är arbete? Är det okej att arbetstagare ständigt ska bära med sig mobilen 

trots att det kan vara stressande? En annan viktig fråga i sammanhanget är om 

tillgänglighet är något som indirekt förväntas av cheferna och därmed ändå blir en del 

av arbetet. Kanske är detta något som krävs av chefer idag, i alla fall när det gäller de 

som ansvarar för verksamheter som inte går att stänga nattetid.  

Kraven visade sig komma från olika håll och uppifrån kunde de knytas samman med 

otillräckliga resurser, vilket kan återkopplas till en rapport av Vinberg, Larsson, 

Landstad och Malmquist (2012). Uppseendeväckande var att flera chefer nämnde dålig 

introduktion i arbetet vilket också framkom i undersökningen Göteborgs universitets 

Chefsbarometer (Leffler & Schaller, 2010). Det upplevdes stressande att man själv 

skulle försöka sätta sig in i arbetet och en studie av Tengelin et al. (2011) visar att 

chefer önskar ett tydligt förfarande vid anställningen om vilka riktlinjer som finns. 

Resursbrist kan vara en trolig förklaring till detta men på vilket sätt kan vi bara 

spekulera. Kanske har tidigare chef hastigt slutat på grund av utmattning eller att det 

inte fanns budget för överlappning och därmed möjligheten att få introduktioner av 

personen som skulle sluta. Dagens arbetsliv är tufft och kännetecknas av slimning och 

downsizing där färre personer ska utöva samma arbetsmängd eller fler arbetsuppgifter 

inom samma tidsram som tidigare (Forslin, 2003). Vårt resultat ligger i linje med det 

som presenteras av Skagert et al. (2007) som visar att ledarens arbete består av en 

balansgång mellan ständigt minskade resurser samt organisatoriska och samhälleliga 

förändringar. Detta kan också vara förklaringen till att vissa känner tryck underifrån, det 

saknas med andra ord resurser i organisationen. De generellt höga kraven i arbetet bör 

tas med vid utgång från KKS modellen. Theorell (2006) menar att en person med god 

auktoritet över sitt arbete som inte kan utnyttja det på grund av att arbetsvolymen är för 
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stor, arbetstakten är för hög eller kombination av de två kan innebära att arbetsvolymen 

får ett så stort övertag att den gör modellen ogiltig. Flera av deltagarna i vår studie 

nämner hög arbetsbelastning som betungande men menar att den ändå är inom rimliga 

gränser vilket gör att problemet ovan inte är aktuellt.  

Cheferna i vår studie tycktes också ha väldigt höga krav på sig själva och enligt Ekstedt 

(2008) finns studier som visar att chefer tillhör en högt ambitiös grupp i arbetslivet och 

kraven de sätter på sig själv är ofta högre än flertalet av deras medarbetare. Höga 

ambitioner kan bidra till en obalans om förväntningarna blir alltför krävande, detta har 

också tagits upp i en studie av Innstrand, Melbye Langballe, Espnes, Gjerlöw Aasland 

& Falkum (2010). Intervjupersonerna visade på en vilja att själva utvecklas och komma 

framåt i arbetet, de ville också ha utmaningar för att känna motivation. Individen har ett 

behov av att förverkliga och utveckla sig själv och det har Maslow i sin behovshierarki 

uppgett som det högsta behovet individen strävar efter och kallar det ”Behov av 

självförverkligande”(Wolven, 2000). Egna krav är självfallet en viktig del i kontexten 

och Forslin (2003) menar att vissa grupper är övermotiverade och agerar därmed 

självförbrukande. Vidare menar Forslin (2003) att det är just de mest kvalificerade, 

stimulerande och självständiga jobben som kan medföra stress. Att vara allt för 

högmotiverad kan innebära en risk att hamna i honungsfällan, det vill säga att individen 

driver sig själv för hårt för att han vill så mycket. I detta avseende kan KKS bli 

missvisande eftersom de egna kraven överstiger de krav som faktiskt finns. 

7.4 Kontroll 

Under detta tema framkom kategorierna arbetsbelastning, informationsflöde, arbetstid, 

tidigare erfarenhet och förmåga att skilja mellan arbete och fritid. Dessa presenteras 

härunder i ordning och sedan följer en sammanfattande diskussion för detta tema. 

7.4.1 Arbetsbelastning 

Intervjupersonerna upplevde att den höga arbetsbelastningen till viss del berodde på 

nedskärningar inom organisationen. Det som tidigare utförts av andra ska nu ska göras 

av färre och den kontinuerliga ökningen av arbetsuppgifter sågs av flera som 

betungande. Arbetsbelastningen orsakades också till viss del av att det administrativa 

stöd de hade inte kunde utnyttjas. Intervjupersonerna uppgav att det hände ganska ofta 

att arbetsuppgifter hamnade fel och att de tidigare tog på sig att göra dessa uppgifter 
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ändå, men numera skickar de tillbaka dem till den som det berör för att begränsa sin 

arbetsmängd. Möten upplevdes vara en stor del av jobbet, där vissa ansåg att det var där 

jobbet gjordes medan andra tyckte att mötena inkräktade på andra sysslor.  

Det ökar hela tiden för det läggs på saker och ting… smygläggs på, men man får väl 
kanske hantera det på ett annat sätt. Det läggs på hela tiden saker och ting som vi ska 
göra som andra har gjort förut… jag har betalat för administrativt stöd men det fungerar 
inte då man ska lära upp den också (IP 4). 

