
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatnivå 

Gränsdragning mellan arbete & fritid  
 
 
Närvaro i sin frånvaro 
 
The boundaries between work and leisure - presence in absence  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Mariette Lappalainen & Johanna Sundlöf 

Handledare: Gunilla Carstensen 

Examinator: Bengt Pontén 

Ämne/huvudområde: Personal och Arbetsliv 

Kurskod: PA2008 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2016-06-03  



 

2 
 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda 

ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja x                                                                      Nej  

 

 

 

 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt och Tacka alla Er som bidragit till vår studie! 

 

Tack till personalenheten i organisationen samt respondenterna, som alla bidragit med 

resurser, givande intervjuer och ett trevligt, intresserat bemötande!    

 

Tack även till vår handledare Gunilla Carstensen, för din feedback och det sätt du har väglett 

oss genom vårt arbete! Du är guld värd! 

 

Till sist vill vi Tacka våra familjer, utan ert stöd och uppmuntran hade det inte gått! 

 

 

 

             Mariette & Johanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie är att ämna beskriva vilken betydelse det gränslösa arbetet får för 

chefsrollen, utifrån de förändringar som sker i dagens arbetsliv samt hur gränsdragningen 

mellan arbete och fritid hanteras. Vi valde att utföra vår studie i form av kvalitativa intervjuer, 

där vi intervjuade sex medarbetare inom en offentlig organisation i Dalarna, Sverige. Det 

resultat vi erhöll analyserades utifrån tidigare forskning och teorier. Resultaten i vår studie visar 

att cheferna direkt eller indirekt påverkas av förändringar som sker i arbetslivet och att det även 

är något som påverkar hur cheferna hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Studiens 

resultat visar vidare att cheferna menar att dessa förändringar bidrar till att förändra deras sätt 

att agera i chefsrollen och att det ställer andra krav på deras kompetenser. Resultatet visar också 

att kraven i arbetet måste vara rimliga, för att skapa balans mellan arbets- och privatliv och att 

det i första hand inte är de kvantitativa faktorerna i förhållande till arbetet som skapar en 

upplevelse av gränslöshet. Med kvantitativa faktorer menar vi de faktorer som traditionellt 

beskrivs som mer konkreta faktorer i arbetet, exempelvis arbetets utformning, arbetstiden, 

tillgängligheten eller antalet arbetsuppgifter att utföra. Istället belyser resultatet att en 

emotionell känsla av stress kan uppstå i relation till den egna upplevelsen av en känslig situation 

i arbetet eller när den egna kompetensen inte räcker till i arbetsutförandet och att det kan skapa 

en otydlig gräns mellan arbetstid och fritid.  

 

Nyckelord: gränslöst arbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, lojalitet, ledarskap, stress, 

social överspridningseffekt 
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Summary  

Our purpose in this study is intending to describe the significance of the boundless work gets 

the manager's role, based on the changes taking place in today's working life and how the 

boundaries between work and leisure are handled. We chose to carry out our study in the form 

of interviews, where we interviewed six employees within a public organization in Dalarna, 

Sweden. The results we obtained were analyzed based on previous research and theories that 

we have taken part of. The results of our study show that managers are directly or indirectly 

affected by the changes taking place in the workplace and that it´s also something that affects 

the way managers manage the boundaries between work and leisure. The study results also 

show that managers mean that these changes contributes to change their way of acting in the 

role of manager and that makes different demands on their skills. The results also show that 

the requirements of the work must be reasonable; in order to create a balance between work 

and private life, and that primarily it is not the quantitative factors in relation to the work that 

creates a sense of limitlessness. With quantitative factors we mean those factors traditionally 

described as more specific work factors such as job design, working time, availability or the 

number of tasks to perform. Instead illustrates the result of an emotional feeling of stress may 

arise in relation to the personal experience of a delicate situation at work or when their skills 

are not sufficient in performance, and that can create a blurred line between work and leisure. 

 

Keyword: boundless work, organizational and social work, loyalty, leadership, stress, social 

multiplier effect  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

Det är inte alltid så enkelt som att en specifik arbetsmiljö påverkar alla individer på samma sätt, 

utan att upplevelsen i sig istället förklaras vara sammanlänkad till de faktiska förhållanden som 

råder på arbetsplatsen. Att må bra och trivas på sin arbetsplats kan antas handla om att ha goda 

relationer med sina arbetskamrater och chefer, där kraven är möjliga att hantera och där 

medarbetarna både ges tillfälle och rätt förutsättningar att prestera inom ramarna för sitt arbete. 

Det är även faktorer som förklaras i Arbetsmiljöverkets nya författarsamling; AFS 2015: 4, ha 

klara samband med den psykiska hälsan inom både den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Det vill säga att det finns identifierade faktorer i miljön som är i konflikt med- 

eller främjar för individers hälsa och välbefinnande (Bohgard, 2011). Om arbetsmiljön upplevs 

vara dålig på grund av villkor som leder till en otillfredsställande arbetsmiljö, beskrivs det 

kunna leda till konsekvenser för individen i form av en social överspridningseffekt i det privata 

livet (Bohgard, 2011). Resultat från forskning inom området arbetsmiljö påvisar således att 

arbetslivet förändras i snabb takt, beroende på de teknikförändringar och den globalisering som 

sker i dagens samhälle (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 

1998:21; OECD, 2008).  

 

Nämnda förändringar, beskrivs vidare bidra till hur arbetsmarknaderna fungerar idag (Allvin et 

al., 1998:21; OECD, 2008) och medföra att arbetslivets gränser blir allt mer otydliga. Vilket 

kan leda till att det skapas en obalans mellan arbete och fritid (Allvin et al., 1998:21: Rapp & 

Rapp, 2001). Yukl (2012) menar att det nya gränslösa arbetslivets former även leder till 

konsekvensen att det idag ställs allt högre och många gånger oförenliga krav på chefer. Krav 

som bland annat innebär att de behöver inneha de intellektuella färdigheter som fordras för 

rollen. Vilket Yukl (2012) menar också får följden att chefer måste inneha förmåga att anpassa 

sitt beteende efter den nya tekniken. 

 

Arbetsmiljöundersökningar som är utförda på den svenska arbetsmarknaden av Statistiska 

centralbyrån [SCB] och på uppdrag av Arbetsmiljöverket [AMV], där den psykosociala 

arbetsmiljön ingår som en del, visar enligt 2013 års undersökning i rapport 2014:3, att det är 

drygt en tredjedel av de tillfrågade i undersökningen som upplever att de behöver ta arbetet med 

sig hem eller på annat sätt arbeta övertid. I AMV:s undersökningar påvisas även att brister i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön leder till ohälsa. Ett resultat som baseras på att antalet 

anmälningar om arbetssjukdom inom dessa områden ökat med omkring 70 procent de senaste 

fem åren. AMV nämner exempelvis hög arbetsbelastning i kombination med högt arbetstempo 

eller relationsproblem på arbetsplatsen, som orsaker till att ohälsa på arbetsplatser uppstår. 

AMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem påtalar (Utbult, 2015): 

 

“Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Arbetsgivarna 

behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen.” 

-Erna Zelmin Ekenhem 
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I takt med att arbetslivet ter sig allt mer gränslöst menar vi att det är viktigt att organisationer 

arbetar med de HRM-strategiska frågorna i verksamheten, i syfte att bland annat skapa en 

balans mellan arbete och fritid för dess medarbetare. I vår studie har vi valt att avgränsa vår 

studie till att titta på vad ett gränslöst arbete innebär för chefer. Vid vår genomgång av 

forskningsfältet har vi noterat att det är ett ämnesområde som innehåller kunskapsluckor.  

 

1.2 Syfte 

 

Vårt examensarbete ämnar att ur ett ledarskapsperspektiv undersöka hur chefer i sin chefsroll 

påverkas av förändringar i arbetslivet samt hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. 

Således är syftet att belysa vilken betydelse det gränslösa arbetet har för chefsrollen och 

chefernas upplevelser av sin arbetssituation. 

 

De frågeställningar vi har valt att arbeta utefter är: 

 

 Hur ser cheferna på de förändringar som sker och vilka förändringar är det som påverkar 

ledarskapet? 

 Vad behöver cheferna för stöd för att bemöta de förändringar det gränslösa arbetslivet 

kan innebära? 

 Upplever cheferna sitt arbete som gränslöst? 

 

1.3 Definitioner 

 

Arbetsmiljö. AMV:s AFS 2015: 4 föreskriver att det är viktigt att ha tillgång till resurser i 

arbetet, då det bidrar till att uppnå mål och hantera krav som ställs i arbetet. Exempel på resurser 

är arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, 

återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och 

kollegor samt möjligheter till återhämtning. AMV delar sedan in området arbetsmiljö i två olika 

kategorier; den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. (AMV) 

 

Organisatorisk arbetsmiljö definieras innehålla faktorer som ledning och styrning, 

kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav samt 

resurser och ansvar. (AMV)  

 

Social arbetsmiljö beskrivs innefatta faktorer som villkor och förutsättningar för arbetet som 

även omfattar det sociala samspelet, samarbete samt det sociala stödet från chefer och kollegor. 

(AMV) 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver arbetsgivarens arbete med att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förebyggs i syfte att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. (AMV) 
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1.4 Uppsatsens disposition  

 

Vårt examensarbete är indelat i sex kapitel.  I det första kapitlet introduceras en beskrivning av 

bakgrunden till ämnet, syftet med studien samt definitioner av begrepp som är relevanta för den 

fortsatta läsningen. I nästkommande teoretiska kapitel beskriver vi tidigare forskning i ämnet 

som behandlar det valda ämnesområdet. Vartefter att våra teoretiska utgångspunkter har 

presenterats, följer vårt metodavsnitt. I det avslutande kapitlet redogör vi för vårt resultat och 

analys, samt diskuterar resultatet och redovisar våra slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I det teoretiska kapitlet presenteras de teorier som vi tagit del av och som är relevanta för 

studiens resultat, i förhållande till ämnesområdet.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Arbetsmiljö 

 

AMV poängterar att organisationer idag ställs inför nya utmaningar, när det handlar om att 

skapa både en bra organisatorisk- och social arbetsmiljö. Stress och arbetstidens förläggning är 

exempel på begrepp som kan kopplas till såväl arbetsmiljö, som till medarbetares hälsa. Dessa 

begrepp är även exempel på fokusområden i den nya AFS 2015:4. Föreskrifterna behandlar 

bland annat de delar som påverkar arbetet med det som fram till idag har kallats för den 

psykosociala arbetsmiljön och som nu byter namn till organisatorisk- och social arbetsmiljö 

(OSA). 

 

AMV påvisar som tidigare nämnts, genom föreskriften AFS 2015:4, att arbetsmarknaden och 

arbetslivet har förändrats. Organisationen OECD menar samtidigt i sin rapport att 

arbetskvaliteten i de flesta Europeiska länder successivt har försämrats. Rapporten påvisar även 

att arbetet har förändrats från att ha varit fysiskt betungande till att istället bli mer mentalt 

påfrestande (Cottini & Lucifora, 2013).  

 

2.2 Gränslöst arbete 

 

2.2.1 Det gränslösa arbetets inverkan på arbetslivet och individen 

Allvin et al. (1998:21) menar att den nya informationstekniken inom organisationer med 

utvecklad telefoni och ny datateknik, har reformerat premisserna för dagens företagsstrukturer. 

Både för den organisatoriska såväl som för den individuella interaktionen. Vilket leder till att 

traditionella arbetsvillkor försvinner, när de normer och regler som vanligtvis angett och 

utformat arbetet löses upp och är bidragande orsaker till det moderna arbetslivets förändrade 

gränslösa villkor (Allvin et al., 1998:21). Den tekniska utvecklingen och ökad konkurrens på 

produktmarknaden, i kombination med att det skett avregleringar från politiskt håll, beskrivs ge 

effekter på arbetsmarknaden bland annat i form av minskad lagstiftning gällande 

anställningsskydd och ett införande av mer flexibla arbetsuppgifter (Allvin et al., 1998:21; 

Grönlund, 2007; OECD, 2008). Ovan nämnda orsaker förklaras bland annat innebära att det 

idag ställs ökade krav på flexibilitet i arbetslivet, samtidigt som ökade krav på effektivisering 

tillkommer och medarbetarnas inflytande minskar (OECD, 2008). Något som vidare förklaras 

har lett till att den upplevda arbetskvalitén har försämrats och således även ger en påverkan på 

medarbetarnas hälsotillstånd (al Cappelli et al., 1997; Robone, Jones & Rice, 2011; Cottini, 

2012, här refererade ur Cottini, 2012). Forskning pekar generellt på att upplevd frihet i det 

gränslösa arbetslivet kan ge upphov till stress, då den kan innebära problem med att definiera 

och sätta gränser i arbetet (Grönlund, 2007; Aronsson Aronsson, Ishäll, Göransson, Lindfors, 

Nylén & Sverke, 2015).   
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Allvin, Wiklund, Härenstam, & Aronsson (1999:2) belyser tre olika definitioner av begreppet 

gränslöshet i arbetslivet, där en första definition beskrivs vara arbetets flexibilisering, som 

innebär att arbetet inte längre regleras genom en angiven och allmängiltig arbetstid. Inte heller 

regleras det var individen ska arbeta och vilka arbetsuppgifter det är som ska utföras. En 

flexibilisering av arbetet förklaras även innebära att individen inte längre är bunden till en 

organisation, genom fasta och allmängiltiga anställningsvillkor på liknande sätt som tidigare. 

Den andra definitionen rör arbetsvillkorens heterogenisering, vilken beskriver att villkor 

varierar i förhållande till olika arbetsåtaganden. Det innebär för individen att denne både bör 

utforma sin egen arbetstid samt de kriterier denne väljer att arbeta efter (Allvin et al., 1999:2). 