Deltagarna upplevde dock sin möjlighet att påverka arbetssituationen som ganska eller 

mycket stor genom att kommunen var liten och vägarna till beslut inte var så långa. De 

menade att i andra större kommuner som de besökt så var det ohanterligt långa vägar till 

besluten medan de här kunde nå fram till de berörda relativt fort. Intervjupersonerna 

ansåg det även vara positivt att de kunde se helheten dvs. hur detta skulle kunna påverka 

någon annan enhet inom organisationen. Kontrollen över arbetet ansågs överlag viktig 

för deltagarna men känslan av tillräcklig kontroll varierade cheferna emellan. Kontroll 

syftade inte bara till chefernas arbetsuppgifter utan det nämndes också att vikten av 

kontroll varierade beroende på vilken tillit de hade till sina underställda. Om de kände 

på sig att chefen under inte själv hade koll ville de gärna ha ett finger med i spelet, 

annars kunde de släppa lite på kontrollen. ”Jag vill ha kontroll det är viktigt.  Vissa av 

cheferna under sig litar man mer på än andra. Då kan man släppa lite på kontrollen.” (IP 

3). Chefernas egna höga kontrollbehov i arbetet i kombination med hög arbetsbelastning 

gjorde också att de flesta arbetade lite hemifrån vid sjukdom. Detta för att beta av 

arbetsuppgifter, ha uppsikt och för att reducera arbetsmängden och ligga i fas tills de 

kom tillbaka. 

Några deltagare uppgav prioriteringar som en strategi för att behålla kontrollen på 

arbetsmängden. Att sålla bland uppgifterna var ett måste för att få det att fungera, det 

gällde att veta vad som var mest akut hela tiden. Prioritering av arbetsuppgifterna 

innebar att de endast gjorde det som ansågs vara allra nödvändigast trots att det fanns 

åtskilligt mer att göra. Detta var något som deltagare med kortare anställningstid tyckte 

sig ha svårare för och menade att det tog ytterligare några år att lära sig. Att ha mycket 

att göra var något de flesta trots allt trivdes med och varierande arbetsuppgifter gjorde 

att jobbet var stimulerande även om det kunde innebära mer arbete eftersom hela dagen 

måste planeras om.  
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Jag prioriterar stenhårt och utifrån alla de åren jag har varit här vet jag vad det är som 
kan brinna och vad det är som kan ligga och pyra... det skulle vara stressigt om jag tillät 
mig att tänka på allting som jag missar hela tiden men där får jag ändå lita till min egen 
prioritering. Det skulle inte vara någon som helst bekymmer och jobba dubbelt så mycket 
om jag tillät mig det, men det gör jag inte (IP 2). 

7.4.2 Informationsflöde 

Intervjupersonerna upplevde att det ständiga informationsflödet innebar stress i arbetet. 

Flera av intervjupersonerna betade av mejl på ledig tid och under semestern för att 

behålla kontrollen på den höga informationsmassan så inkorgen hela tiden är intakt. 

”Det blir liksom okontrollerbart om du inte går in och rensar... det är ju hur jobbigt som 

helst man får sitta en hel dag och rensa eller två dagar och rensa mejl efter en 

semesterperiod.” (IP 4) 

Andra av deltagarna menade att kravet på att vara uppdaterad och tillägna sig den 

information som strömmar in kräver en viss form av strategi och att det är orimligt att 

hålla koll på precis allt. De hade lärt sig att släppa lite på kontrollen och betade av 

mejlen men kände ingen press att ha läst igenom precis varenda meddelande. De antog 

helt enkelt att de vid mer akuta ärenden kontaktades via telefon.    

Jag skulle bli stressad om jag hela tiden visste allting som hela tiden händer jag har haft 
den här funktionen med mejl i min telefon, den har jag tagit bort. Är det någonting som 
är såå akut då är det någon som ringer. Så jag känner inte så att jag behöver veta allting 
hela tiden jag får veta det jag behöver veta (IP 2). 

7.4.3 Arbetstid 

De flesta av intervjupersonerna arbetade mellan 40-50 timmar i veckan men det fanns 

de som jobbade upp till 60 timmar. Anledningarna till övertidstimmarna var 

arbetsuppgifter som inte hunnits med under arbetstid eller att de ville jobba lite extra för 

att känna sig väl förberedd inför ett möte eller liknande. Övertidsarbete innebar både 

längre dagar på jobbet men också att arbetsuppgifter togs med hem på helgerna. Hur 

ofta detta inträffade varierade deltagarna emellan men några hade näst intill inplanerad 

arbetstid varje helg. Att känna sig tvungen att arbeta övertid för att ligga i fas var mer 

betungande även om de ansåg sig vara medveten om detta när jobbet togs.  
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I snitt kanske jag jobbar sextio timmar i veckan.  Ehh… om man snittar. Ibland är det 
mer, ibland är det mindre. Och då försöker jag alltid ta ut då, så när jag blir sjuk så tar 
jag ju ut från den tiden så jag har ju ingen direkt sjukfrånvaro så fast jag är borta från 
jobbet. Men jag tror att det är få som sitter på fredagkväll klockan åtta och jobbar.  För 
att det är enda chansen att... annars får jag jobba på helgen och då kanske jag väljer att 
jobba fredag kväll och får vara ledig helgen. För det inträffar ju sånna saker, och så tror 
jag nog det gör för de flesta cheferna på min nivå (IP 6). 