Den tredje definitionen behandlar sedan arbetsprocessens karaktär i form av en 

kommunikationsprocess. Genom att de tidigare traditionella förställningarna gällande 

arbetslivets former beskrivs ha förändrats, innebär det bland annat idag att arbetsdagar och 

arbetsuppgifter som tidigare kännetecknats av att ha både en distinkt början och ett slut, blir 

mer oförutsägbara. Närmare bestämt specificerar Allvin et al. (1998:21) att de gränslösa 

villkoren berör arbetsplatsens lokalisering, dess arbetstid, arbetsordning, befattning och 

anställningsvillkor. 

 

2.2.2. Medför det gränslösa arbetet några konsekvenser?  

Allvin et al. (1999:2) menar att när arbetsplatsen förflyttas till hemmet och arbetstiden är 

oreglerad, beskrivs det få konsekvensen att arbetslivet gå ut över så väl individen som 

individens familjeliv. Dels i form av att individen arbetar mer, som en följd av att 

gränsdragningen mellan arbetstid och privatliv blir svår att se och dels även genom att individen 

alltid förväntas vara tillgänglig (Allvin et al., 1999:2). Bohgard (2011) specificerar det 

ytterligare och menar att det sker en utveckling mot både en både formell och informell norm, 

som påbjuder en ständig tillgänglighet, och som inte enbart sker på arbetstid. Bohgard (2011) 

menar att allt fler människor suddar ut gränsen mellan arbets- och privatliv, genom att de 

kontrollerar jobbmail och sköter arbetskontakter på fritiden samt löser privata problem på 

arbetstid.  

 

Det finns både sociala och personliga begränsningar som styr huruvida individen kommer klara 

av det gränslösa arbetet och där Allvin et al. (1998: 21) har undersökt vilka sociala och 

psykologiska effekter den nya gränslösheten inom arbetslivet får, på både kort och lång sikt. Å 

ena sidan menar Allvin et al. (1998:2) att individen kan uppleva ökad egenkontroll och 

flexibilitet i arbetsutförandet samt en utveckling av det personliga lärandet, där individen kan 

uppleva en form av frihetskänsla. Å andra sidan påpekar Allvin et al. (1998: 21) att det utökade 

ansvaret kan resultera i en ökad psykisk belastning med kort- och långsiktiga hälsorisker som 

följd, eller att rollkonflikter uppstår, med passivisering och kunskapsstagnation som följd. Med 

det som bakgrund blir den nya gränslösheten i arbetet intressant menar Grönlund (2007) då 

diskussionen går mot att upplevelsen av kontroll i arbetet minskar när det egna 

handlingsutrymmet ökar .  
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2.3 Krav- och kontroll i arbetet  
 

Att ha kontroll och inflytande över det egna arbetet beskrivs betraktas som vitalt, när det 

kommer till att reducera negativ stress på arbetet (Grönlund, 2007). Socialt stöd, kontroll i 

arbetet, tydlighet och återkoppling kring uppdrag och mål utgör enligt Aronsson et al. (2015) 

resurser för individen, som gör att denne upplever tillfredsställelse och hanterbarhet i sitt arbete. 

Brister det i något av dessa hänseenden påtalar Aronsson et al. (2015) att det kan få 

konsekvensen att en individ får det svårt att mentalt distansera sig från sitt arbete.  Förhållandet 

mellan individens upplevelse av krav och kontroll i arbetet menar Karasek och Theorell (1990) 

är betydelsefull för att individen ska uppleva tillfredsställelse. Vidare illustrerar Karasek och 

Theorell (1990) i modellen “krav- och kontroll” att det finns flera olika nivåer av kontroll och 

som alla kan inverka på den enskilde individens upplevelse av stress. Situationerna benämns; 

den avspända-, den passiva-, den aktiva- samt den spända situationen. Modellen påvisar också 

att det finns kopplingar mellan de krav som individen ställs inför och de möjligheter individen 

har att sedan kontrollera dessa. I modellen illustreras även det sociala stöd och som finns 

disponibelt för individen i dess närmiljö. Nedan följer en kort presentation av de olika 

situationerna i modellen; 

 

 Avspända situationen- här upplever individen att denne kan utöva kontroll, i förhållande 

till de krav som ställs. 
 Passiva situationen- här känner individen att kraven är låga och möjligheterna till 

kontroll är föga. 
 Aktiva situationen- här är kraven höga men individen upplever ändå att de har 

tillräckligt med utrymme för att kontrollera dessa på ett tillfredsställande sätt. 
 Spända situationen- här upplevs förhållandet mellan krav och kontroll vara oförenligt, 

vilket beskrivs kan leda till ohälsa i form av stressrelaterad sjukdom. 
 

2.3.1 Kritik till krav- och kontrollmodellen 

Theorell (2004) påtalar att det på senare tid uppstått kritik till krav- och kontrollmodellen och 

som påvisar vissa begränsningar i tillämpandet av den. Kritiken har tillkommit bland annat 

beroende på en ökad arbetsbelastning inom arbetslivet och till följd av det, även en ökad psykisk 

kravnivå. Något som författaren menar kan leda till att individens eget beslutsutrymme 

krymper. Utförda studier finns, som visar att den rådande “aktiva arbetssituationen” mycket väl 

kan leda till en ökad risk för ohälsa bland medarbetarna (Theorell, 2004). Även Grönlund 

(2007) riktar kritik mot modellen, när hon påpekar att den utvecklades i förhållande till vad hon 

benämner ett “bundet arbete”, som beskrivs vara motsatsen till det gränslösa arbetet. Vilken 

Grönlund (2007)  menar gör att modellen inte kan anses vara fullt tillämpningsbar i dagens 

gränslösa arbetsliv, eftersom arbetsförhållandena på senare år har förändrats.  

 

Definitionen av kontroll i arbetslivet, i krav- och kontrollmodellen, behöver enligt Grönlund 

(2007) utvecklas för att även innefatta de nya situationer som kan uppstå i dagens gränslösa 

arbetsliv. Grönlund (2007) menar att individer idag har större inflytande över både 

utformningen av de egna arbetsuppgifterna och de uppsatta mål som finns, än vid det tidigare 

bundna arbetet. Vilket leder enligt Grönlund (2007) till att utförd forskning kring krav- och 
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kontrollmodellen i förhållande till dagens gränslösa arbetsliv får andra resultat än vid ett bundet 

arbete. Vid ett bundet arbete, menar Grönlund (2007) att låg kontroll och höga krav är 

ohälsosamt men att en enbart växande kontroll inte är tillräcklig för att bemöta de stigande krav 

som kommer med det gränslösa arbetet. Inte heller skulle den växande kontrollen innebära att 

de höga kraven istället leder till utvecklande utmaningar. Därför menar Grönlund (2007) att det 

finns goda anledningar till att utveckla bättre indikatorer, för att både mäta arbetets gränslöshet 

och undersöka hur den bidrar till känslan av stress och ohälsa. Vilket även bör omfatta de 

flexibla arbetstiderna och möjligheten till distansarbete (Grönlund, 2007). Hon menar att den 

höga nivån av kontroll kan göra det mer komplicerat att avgränsa arbetet, både fysiskt och 

mentalt. Dock påtalar Grönlund (2007) även det motsatta när analysen avgränsas till Sverige. 

Högre kontroll i arbetet menar Grönlund (2007) bidrar inte till att svenskar arbetar mer övertid 

eller längre arbetsveckor och att kontrollen snarare minskar än förstärker konflikten mellan 

arbetstid och familjeliv. Att kontroll i arbetet skulle resultera i en negativ gränslöshet finner 

alltså inget stöd i hennes studie.  

 

2.4 Känslan av sammanhang, KASAM 

 

Granberg (2011) menar att för att främja hälsa i organisationer, måste tillvaron i arbetet för 

medarbetarna ha ett sammanhang. Något som speglas i begreppet KASAM och som enligt 

Granberg (2011) i dagligt tal innefattar alla livsområden, men menar att begreppet även är 

tillämpbart och används för att diskutera arbetsorganisationen och dess mänskliga behov. 

Begreppet KASAM, vilket står för “känslan av sammanhang”, skapades när Antonovsky (1979) 

försökte förklara hälsans förutsättningar, istället för ohälsans orsaker. 

 

Antonovsky (1979) menar att tillvaron blir sammanhängande när den blir Hanterbar, Begriplig 

och slutligen Meningsfull, för individen. Antonovsky (1979) beskriver i sin teori genom 

begreppsförklaringarna hur känslan av sammanhang kommer att spegla individens upplevelse 

av livskvalitet och således vilken påverkan det får på en individs hälsotillstånd. Enligt 

Antonovsky (1979) är känslan av sammanhang avgörande för hur en individ kommer att 

bemästra stressiga situationer.  

 

Hanterbarhet innebär att det är viktigt att individen inte ser sig själv som en slav under 

situationen, när det ställs yttre krav på individen eller när olyckliga händelser sker. Istället bör 

individen fokusera på upplevelsen av att kunna hantera omständigheterna, då Antonovsky 

(1979) menar att de individer som kan hantera livets nycker, kommer att hålla sig friskare och 

därmed även undvika ohälsa på ett bättre sätt. Granberg (2011) menar att om perspektivet 

tillämpas i arbetslivet handlar känslan om att ha kontroll i arbetssituationen, om att klara av att 

hantera perioder där arbetsbelastningen är hög. Det genom att prioritera vad som är viktigt, ta 

hjälp och veta vem man kan vända sig till för att resonera kring de problem som kan uppstå. 

Begriplighet innebär enligt Antonovsky (1979) att individer mår bra av tydliga strukturer och 

att ha regelbundenhet i sin tillvaro. När händelser sker oförutsägbart menar Antonovsky (1979) 

att individer vill kunna förklara och göra situationen begriplig. Något som förklaras leda till att 

individen håller sig friskare än den annars skulle göra. Granberg (2011) menar att det i 
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arbetslivet innebär att förstå sin egen del i arbetet och att den utgör en del av hela 

sammanhanget.  

Meningsfullhet betyder att det är viktig att när individen ställs inför olika prövningar i livet, ska 

den emotionella känslan spegla att det “är värt det”. Antonovsky (1979) menar att de individer 

som lyckas vända olyckliga händelser, mår bättre i slutändan än de som inte bearbetar det de är 

med om. Granberg (2011) lyfter att känslan av frihet i arbetslivet är viktigt, när det handlar om 

att själv bestämma över sin arbetssituation. 

Kira (2003) i likhet med Granberg (2011) menar att självbestämmande i arbetet är viktigt för 

att arbetet ska kännas meningsfullt. Det lyfter Kira (2003) genom ett regenerativt arbete där 

hon menar att individens liv i organisationen bör inrymma möjligheter för den anställda att 

utveckla sina personliga resurser i form av kompetenser och erfarenheter. Det menar Kira 

(2003) ska utmynna i att individen blir mer handlingskraftig. Det regenerativa arbetet ska 

således syfta till att tillvarata den mänskliga resursen inom organisationen, genom att skapa en 

meningsfull helhet i arbetets innehåll med tydliga mål för individen tillgodoses individens 

psykologiska behov.   

 

2.4.1 Byteshandel på arbetsmarknaden  

Det psykologiska kontraktet är ett begrepp som brukar hänföras till Argyris (1960) men som vi 

väljer att definiera genom Heery och Noon (2001), som menar att det handlar om förtroendet 

som skapas mellan de parter som har en del i en anställningsrelation. Ett avtal som förklaras 

med att när en medarbetare erbjuder sin lojalitet gentemot organisationen förväntar den sig 

något tillbaka. Kanske anställningstrygghet och ett löfte om utveckling. Det kan således sägas 

handla om en underförstådd byteshandel som förändras med tiden och sker i relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare; vad den anställde erbjuder och vad den kan förvänta sig att få i 

gengäld. Det psykologiska kontraktet finns i periferin, är inte nedtecknat och därmed inte 

tidsbundet. (Heery & Noon, 2001) 

 

2.4.2 Leder obalans mellan kompetens och utmaningar till stress i arbetslivet? 

Arbetsglädje beskriver Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten (2007) skapas när 

arbetstagare har känslan av att det finns en balans i relationen mellan de färdigheter denne har 

och de utmaningar denne kan stå inför. Är kompetensen i förhållande till arbetet för liten, menar 

Tengblad et al. (2007)  att det kan resultera i att individen känner sig stressad. Är istället 

utmaningarna hanterbara i relation till den egna kompetensen menar Tengblad et al. (2007) på 

det motsatta, att individen kommer att växa av erfarenheten. Att vara stressad poängterar 

Åsberg, Glise, Herlofson, Jacobsson, Krakau, och Nygren (2010) är en psykologisk och 

biologisk reaktion på vad Tengblad et al. (2007) ovan menar är svårhanterliga utmaningar. 

Reaktioner på stress kan se väldigt olika ut, beroende på vilken typ av stress individen utsatts 

för och under hur lång tid det har pågått. Händelser och situationer i en individs privat- eller 

arbetsliv menar Tengblad et al. (2007) kan leda till negativa förändringar och resultera i psykisk 

ohälsa, med känslor av sorgsenhet eller oro som följd. Stress förklaras vidare kunna leda till 

sjukdom i form av utmattningssyndrom, om stressen pågår en längre tid och det inte ges 

tillräckligt med tid till återhämtning för individen. Stressrelaterad psykisk ohälsa kan 

enligt Åsberg et al. (2010) komma att påverka arbetsförmågan negativt. 
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2.4.3 Återhämtning 

Återhämtning i arbetet är viktigt för individen, menar Lundberg (2003). Om återhämtningen 

upplevs som otillräcklig kan det leda till hälsoproblem. Idag ställs höga krav på effektiva 

arbeten i ett högt tempo, vilket förklaras av Lundberg (2003) leder till brist på tid för 

återhämtning i arbetslivet. Något han menar blir ett större hälsoproblem än den fysiska och 

psykiska belastning som det faktiska arbetet innebär. Vidare beskriver Aronsson et al. 