Övertidsarbetet upplevdes inte alltid betungande av intervjupersonerna. Flera menade 

att det var självvalt och att det kunde styras genom flextid och därmed kunna ta ledigt 

en annan gång. Av intervjupersonerna var det flera som ansåg att flextid var positivt 

men att det är upp till var och en att ha disciplinen att inte jobba för mycket. Det fanns 

även de som var medvetna om att de ibland arbetade mer än vad de faktiskt tog ut. 

Fritidsaktiviteter var något som visade sig kunna vara av betydelse för hur mycket 

intervjupersonerna arbetade över och det poängterades att det var lättare till att de 

arbetade över om inte andra aktiviteter var inplanerade. Det fanns också deltagare som 

var noga med att inte arbeta mer än en normal fyrtio timmars arbetsvecka. De menade 

då att de måste tillåta sig att stänga av jobbet för att prioritera andra aktiviteter som 

upplevdes mer betydelsefulla.  

Jag jobbar väl kanske någonstans mellan 45 och 50 timmar i veckan beroende på hur 
mycket det är och det är väl lite självvalt… det är ju jag själv som styr över hur jag tar ut 
det (flextid) också så det är en disciplin fråga helt enkelt så att det är jag som äger 
problemet (IP1). 

7.4.4 Tidigare erfarenhet  

Tidigare erfarenheter av arbetets negativa hälsopåverkan var en viktig faktor för 

balansen hos flera av deltagarna. Flera hade i tidigare chefspositioner varit på gränsen 

till utbrändhet och dessa personer var mer noga med att avsätta tid för ledighet. De var 

också uppmärksamma på när kroppen gav ifrån sig signaler som indikerade på för 

mycket arbete och det var dags att ta ledigt eller sjukskriva sig.   

Om jag kopplar tillbaka till mitt första ledarjobb… där ville jag ju vara alla till lags och 
svara på allting. Jag jobbade väl sådär 14-16 timmar om dagen, både helger och kvällar 
och vi hade vårt första barn... det var ingen bra situation så det slutade med att jag gick 
till läkaren som vill att jag skulle sjukskriva mig vilket jag gjorde till viss del… det har 
mycket att göra känner jag nu med att jag var helt orutinerad... det var väldigt stressande 
då och det har jag tänkt att dit ska jag aldrig komma tillbaks (IP 2). 
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Att kombinera rollen som förälder och chef var också något som kom på tal och någon 

menade att detta inte alltid är enkelt då man både har krav att göra ett bra jobb samt att 

ta hand om familjen. För någon deltagare blev denna situation ohållbar och ledde till 

sjukskrivning för utbrändhet. Detta blev en viktig lärdom både privat och i jobbet.  

Jag har ju levt i situationer där jag har levt som ensamstående förälder med små barn 
och fixat ett 100 procentigt ganska ensamt jobb så att de... jag har ju varit i har ju 
erfarenheter från det plus att jag har varit sjukskriven för utbrändhet mycket kopplat till 
balansen och ansvarstyngden då.  Detta har jag jätte nytta av i mitt jobb nu, att ha varit i 
en annan situation, nu har jag då aldrig haft det så bra så... jag tror att föräldrar i mångt 
och mycket är förlorarna för vi har dubbeljobb (IP 6). 

7.4.5 Förmåga att skilja mellan arbete och fritid 

Att det finns en skiljelinje mellan arbete och fritid tycktes för de flesta av 

intervjupersonerna ha stor betydelse. Men det fanns även de som ansåg att det i nuläget 

inte spelade så stor roll eftersom barnen var utflugna och de inte hade någon hemma 

som måste ha fasta tider. Samtliga deltagare menade att ny energi hämtades i form av 

aktiviteter utanför jobbet samt genom sociala sammanhang och genom att umgås med 

familj och vänner. Flera av intervjupersonerna skiljde tydligt på vad som var arbete och 

vad som var ledig tid och tyckte att gemenskapen med familjen var för betydelsefull för 

att ersättas av jobb. Att jobba hemifrån var en möjlighet som deltagarna ansåg som 

positivt om det var på egna villkor. De upplevde då inte heller att fritiden offrades. 

Några försökte skilja på arbete och fritid genom att inte ta med sig jobbet hem. De valde 

att planera in tid och sitta några timmar extra på jobbet för att undvika risken att bli 

sittande allt för länge med jobbet hemma. Det fanns även de som ansåg att möjligheten 

till fritid inte fanns just för tillfället men att det var på väg åt rätt håll. 

Det här sociala livet det har jag nollat, (skrattar)just för tillfället...  jag har ju inte blivit 
sjuk av det, inte än… just nu är det väldigt obalans kan jag ju säga (skratt). Fast det blir 
bättre... förra helgen när jag kom hem på fredagen hade jag inget jobb med mig hem! (IP 
4). 

Total avkoppling för att helt släppa jobbet var endast möjligt på utlandssemestern 

hävdade någon. Det ansågs vara det bästa att göra då jobbet höll på att ta överhand. 

Mellan deltagarna fanns därmed stora skillnader i hur de själva upplevde sig ha en 

balans mellan arbete och fritid. Det fanns de som var mycket nöjda och ansåg sig ha 

funnit den medan andra hade en del kvar innan de tyckte sig nå upp till den bästa nivån.  
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Det är väl antagligen så att jag borde ta mig i kragen och vara ledig lite mer och åka till 
fritidshuset… då behöver jag sluta lite tidigare eller jag behöver ta måndagen ledig, så 
det är ett litet verktyg för att jag ska ta lite mer ledigt då (IP 1). 