(2015)  att om arbetsuppgifter upplevs vara oavslutade tenderar tankar kring arbetet att följa 

med hem efter arbetsdagens slut. På ett liknande sätt belyser även Danielsson (2007) att bara 

för att individen fysiskt har lämnat arbetsplatsen, behöver det inte innebära att individen lämnat 

sina arbetsuppgifter i tanken, psykologiskt sett. Vilket Aronsson et al. (2015) således menar kan 

komma att påverka individens återhämtning negativt och att det tar tid för individen att varva 

ner och komma tillbaka till sin “psykologiska och fysiologiska basnivå”. Aronsson et al. (2015) 

menar därför att om den påfrestning den totala situationen utgör, innebär att individen inte 

klarar av att distansera sig till arbetet sammantaget med för lite tid till återhämtning, kan det 

komma att påverka även nästa arbetsuppdrag negativt. 

 

2.4.4 Socialt och organisatoriskt stöd för att motverka stress i arbetslivet? 

Socialt stöd lindrar stressreaktioner samt följderna av dem, både i det privatlivet och arbetslivet 

menar Hellesöy (2002).  Socialt stöd förklaras innebära att visa för någon att denne är 

betydelsefull. Eide, Hellesöy och Thyholdt (1984) skiljer mellan fyra olika typer av stöd som 

är tillämpbara i såväl arbetssituationer som vid vardagliga händelser; 

 

 Känslomässigt stöd som i att visa engagemang och omtänksamhet. 

 Uppgiftsstöd som i att tydliggöra och hjälpa till med att planmässigt ordna problem. 

 Informationsstöd som i att ledningen ger bra information vid krissituationer som berör 

organisationen och,- eller den anställde.  

 Praktiskt stöd i vardagen och i krissituationer - exempelvis genom tid, pengar, råd och 

hjälp. 

 

Enligt Hellesöy (2002) kan socialt stöd främja för god hälsa på olika sätt, både genom att 

förändra eller mildra upphovet till stress kan individens hälsa förbättras relativt omgående. På 

det vis att primära behov som trygghet, omsorg och uppskattning tillfredsställs. Det finns även 

så kallade “beskyddare” menar Hellesöy (2002) som handlar om både en fysiologisk och 

emotionell aktivering. Vilka bidrar till att förminska en viss stressors destruktiva inverkan på 

individen. Svedberg (2012) och Nydegger (2011) benämner på ett liknande sätt att individen 

utvecklar olika former av beskyddare. Nydegger (2011) menar att individen utvecklar 

copingstrategier (anpassningsstrategier), för att bemästra stressade situationer och svårigheter i 

livet. Strategier vilka Nydegger (2012) beskriver antingen utgår från individens personlighet, 

kognitiva aspekter och/eller situationsbundna faktorer. Svedberg (2012) förklarar att 

copingstrategierna huvudsakligen handlar om att hantera, en för individen redan medveten 

svårighet. Svedberg (2012) menar även att det kan handla om en omedveten process. Vidare 

beskrivs copingstrategierna av Svedberg (2012) indelas i tre kategorier; vid problemfokuserad 
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coping försöker individen bemästra källan till stress genom att utöka sin kunskap kring 

problemet eller genom att söka socialt stöd. Vid emotionsfokuserad coping bemöter individen 

den känslomässiga erfarenheten av stress, genom att leva ut eller undanhålla sina känslor. Vid 

undvikande coping försöker individen minska stressen genom temporära lösningar, exempelvis 

för att förtränga en situation (Svedberg, 2012). 

 

Enligt Eide et al. (1984) har en norsk undersökning visat att socialt stöd har en positiv effekt på 

psykosocial stress. Det sociala stödet är betydelsefullt i vardagslivet men blir ännu mer 

framträdande när individen befinner sig i någon form av krissituation, exempelvis vid 

uppsägning eller arbetslöshet menar Eide et al. (1984). Även Svedberg (2012) belyser som ovan 

nämnts att det sociala stödet är en viktig aspekt vid stresshantering, genom den 

problemfokuserade copingstrategin. Organisationer som arbetar med att stärka det sociala 

stödet för individen, på så sätt att det bygger relationer och känslor av samhörighet mellan de 

anställda, påtalar Eide et al. (1984) kan skapa fördelar i det hälsofrämjande arbetet på 

arbetsplatsen. 

 

2.5 Ledarskap och chefsroll 
 

Hellesöy (2002) menar att det är viktigt att ledare inom organisationer har ett socialt stöd 

omkring sig, då studier påvisar att ledares hälsa påverkas av kvaliteten i relationen till de 

anställda. Hög arbetsrelaterad stress menar Hellesöy (2002) kan innebära fysiska reaktioner 

som skapar ohälsa hos ledare, speciellt för dem som inte har ett socialt skyddsnätverk kring sig. 

Även mentala reaktioner, som ångest och utbrändhet är vanliga stressreaktioner, vilka enligt 

forskning kan te sig olika beroende av ledarens personlighet. 

 

För att motarbeta stress i arbetslivet menar Kaufmann och Kaufmann (2010) att organisationer 

behöver skapa sig en helhetsanalys av de processer som pågår i organisationen. Organisatoriska 

förbättringsstrategier ska ingå i det förebyggande arbetet mot stress, där även det sociala stödet 

ska utgöra en del. Förbättringar i de organisatoriska delarna menar Kaufmann och Kaufmann 

(2010) kan exempelvis vara: 

 

 procedurer och kommunikationsnätverk 

 upplärning och utvecklingsprogram -utveckling av arbetsgrupper och team,  

 förändring av arbetsordning och arbetsrotation,  

 företagshälsovård  

 möjligheter till personliga handledare och mentorer   

 fysisk träning.   

 

Tengblad et al. (2007) lyfter även han vikten av att organisationer utvecklar och arbetar 

systematiskt med förbättringsstrategier som ska främja hälsa på arbetsplatser och menar då att 

det är väsentligt att organisationers chefer har goda kunskaper om hur de underställda cheferna 

utför sina arbetsuppgifter. En viktig del menar Tengblad et al. (2007) är att regelbundet föra en 

dialog om hur de kan växa i sin roll som chef och ledare. För att det ska vara möjligt är det 

angeläget att underställda chefer har tydliga riktlinjer att arbeta efter, där dessa riktlinjer 
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formuleras tillsammans med medarbetarna. På rollen som chef menar Tengblad et al. (2007) att 

förväntningar följer och att det är svårt att veta om man som chef uppfyller dessa förväntningar 

från både andra chefer och kollegor. Dessa aspekter sammantagna beskriver han är viktiga att 

ta hänsyn till och att de bidrar till att skapa balans mellan arbetslivet och det övriga livet. Är 

förväntningarna tydligt uttalade menar Tengblad et al. (2007) att det i sin ledarroll går att veta 

vad som fordras och hur bra man klarar av uppdraget. Tengblad et al. (2007) och Ekman (2003) 

förklarar vikten av att chefsstödet uttrycker de värden och arbetssätt som ger framgång inom 

organisationen. Ekman (2003) förtydligar det med att visioner, mål, strategier och policys ska 

vara grundligt utformade för att ge chefer den vägledning de behöver i deras dagliga arbete. 

 

2.5.1 Förändringar i chefsarbetets natur 

Yukl (2012) menar och som i tidigare text beskrivits, att globaliseringen och ny teknik bidrar 

till vad han beskriver som att chefsarbetets natur genomgår övergripande förändringar. Dess 

och Picken (2002) menar i likhet med Yukl (2012) att när den strategiska kärnan förflyttats från 

hanteringen av massmarknader och materiella resurser, till att istället effektivisera tekniska 

innovationer och den mänskliga resursen, får det en påverkan på både organisationen och dess 

ledarskap. Yukl (2012) menar att i takt med att tillgängligheten på information blir oändlig, blir 

det också en högre arbetsbelastning för cheferna. Yukl (2012) påtalar att vara chef innebär att 

ha en mångfasetterad roll, där tempot är högt och det ställs många olika krav som ibland är 

oförenliga. Kraven kommer från både underordnade, överordnade, medarbetare och människor 

utanför den egna organisationen. Krav som Yukl (2012) påtalar resulterar i att chefer ofta får 

svårt att avgränsa sin arbetsdag och därför väljer att istället ta med sig sitt arbete hem. Även 

Dess och Picken (2000) menar att det flexibla arbetslivet ställer nya krav på ledarskapet inom 

organisationer idag. Till skillnad mot tidigare traditionell styrning som enbart riktade sig mot 

att skapa organisatorisk stabilitet, operativ effektivitet och ökad arbetsförmåga (Allvin et al., 

1998: 21), menar Dess och Picken (2000) att ledarskapet idag istället bör stimulera till 

innovation, kreativitet och lyhördhet i organisationer. Organisationer menar Dess och Picken 

(2000) bör således anpassa sig till de ständiga förändringar som sker, utan att försaka den 

strategiska inriktningen. 

 

2.5.2 Närvaro i sin frånvaro 

Ekman (2003) menar som en följd av att det ställs högre krav på chefer i organisationer idag 

skapas det en obalans i chefskapet.  Vilket tenderar att skapa en övervikt mot att arbetet handlar 

mer om administrativa göromål på kontoret, som sker på bekostnad av tid för att närvara och 

leda ute i verksamheten. Något Ekman (2003) menar kan leda till en bristande motivation och 

sammanhållning hos medarbetarna, där alla arbetar mot olika mål. Vidare förklaras att de 

underställda cheferna förväntas vara lojala och alltid jobba i riktning mot tagna beslut men 

påtalar att risken finns att de ägnar alltför mycket tid åt formaliteter och skriftliga dokument 

som inte har med verkligheten att göra. Vilket leder till att det värdefulla dagligdags småpratet 

med medarbetarna försvinner, som förklaras vara viktigt för motivationen, sammanhållningen 

och för att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll. (Ekman, 2003)  
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2.5.3 Tre typer av chefer 

Edlund (Drakenberg, 1997) definierar tre typer av chefsroller, som alla hanterar de nya 

förändringar som följer i det gränslösa arbetet olika. Den första rollen benämns den gränslösa 

chefen som beskrivs ha ett stort intresse för sitt arbete, något som gör att denne chefstyp alltid 

sätter arbetet främst. Personer inom denna kategori förklaras vidare ofta ha problem med att 

delegera arbetsuppgifter och har lätt att hamna i konflikter. I motsats till den gränslösa chefen 

beskrivs den andra kategorin gränsdragaren vilja ha en tydligt markerad gräns mellan arbets- 

och privatliv. Det är viktigt att arbetsutförandet sker i anslutning till arbetsplatsen, långt ifrån 

hemmets gräns och att avvikelser från den dagliga, schemalagda arbetstiden är planerad långt i 

förväg. För den här personen är planering viktigt, då det skapar trygghet i vardagen och att de 

känner att den planerade tiden räcker till. Dessa chefspersoner kan komma att framstå som 

stelbenta, då de många gånger upplevs som omedgörliga eftersom de ofta har svårt att 

strukturera om eller frångå redan tagna beslut. Vilket kan resultera i att hela verksamheten 

hämmas. Den tredje kategorin av chefstyper benämns gränsöverskridaren. Det är personer som 

inte gör någon skillnad mellan arbets- och privattid och som i likhet med kategorin den 

gränslösa chefen inte ser någon nytta med att göra skillnad mellan dem. En drivkraft för den 

här kategorin chefer är att de alltid strävar efter att få ut så mycket det är möjligt av sin tid, vare 

sig det handlar om arbetstid eller privat tid. Dock kan beteendet upplevas som både 

okoncentrerat och frånvarande, vilket på sikt kan skapa en känsla av stress bland kollegorna. 

(Edlund, C ref. i Drakenberg 1997) 

 

2.6 Human Resource Management 
 

Den globalisering och tekniska utveckling som sker idag menar Boxall och Purcell (2011) och 

Francis och Keegan (2010), i likhet med övriga forskare i ovan genomgångna teoritext, får 

konsekvenser för organisationer och arbetslivet i övrigt. Boxall och Purcell (2011) menar att 

det gör att organisationers HRM- strategier måste integreras med övriga affärsstrategier som en 

process, som ska verka genom flera nivåer i organisationen. Francis och Keegan (2010) menar 

att en sådan transformation under lång tid varit påtaglig och att HR- arbetet som en följd av 

den, således har integrerats i affärsfrågorna. De HR- system organisationen använder sig av 

beskrivs (Boxall & Purcell, 2011; Francis & Keegan, 2010) vidare syfta till att utveckla 

organisationers mänskliga resurser samt det sociala kapitalet, för att på så vis nå de 

övergripande målen. Vilket kan ses vara en spegling till det generativa arbetet Kira (2003) 

diskuterar kring. Både HR- system och strategier poängteras därför ska återge organisationers 

övergripande mål och innehålla en bild av hur organisationen ska arbeta med medarbetarna, för 

att generera konkurrensfördelar (Boxall & Purcell, 2011; Francis & Keegan, 2010). HR- arbetet 

menar författarna därför bör få plats i varje steg, genom alla nivåer för att säkra att medarbetarna 

utför arbetet på ett motiverande sätt och att det sker i samklang med organisationens mål. Något 

de påtalar kräver ett flexibelt HRM- arbete, i kombination med att organisationens chefer bör 

ges utrymme att handla målinriktat och rationellt. (Boxall & Purcell, 2011)  
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3. Metod 

 

I det här avsnittet presenteras vårt val av forskningsmetod, urval samt hur insamlingen av 

empiri gått till, i syfte att stärka vår studies validitet och reliabilitet.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1 Val av metod 

 

Vår studie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod. Med tanke på studiens syfte som är att 

ur ett ledarskapsperspektiv undersöka vilken betydelse det gränslösa arbetet har för chefsrollen 

och chefernas upplevelser av sin arbetssituation, är en kvalitativ metod lämplig att använda. 