7.4.6 Diskussion   

Resultatet visar att hög arbetsbelastning är vanligt i form av mycket möten och högt 

informationsflöde. Planerade möten var något som var en viktig del i nätverkandet och 

en omfattande del av jobbet. Tiden som ägnades åt möten upplevdes ibland stressande 

på grund av att andra uppgifter blev åsidosatta. Detta har också visat sig i andra studier 

(Tengelin et al. 2011). Mejlen upplevdes av deltagarna som en av de faktorer som var 

mest stressande och flera av intervjupersonerna kollade mejlen på all ledig tid inklusive 

semestern. Detta ligger i linje med en studie från Institute of leadership and 

management (2010) som visar att över en tredjedel av cheferna arbetade på sin semester 

och 80 % av dem kollade ofta sin mejl. Vi har förstått att den tekniska utvecklingen 

förenklar men också kan innebära en del stress och mängden information har ökat och 

genom uppkopling kan man jobba dygnet runt (Perski, 2003). Ny teknik leder till att 

gränsen mellan icke arbete-arbete suddas ut (Grönlund, 2004) och Bradley (2003) 

menar att datorn kan underlätta arbetet men den kan också ofta bli ett stressmoment.   

För att klara av arbetsbelastningen krävdes prioriteringar i det dagliga arbetet. De 

intervjupersoner som arbetat en längre tid i sin position tycktes ha skaffat sig en god 

struktur i arbetet. Precis som Tengelin et al. (2011) tyder vår undersökning på att de 

deltagare som haft sin position en längre tid också har en bättre kontroll över arbetet. 

För några av intervjupersonerna fick arbetsuppgifter som de inte hunnit med under 

dagen många gånger utföras efter arbetstid eller tas med hem och utföras på kvällstid. 

Likt Tengelin et al. (2011) och Grönlund (2004) tror vi att det kan vara stressande för 

individen att själv sätta gränser och strukturera upp sin tillvaro.  

I organisationer är det inte ovanligt att chefer har skilda uppfattningar om hur arbetet ser 

ut och det gör arbetsuppgifterna otydliga. Ansvaret för olika poster är uppdelat inom 

organisationen och det är svårt för chefen att få en helhet (Härenstam & Bejerot, 2010). 

I vår studie tyckte dock intervjupersonerna att det i deras kommun gick att se helheten 

vilket uppfattades som positivt. Deltagarna menade att det kunde bero på att det var en 

liten kommun.   
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Intervjupersonerna arbetade överlag mer än fyrtio timmar per vecka vilket också visat 

sig i andra rapporter och studier som tar upp chefers arbetstid (Brett & Stroh, 2003; 

Nyström, 2009; Tengelin et al. 2011; Unionen, 2010). Flera försökte använda flextiden 

på ett klokt sätt men enligt Grönlund (2004) ökar det obetalda övertidsarbetet. Rätten 

till övertidsersättning har på många ställen förhandlats bort (Grönlund, 2004), vilket 

också kunde ses i vårt resultat. Vidare diskuterar Grönlund (2004) och Tausig och 

Fenwick (2001) huruvida flextid kan ses vara positivt men även negativt för de 

anställda. Vår studie visar att flextid inte alltid är positivt. Några av intervjupersonerna 

uppgav att de arbetade fler timmar än de tog ut, vilket kan ge en missvisande bild till 

ledningen om hur mycket resurser som faktiskt behövs. En fråga vi ställer oss är vem 

gör jobbet när flextiden tas ut? Det visade sig också att flextiden användes istället för 

sjukskrivning och under den tiden arbetade intervjupersonerna hemifrån. Flextiden 

används därmed ibland till arbete. Emellertid framkom också att flextiden kunde vara 

positiv då deltagarna kunde styra tiden och exempelvis börja senare och jobba någon 

timme längre eller ta ut flextid för att förlänga helgen. Men då krävdes både egen 

disciplin och att organisationen tillät det. De flesta i vår studie arbetade mycket och det 

har framkommit att heltidsanställda som har flexibla arbetstider ofta arbetar minst 

femtio timmar i veckan och likt Grönlund (2004) funderar vi om flexibla arbetstider 

leder till en risk att fritiden offras?  

Tidigare erfarenheter visade sig vara viktigt för hur intervjupersonerna satte gränser, 

vilket också nämns i en studie av Vinberg et al. (2012). Det framkom att när barnen var 

små var det inte alltid lätt att balansera arbetet och familjelivet. Detta styrks i studier 

gjort av Tausig och Fenwick (2001) och Innstrand, Melbye Langballe, Espnes, Gjerlöw 

Aasland och Falkum (2008) som visar att ensamstående eller par som har barn 

rapporterar sämre balans än de som inte har barn. Vid tillökning i familjen eller när 

något oförutsett hände något barn talar intervjupersonerna om att situationen blev 

ohållbar och nämner utbrändhet som följd av hårt arbete i kombination med familjelivet. 

Nordenmark (2004) menar att ökade krav ökar risken för utmattning då han i sin studie 

visar att heltidsarbetande kvinnor och män som får barn i större utstäckning känner 

trötthet. De av intervjupersonerna som tidigare upplevt en period i livet där 

sjukskrivningen varit nära eller ett faktum visste när det var dags att ta det lugnare. Att 

ha den erfarenheten gjorde dem rikare på många sätt både för egen del och genom 

förståelse för andra i samma situation.  
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För att upprätthåla en god balans användes olika strategier av intervjupersonerna. Någon 

av deltagarna hade helt enkelt bestämt sig för att hålla sig till en normal arbetsvecka och 

inte ha dåligt samvete för det som inte hunnits med. Att vara medveten om hur viktigt 

det är att ha en god balans visar sig vara en bra utgångspunkt för att klara av detta. De 

som bestämt sig för att jobba vissa timmar utöver ordinarie arbetstid och kunde avbryta 

sedan, hade ändå kommit en bit på väg mot balansen. En betydelsefull och aktiv fritid 

var ett måste för att orka med de ibland tunga ärenden som jobbet förde med sig. Här 

hade familj och vänner en betydande roll. Återhämtning och energi är viktigt för alla 

och intervjupersonerna såg ändå till att få lite kvalitetstid ibland trots mycket arbete. Vår 

reflektion är att de intervjupersoner som har lyckats få en bra struktur på jobbet och har 

mer erfarenheter är de som har den bästa balansen. 

7.5 Stöd 

Under detta tema framkom kategorierna chefen/er, arbetskamrater och politiker. Dessa 

presenteras härunder och därefter kommer den sammanfattande diskussionen för temat.  

7.5.1 Chefen/er 

Samtliga deltagare ansåg att chefen bör fungera som ett bollplank, finnas till hands vid 

svåra situationer, vara tydlig samt backa upp när väl beslut tagits. Det skilde sig 

emellertid åt när det gällde hur de ansåg att chefen uppfyllde dessa förväntningar och 

några var nöjda och menade att de efter flera år arbetat in sig med varandra, medan 

andra menade att chefsstödet var okej men inte optimalt. Någon uttryckte att det förelåg 

ett kontrollbehov både hos sig själv och hos chefen och att det var viktigt att chefen 

kunde släppa lite på styrningen och tillåta fria tyglar i arbete. Detta fungerade bra, de 

höll chefen informerad och hade hittat ett väl fungerande samarbete. Stöd visade sig 

vara viktigt också när den egna familjesituationen kräver hög flexibilitet och begränsat 

övertidsarbete. Förståelse från chefen var av stor betydelse och möjliggjorde för någon 

deltagare anta tjänsten som mellanchef från första början.    

Jag har varit väldigt tydlig när jag tog det här jobbet, jag måste styra det här utifrån min 
familjesituation, det finns en väldig flexibilitet från arbetsgivaren här tycker jag att jag är 
tillåten att när de ringer från skolan är det bara att åka… då reser jag mig och går vilket 
möte jag än sitter i, jag rundar av och sedan åker jag härifrån och det finns full förståelse 
för det (IP 2). 
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Några av intervjupersonerna hade upplevt att i väldigt pressade situationer då de hade 

blivit påhoppade utifrån hade det hänt att känslan av stöd från chefen varit otillräckligt 

och de hade saknat både tillgänglighet och uppbackning. 

Inte alltid, vi hade en pressad situation, då stängde han av telefonen, och är det någon 
gång ens chef ska vara anträffbar då är det väl vid sådana tillfällen. Då gör man inte på 
det här viset, vidare om jag ringer också läser jag in ett meddelande, ring upp, så kan det 
dröja flera dagar. Och det tycker jag inte heller är optimalt. Ringer jag då är det viktigt, 
då ska man ringa upp (IP 6).  

7.5.2 Arbetskamrater 

Flera av intervjupersonerna påpekade också ett gott stöd från de som låg i linje med 

dem och personerna på deras enhet och menade att detta stöd många gånger var mer 

betydelsefullt än enbart det de kunde hämta hos sin chef. ”Stödet från andra är väl i så 

fall här, vi är ett bra gäng här på enheten, det tycker jag.”(IP 3) Undercheferna var också 

ett viktigt stöd som nämndes bland annat vid uppbackning under semesterperioderna. 

Några nämnde också stöd från andra inom organisationen vilket var viktigt eftersom 

man ofta behövde andras hjälp för att kunna slutföra en arbetsuppgift. Någon menade att 

stödet inom organisationen var något som byggts upp med åren och var idag bra.   

7.5.3 Politiker 

Några av deltagarna kände inte ett fullt stöd från politikerna. De menade att ledningen 

inte alltid hade förståelse för hur det såg ut längre ner i organisationen, och att 

resurserna minskade samtidigt som förväntningarna ökade.  

Det är ju oftast så här att man pratar om att som chef ska man vårda sin personal, man 
ska ha medarbetarsamtal, lönesamtal, man ska, arbetsmiljön är så viktig och, man ska 
hela tiden vårda andra. Men vem vårdar mig? Vem vårdar oss chefer? När kommer våra 
frågor upp? Det sker inte så ofta (IP 5).  

Den vikariebrist som förmedlats visar på avsaknad av stöd uppifrån och någon 

kommenterade ”Så det är väldigt lätt att sitta där uppe och säga hur vi skulle ha det, men 

man är inte beredd att tillsätta pengar för att vi ska ha en vikarie då kanske.” (IP 6) De 

stora personalgrupper som undercheferna får ansvara över upplevdes av 

intervjupersonerna vara ytterligare en brist på dels förståelse och dels på stöd från 

ledning och politiker. På frågan om eventuella förbättringar i arbetet svarade flera av 

intervjupersonerna att de hade en önskan om ökade resurser i form av personal och 

vikarier. Även bättre struktur var något som intervjupersonerna önskade sig. Detta för 



  

31 
 

att slippa känna stressen att jobba undan innan semestern och sedan jobba ikapp när de 

kom tillbaka. Någon påpekade också att cheferna borde få utbildning i till exempel 

arbetsrätt. Det var emellertid inte alla som kunde komma på något som skulle kunna 

förbättra arbetssituationen utan tyckte den var ganska bra.  