Vår forskningsfråga tar således avstamp i respondenternas olika uppfattningar och 

beskrivningar av sina upplevelser av fenomenet. Syftet med att använda sig av kvalitativa 

metoder är att se ett problem eller fenomen ur flera olika perspektiv och ge röst åt olika sätt att 

beskriva och uppleva hur verkligheten ter sig för människan (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvalitativ metod fokuserar på, menar Boolsen (2007), att synliggöra beskrivningar, förklaringar 

och tolkningar av erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att ett utmärkande drag 

för en kvalitativ ansats är att den gör det möjligt att på ett utforskande sätt närma sig människors 

tidigare erfarenheter, berättelser och förståelser av ett fenomen. Att vi valde att använda oss av 

en kvalitativ metod i vår studie innebar att vi studenter, genom en ömsesidig samverkan med 

våra respondenter, försökte bilda oss en uppfattning och förståelse kring respondenternas 

utsagor (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Denscombe (2009) menar att en viktig 

aspekt som karaktäriserar kvalitativa studier är att se händelser och upplevelser i ett 

sammanhang och kunna återge de intervjuade personernas olika uppfattningar om ett specifikt 

fenomen.   

 

3.2 Vetenskapsfilosofiskt angreppssätt 
 

Vi utgår från ett hermeneutiskt perspektiv i föreliggande studie. Det betyder att vi är 

intresserade av respondenternas subjektiva åsikter, uppfattningar, känslor etc. Till skillnad från 

en positivistisk forskningsansats som fokuserar på att finna förklaringar på en viss uppfattning 

eller ett agerande, intresserar sig en hermeneutisk forskningsansats på att försöka förstå 

människors agerande genom att anlägga ett tolkande perspektiv (Patel & Davidson, 2003). I 

den hermeneutiska kunskapssynen ses varje människa som unik och att den ansvarar för sina 

handlingar och därmed för sin existens. Det hermeneutiska perspektivet beskriver således en 

tolkningsprocess, i form av en spiral där tolkningen skapas och fördjupas genom att gå från 

delarna till helheten. Det är när de olika delarna inom spiralen i en pendlande rörelse samverkar 

med helheten, som en ökad förståelse och fördjupad kunskap uppstår (Boolsen, 2007; Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Det valda hermeneutiska perspektivet anser vi således har bidragit till att ge oss fördjupad 

kunskap på frågor som “vad något är” (vad), “på vilket sätt” (hur) eller “av vilken anledning” 

(varför) (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Dock påpekar både Kvale och 
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Brinkmann (2014) och Denscombe (2009) att forskarens egen förförståelse påverkar 

tolkningsprocessen. För oss som forskare innebär det att den litteraturöversikt vi gjorde 

inledningsvis i studien, kommer att inverka på våra fortsatta tolkningar i arbetet med vår 

uppsats. Det var något vi var observanta på och diskuterade det med varandra. 

 

3.2.1 Induktion, deduktion och abduktion 

En viktig del i forskarens arbete menar Patel och Davidson (2003) innebär att relatera teori och 

verklighet till varandra. Det finns olika sätt att bedriva vetenskapliga studier när undersökningar 

i likhet med vår studie, handlar om människors uppfattningar av verkligheten menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att fallet sällan är att man använder antingen det ena eller det andra utan 

kvalitativa studier utgår ofta från en abduktiv ansats där forskningen tenderar att pendla mellan 

att i ett första steg vara induktiv, för att i nästa steg vara deduktiv (Patel & Davidson, 2003). 

Kombinationen mellan att använda den teoretiska förförståelse vi hade i studiens inledning, 

sammantaget med att vi under intervjuerna sökte efter ny information och nya infallsvinklar via 

våra respondenters svar, vilka sedan analyserades med utgångspunkt i våra teoretiska 

perspektiv, anser vi ger vår studie en abduktiv ansats. 

 

3.3 Undersökningsdesign 

 

Mot bakgrund av att vår studies syfte är att undersöka vilken betydelse det gränslösa arbetet har 

för chefsrollen valde vi att utföra en fallstudie. En fallstudie som medförde att undersökning 

gjordes på en begränsad, utvald grupp. Ett fall består av en individ, en grupp individer, en 

organisation eller en situation (Patel & Davidsson, 2003). Fallstudien utgår från ett 

helhetsperspektiv, i ett försök att samla så omfattande information som möjligt och som 

kommer till användning när man önskar studera processer och förändringar i ett givet fall, eller 

i en jämförelse av olika fall. I en fallstudie samlas ofta information av olika natur in, för att ge 

ett helhetperspektiv (Patel & Davidsson, 2003).  Valet  att genomföra en fallstudie grundar vi 

på  att det  möjliggör för en mer djupgående redogörelse av det vi avser undersöka. Det eftersom 

vi ville synliggöra det generella genom att belysa det enskilda, få ett djup till skillnad mot bredd, 

samt se det speciella hellre än det generella. I syfte att spegla ett helhetsperspektiv på de 

relationer och processer som förekommer inom vårt fall (Denscombe, 2009; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Boolsen, 2007). 

 

3.4 Urval 
 

Vilken urvalsmetod som används styrs av forskningsfrågan. Urvalet görs således utifrån att 

forskaren vill ha så representativa deltagare som möjligt för undersökningen, där urvalet även 

avgränsar populationens storlek och följaktligen sätter ramarna för den fortsatta 

urvalsprocessen (Denscombe, 2009). Det finns två typer av tekniker vid urval som 

samhällsforskare kan utgå från, vilka Denscombe (2009) benämner sannolikhetsurval samt 

icke-sannolikhetsurval. 

 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett icke-sannolikhetsurval vid vårt första urval, för att få ett 

så representativt material som möjligt, ett så kallat subjektivt urval (Denscombe, 2009). Ett 
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urval som ofta användas när forskaren redan har en viss kunskap om de individer eller 

företeelser som ska studeras. Fördelen med ett subjektivt urval menar Denscombe (2009) är att 

forskaren i ett tidigt skede av undersökningen kan fokusera på enheter som forskaren tror 

kommer att uppvisa en bredare variation för att belysa forskningsfrågan. Således menar vi att 

de sex respondenter som valdes ut för undersökningen, alla hade de kvalitéer eller den 

information vi ansåg var relevant för undersökningen och matchade vårt syfte med studien 

(Denscombe, 2009). Därefter gjordes ett andra urval, där sex deltagare valdes ut genom ett 

slumpmässigt urval, ett så kallat sannolikhetsurval. I syfte att minska antalet deltagare. 

Användandet av det slumpmässiga urvalet grundar sig i vårt antagande att de sex respondenter 

som valdes utgör ett lämpligt tvärsnitt av hela populationen (Denscombe, 2009). 

 

3.4.1 Urvalskriterier 

Den kategori som vi i vår studie valde att utgå från var den utvalda kommunala verksamhetens 

chefer och kriterierna var att de skulle vara; anställda på en resultatenhet inom någon av 

kommunens förvaltningar, vara i såväl olika åldrar som av olika kön samt inneha varierande 

arbetslivserfarenhet sett ur antal anställningsår på enheten. Kriterierna för urvalet listades och 

överlämnades till vår kontaktperson på personalenheten, som enligt överenskommelse valde ut 

lämpliga intervjupersoner som alla arbetade som chefer inom kommunens olika förvaltningar. 

Tanken med dessa urvalskriterier var att de skulle generera i fler lämpliga kandidater än vad 

som egentligen behövdes för att genomföra studien då kriterierna var breda i sitt omfång, vilket 

gjorde att fler innefattades av dem. Samtidigt som vi ansåg att kriterierna var tillräckligt precisa 

för att säkerställa att vi skulle få de personer vi ansåg sannolikt skulle lämna bäst information . 