7.5.4 Diskussion 

De flesta deltagarna i vår studie upplevde att de hade stöd från sina chefer även om det 

fanns brister. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är det av stor vikt att ledare har ett 

bra stöd ifrån sina chefer eftersom det kan förhindra psykiska problem i form av ångest, 

depression och utbrändhet. Att kunna kommunicera med sin chef och få uppbackning i 

svåra situationer var något som värderades högt av intervjupersonerna och de deltagare 

som inte fick det kände en viss besvikelse. Wolvén (2000) tar upp att ledningen bör 

stödja utbyte av tankar och åsikter samt ge feedback för att få individerna att trivas på 

sin arbetsplats och anser också att det kommer att öka kreativiteten och trivseln på 

jobbet. På samma sätt som syns i vårt resultat menar han att för lite stöd uppifrån kan ge 

en känsla av frustration. Vår studie visar också att stödet från chefen är viktig när det 

gäller relationen mellan arbete och familjelivet och att chefen inser att deltagaren också 

har ett privatliv. Det framkommer att detta underlättar för balansen mellan arbete och 

fritiden. Att få ett bättre stöd och en större förståelse från politiker var önskvärt och en 

undersökning gjord i USA har kommit fram till att de chefer som erhåller ett bra stöd 

från sin organisation också ger ett bra stöd till sina underställda (Shanock & Eisenberg 

2006).  

Det sociala stödet är viktigt i vardagen men är av särskild vikt vid höga stressnivåer.  

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar därför att organisationen kan vinna mycket på 

att stärka de sociala nätverken och samhörighetskänslan bland medarbetarna. Forskning 

visar nämligen att ledares hälsa i hög grad påverkas av kvalitén i relationen till nära 

medarbetare. Hög arbetsstress kan hota ledarens hälsa, speciellt sårbar är man om man 

har lågt socialt stöd och kombinationen kan leda till fysiska eller psykiska sjukdomar. 

Ledningsgrupper fanns i organisationen vilket var mycket uppskattat av 

intervjupersonerna och det har visat sig att gruppstöd kan motverka både stress och 

utbrändhet (Peterson 2011). Litteraturen nämner olika typer av stöd och det stöd som 

intervjupersonerna upplevde som viktigast var det informativa stödet (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005) Detta gjordes av de närmaste kollegorna i gruppen eller på enheten.  
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Enligt Uchino, Cacioppo och Kielt-Glaser (1996) så är också stöd från familjen och 

emotionellt stöd också viktigt för det egna välmåendet. Under intervjuerna diskuterades 

det inte så mycket om stödet från familjen. Däremot framkom att familjen var viktig och 

underlättade för deltagarna genom att till dela på hemsysslor och respekterade att 

intervjupersonerna ibland jobbade hemifrån. Utifrån intervjuerna upplevde vi att 

familjen var av betydelse.  

8. Konklusion  

Under analysen framgick det att de chefer som saknade eller uppvisade brist på krav, 

kontroll och/eller stöd i de framkomna kategorierna upplevde högre grad av obalans 

mellan arbete och fritid medan de chefer som kände att dessa faktorer var tillfredställda 

upplevde bättre balans. Skillnader i resultatet kan bero på att intervjupersonerna jobbar 

inom olika verksamhetsområden där det i vissa fall handlar om dygnet runt service. Det 

är också de personerna som kände högre arbetsbelastning och krav uppifrån att vara 

ständigt tillgänglig.  

Orimliga förväntningar, ständiga krav på anträffbarhet och att hålla sig uppdaterad på 

information ger obalans, medan rimliga förväntningar och att vara anträffbar av egen 

vilja ger balans i och utanför arbetet. Hög arbetsbelastning och okontrollerabart 

informationsflöde, mycket övertid och att jobba hemifrån gav obalans. Medan gränser 

och prioriteringar samt tidigare erfarenhet och förmågan att skilja mellan arbete och 

fritid gav balans. Lågt stöd från chef och politiker gav en obalans, medan ett bra stöd 

från chefen och arbetskamraterna medverkade till en god balans.  
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Tabell 3 ger en översikt över analyserade kategorier som under respektive tema kan 

medverka till att intervjupersonen kände balans eller obalans mellan arbete och fritid.  

Tabell 3 Översikt över analyserade kategorier som bidrar till balans respektive obalans mellan 
arbete och fritid hos mellanchefer. 

Krav                   Kontroll  Stöd  
Ger obalans Ger balans Ger obalans Ger balans Ger obalans Ger balans 
Anträffbarhet Anträffbarhet Arbetsbelastning Arbetsbelastning Chefen/er Chefen/er 
Hålla sig 
uppdaterad 

 Informations-
flöde 

Informations-
flöde 

 Arbetskamrater 

Förväntningar Förväntningar Arbetstid Arbetstid  Politiker  
    Tidigare  

erfarenhet 
  

  Förmåga att 
skilja mellan 
arbete och fritid 

Förmåga att 
skilja mellan 
arbete och fritid 

  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom området är nödvändigt för att se vilka samband som finns mellan 

de olika kategorierna. Intressant vore även att göra undersökningar som riktas mot 

chefer inom samma typ av verksamhet till skillnad från denna studie där flera 

verksamheter var representerade och därmed kan antas att förutsättningarna i arbetet var 

olika.  

9. Metoddiskussion 

9.1 Tillförlitlighetskriterier  

 Trovärdighet 

Både böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar inom ämnet har använts som 

referensmaterial i vår rapport. Litteratursökningen gjordes via skolans databaser, sök 

motorer på internet, samt med hjälp av bibliotekarie. Trots bibliotekaries hjälp var det 

svårt att hitta bra sökord för att få fram relevanta artiklar och det framgick tydligt att det 

var lite forskat om hur chefers arbetsbelastning påverkar balansen mellan arbete och 

fritid. I rapporten hänvisas därför också till tidigare forskning inom närliggande 

områden som anses betydelsefulla för studiens syfte. Bristande erfarenhet att söka i 

databaser kan vara anledningen till svårigheterna att hitta relevanta artiklar och mer 

kunskap hade måhända givit oss bättre sökord och därmed mer information kring 
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ämnet. Vetenskapliga artiklar och arbeten kräver även mycket god kunskap i engelska 

och här kan språkliga brister ha medfört att information som kan ha varit betydelsefull 

för undersökningen ha missats. Undersökningar som inte är att betrakta som 

vetenskapliga finns med i rapporten eftersom de ansågs intressanta för undersökningen.   

Trovärdighet handlar också om att kunna styrka att resultatet uppfattats på ett riktigt 

sätt. Tiden för undersökningen var begränsad vilket gjorde att vi inte hann rapportera 

resultatet och få synpunkter från deltagarna, vilket rekommenderas för att öka 

trovärdigheten (Bryman, 2011). Att ha spelat in intervjuerna innebar att risken för 

tolkningsfel minskade då vi kunde lyssna igenom det vederbörande sa flera gånger.  

Överförbarhet 

De sex medverkande cheferna valdes ut genom ett målinriktat urval och studien kan 

därför inte generaliseras till andra chefer i samma position. Detta var inte heller studiens 

syfte eftersom kvalitativ forskning handlar om djup, förståelse och det unika i kontexten 

(Bryman, 2011). Enligt Thompson (2010) kan man genom resonerande, 

argumenterande och teoretiserande föra fram en förståelse som gör generaliseringen 

rimlig att anta eller reflektera över. Underlaget för undersökningen var litet men ger en 

bild över hur det kan se ut och kan därmed ge uppslag till vidare forskning inom 

området. Deltagarnas olikheter som ålder, kön, familjesituation och chefsämbeten 

ansågs betydelsefull för undersökningen och variationer hos deltagare är vanliga i 

målinriktade urval (Bryman, 2011). 

Pålitlighet 

Samtliga faser i undersökningen beskrivs utförligt i metodavsnittet som fyllts på under 

studiens gång.  Därmed anses detta kriterium vara uppfyllt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vår förförståelse innan undersökningen var att arbetet som mellanchef innebar hög 

arbetsbelastning och ständig anträffbarhet vilket skulle kunna påverka balansen mellan 

arbete och fritid.  Bakgrunden var att den litteratur vi läst i tidigare kurser under 

urbildningsprogrammet samt genom de samtal vi tidigare haft med mellanchefer 

antydde detta. Vi har försökt gå in i undersökningen med objektiva ögon och varit 
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medvetna om att det resultat vi förväntade oss att få inte behövde övrerensstämma med 

intervjupersonernas upplevelser. Att vi har varit två stycken som har analyserat och 

tolkat materialet tror vi har varit en fördel. Vi har sett materialet från olika perspektiv 

men utifrån våra tolkningar och resonemang har vi nått konsensus i analyserna.  

9.2 Intervjumetod 

Precis som Bryman (2011) beskrivit gav semistrukturerade intervjuer 

intervjupersonerna stor frihet att besvara frågorna på sitt sätt, trots på förhand uppsatta 

teman. Svaren var mer eller mindre uttömmande och kunde ofta sättas i ett sammanhang 

och hänvisas till en händelse eller tidigare erfarenhet. Detta gav möjligheten att förstå 

varför deltagaren kände eller tyckte på ett visst sätt och litteraturen menar att tonvikten i 

kvalitativa intervjuer ligger på det intervjupersonen anser vara viktigt för en förklaring 

eller förståelse av händelser, mönster eller beteende (Bryman, 2011). Ostrukturerade 

intervjuer är en annan variant av kvalitativa intervjuer. Här kan man utgå från bara en 

fråga som intervjupersonen tillåts att associera fritt kring och intervjuaren trycker bara 

på det som han tycker är värt en uppföljningsfråga. Eftersom vår undersökning hade ett 

förhållandevis tydligt fokus ansåg vi att den semistrukturerade metoden var bättre 

lämpad och vi kunde använda oss av specifika frågeställningar. Strukturerade intervjuer 

är en mer begränsad form som ger respondenterna fasta svarsalternativ och passade 

således inte för denna undersökning (Bryman, 2011).  

Att vara två intervjuare upplevde vi som en fördel eftersom vi kunde dela upp och 

fokusera på olika saker i intervjun. Precis som Thomsson (2010) nämner upptäckte vi 

att två intervjuare lättare kan lägga märke till vad intervjupersonen säger och kan 

komplettera varandra (Thomson, 2010). Emellertid menar Thomsson (2010) att man ska 

vara försiktig med denna intervjuform då det kan utgöra en maktposition hos 

intervjuarna. Att ha varit två intervjuare kan därför ha påverkat intervjupersonernas 

svar. Av oss upplevdes dock inte som att vi hade maktposition.    
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1 Exempel på organisationsschema 
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Valet av intervjupersoner gjordes mellan de chefer som låg på nivå 2 i schemat
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11.2 Bilaga 2 Inbjudningsbrev 

Inbjudan att delta i en intervjustudie om chefers möjlighet till balans mellan arbete och fritid   

Vi har tidigare varit i kontakt med Kommunledningskontoret angående intervjun och vill här 
informera Dig om studien.  

Det finns för närvarande cirka 37 000 chefer inom offentlig sektor. Chefers 
arbetsmiljöförhållanden är dock ett ämne som det saknas kunskap om. Vårt syfte med studien är 
att få förståelse för om mellanchefer i en kommunal verksamhet har balans mellan arbete och 
fritid. Intervjun kommer att ta upp teman som arbetsbelastning, krav och kontroll, balans mellan 
arbete och fritid samt stöd i arbetet. Vi har intresserat oss för andra linjens chefer det vill säga 
de som har chefer både ovanför och under sig.  

6-8 personer med liknande befattning som Du har, kommer att intervjuas.  Vi kommer att 
behandla alla uppgifter konfidentiellt, vi nämner alltså inga namn och inte vilken kommun det 
gäller. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter, vi träffas där Du finner det enklast och bekvämast? 
Om Du tillåter spelar vi in intervjun men vi kommer också att föra anteckningar vid 
intervjutillfället. Band och anteckningar kommer att förvaras säkert under tiden för 
uppsatsskrivandet och efter slutförd rapport förstöras. Du kommer också efter att vi i juni 
examinerat uppsatsen få ett eget exemplar.  

Din medverkan i denna studie är helt frivillig och Du kan när som helst och utan orsak avbryta 
din medverkan. Du är även välkommen att ta kontakt med någon av oss om Du vill ha mer 
information.  

Vi läser det sista året på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet på 
Mittuniversitetet och har för avsikt att skriva om detta i vår c-uppsats. Vi som ska skriva 
uppsatsen och även utföra intervjuerna heter Elisabeth och Katrine. 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Bergman Eriksson                         Katrine Svensson  

Tfn: 070-640 64 67   Tfn: 073-038 53 89 

elbe0801@miun.se   kasv0905@miun.se 

 

Handledare  

Bodil Landstad, docent 

Tfn: +47 9079 65 93 

bodil.landstad@miun.se 

mailto:elbe0801@miun.se
mailto:kasv0905@miun.se
mailto:bodil.landstad@miun.se


  

43 
 

11.3 Bilaga 3  Intervjuguide 

 

Familjesituation 

Berätta gärna lite om dig själv och hur länge du har jobbat som chef. Ålder? 

Utbildning? 

Hur ser din familjesituation ut? 

 Arbetsbelastning 

Hur ser din arbetsdag ut? 

Hur långa arbetsdagar har du och hur många timmar per vecka arbetar du? 

Hur ser du på din arbetssituation idag i förhållande till arbetsbelastningen? (ökat, 

minskat?) 

Finns några krav på att du ska vara anträffbar även på fritiden och hur upplever du i så 

fall det?   Är det dina egna krav/arbetsgivarens krav. 

Kan du förklara vad stress är för dig och om du upplever att du är stressad? 

Arbetar du någon gång när du har semester eller på annan ledig tid och i så fall varför? 

Arbetstelefon, möjlighet till uppkoppling hemifrån? 

Förekommer det att du arbetar även om du är sjuk och i så fall varför?  

Upplever du att arbetssituationen någon gång haft en negativ inverkan på din hälsa?  

                      På vilket sätt? 

Krav och kontroll 

Vilka förväntningar finns det på dig i ditt arbete? 

Uppifrån Underifrån Dig själv 

Anser du att du har de befogenheter som krävs för att kunna leva upp till de krav som 

ställs? 
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Kan du förklara om kontrollen över arbetssituationen är viktig för dig och på vilket sätt? 

Hur ser möjligheterna att påverka din egen arbetssituation ut? 

 

Stöd 

Kan du förklara hur du tycker att stödet från arbetsgivaren/chefen ska se ut. 

När anser du att behovet av stöd från din chef viktigt för dig och upplever du då att du 

får det?  

Finns känslan av stöd ifrån andra inom organisationen uppifrån/nedifrån och hur viktigt 

är det? 

Balans mellan arbete och fritid 

Vad behöver du för att få ny energi inför de uppgifter du ställs inför?(Sömn, aktiviteter, 

socialt umgänge utanför jobbet).  

Hur gör du för att kunna koppla av helt från arbetet och hur viktigt är det för dig? 

Sömnen anses vara en viktig del av återhämtningen, finns det något i arbetssituationen 

som tror påverkar din sömn negativ eller positivt? 

Vilken betydelse har fritiden för dig? 

Offras aktiviteter utanför jobbet för att orka med arbetet? Om ja, kan du beskriva… 

Hur ser du på din balans mellan arbete och fritid? 

Kan din arbetssituation förbättras och i så fall hur? 

Vad var det som fick dig att delta i studie
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