 

3.5 Insamling av empiri 
 

Inledningsvis kontaktades personalenheten på den utvalda kommunen med en förfrågan om 

möjligheten att få utföra en studie hos dem, vilket resulterade i ett inbokat möte där vi 

tillsammans “brainstormade” kring idéer och tankar gällande lämpligt ämnesområde för 

uppsatsen. Vi kom även överens om att personalenheten skulle hjälpa oss att utifrån kriterierna 

ta fram lämpliga deltagare som skulle passa för studien. Deltagarna fick ett informationsbrev 

(se bilaga 1) som innehöll en beskrivning av uppsatsarbetet med en förfrågan om deltagande 

och som sedan skickades ut av personalenheten via mail till organisationens chefer. De chefer 

som valde att tacka ja till att delta i undersökningen skickade sin intresseanmälan via ett 

svarsmail direkt till oss, där även deras kontaktuppgifter framkom. Detta förfarande gjordes för 

att öka deltagarnas anonymitet i undersökningen gentemot arbetsgivaren, vilket är i enlighet 

med de forskningsetiska principerna (Denscombe, 2009). Deltagarna kontaktades av oss via 

mail för att planera in tid och plats för de kommande intervjuerna (se bilaga 2). När tid och plats 

för intervjun bokats sändes ytterligare ett mail till deltagaren med intervjufrågorna och 

information om de forskningsetiska principerna (se bilaga 3). 

 

Samtliga deltagare i studien uppfyllde våra kriterier: de var anställda på en resultatenhet inom 

någon av kommunens förvaltningar, var i åldrarna 29 år till 62 år, tre män och tre kvinnor med 

varierande arbetslivserfarenhet sett till antal anställningsår på enheten. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att forskaren bör intervjua så många personer som är nödvändigt för att uppnå 
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syftet med studien. Ett för stort antal intervjupersoner menar Kvale och Brinkmann (2014) kan 

innebära en risk att materialet i slutändan blir svårt att analysera på djupet. 

 

3.5.1 Semistrukturerad intervju 

Syftet med vår studie var att skapa en förståelse för respondenternas åsikter, uppfattningar och 

känslor, vilket medförde att vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjumetod. Den 

semistrukturerade intervjun menar Kvale och Brinkmann (2014) som form, inbjuder 

intervjuaren att i mötet med respondenten vara mer flexibel. Intervjuformen karaktäriseras 

därför av att vara mer av ett samtal mellan de olika parterna, än av en stund för intervjuaren att 

ställa sina frågor i en redan på förhand given ordningsföljd (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtliga intervjuer genomfördes i kontorsmiljö på respektive deltagares arbetsplats, under en 

tidsperiod om totalt två veckor. Vardera intervju tog cirka en timme. Vid alla intervjutillfällen 

var vi båda studenter närvarande men hade på förhand bestämt att vi växelvis skulle vara 

ansvariga för att ställa frågorna vid intervjuerna, medan den andre hade till uppgift att 

observera, anteckna och ha uppsikt på tiden samt kontrollera att den tekniska utrustningen som 

användes fungerade. De sistnämnda uppgifterna är saker som Denscombe (2009) menar kan 

tyckas vara simpla men som ändå är grundläggande aspekter att ta hänsyn till, både innan och 

under intervjun. Personen som inte ställde frågorna hade även till uppgift att agera stöd, om den 

som intervjuade kom av sig. För att kunna återge våra intervjuer använde vi oss av 

ljudupptagningar via våra mobiltelefoner och som ett komplement till inspelningarna förde vi 

även stödjande fältanteckningar, i syfte att få med eventuella övriga beteenden, känslouttryck 

och skeenden som inspelningarna inte klarade av att få med. Något Denscombe (2009) och 

Patel och Davidson (2003) menar är viktigt vid intervjutillfället för det fortsatta arbetet. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuformen blir mer av ett samtal och att 

intervjufrågorna inte behöver ställas på samma sätt eller i den ordningsföljd som i 

intervjuguiden. En reflektion är att i några av intervjuerna verkade respondenterna känna sig 

obekväma med att intervjuerna blev inspelade men vi upplevde att det avtog ju längre 

intervjuerna fortlöpte. Olustkänslor vid ljudupptagningar menar Denscombe (2009) är en vanlig 

reaktion och som bör tas hänsyn till, eftersom det i annat fall kan förstöra hela intervjutillfället. 

 

Denscombe (2009) påtalar att forskaren vid en intervju måste vara observant på vad som han 

benämner intervjuareffekten, vilket för vår undersökning innebär att vi som forskare inte under 

några omständigheter låter vår egen forskaridentitet eller våra personliga åsikter påverka 

respondenternas uttalanden. Något Denscombe (2009) menar annars kan komma att skada 

tillförlitligheten i resultatet och som vi ansåg var viktigt att ta hänsyn till, både vid kontakten 

med respondenterna under intervjun och vid vår egen interaktion med varandra.   
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3.6 Intervjuguide 
 

Vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer och vår intervjuguides frågor har delvis 

inspirerats av vår egen teoretiska förståelse i ämnet men även utvecklats utifrån frågor ställda i 

studien; “Chef - arbete dygnet runt? En kvalitativ studie om chefer i Östersunds kommun” av 

Astrid Howding Mann och Marcus Nilsson, som vi fann hade ett intressant innehåll i 

förhållande till vår studies syfte. De teman vi utgick från var gränslöst arbete, arbetsmiljö, 

chefskap och ledarskap samt gräns mellan arbete/fritid (se bilaga 3), där vi sedan valde att 

utveckla frågor anpassade efter varje tema. 

 

Genom att vi använde oss av vår intervjuguide vid intervjutillfällena anser vi att det gjorde att 

vi i vår roll som intervjuare på ett flexibelt sätt kunde följa upp respondenternas svar med 

ytterligare relevanta frågor för sammanhanget, utan någon inbördes ordning samtidigt som 

formen ändå erbjöd en viss struktur. De frågor vi själva utvecklade prövade vi före 

intervjutillfället på varandra. Något vi menar vidare bidrog dels till att vi direkt vid 

intervjutillfället kunde identifiera och utveckla specifika ämnesområden, där den information 

som delgavs under intervjuerna blev av utförligare och mer beskrivande karaktär (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

3.7 Bearbetning av empiri och analysmetod 

 

Då syftet med vår studie var att undersöka hur chefer upplever det gränslösa arbetet, kom vi att 

fokusera vår analys på “tolkandet av” och “meningen i” det respondenterna uttrycker. Vilket 

gör att vår analys i det kommande arbetet har inspirerats av den metod som benämns 

innehållsanalys och som används för att utveckla slutsatser om innehållet i olika typer av 

informationer och som delges vid exempelvis intervjuer eller via tidningsartiklar (Denscombe, 

2009). 

 

Innan materialet kan användas i forskningssyfte beskriver Denscombe (2009) att data måste 

samlas in, bearbetas och sorteras på ett sätt som gör det tillgängligt för analys (förberedelse av 

data). När så materialet har organiserats och förberetts på ett sätt forskaren finner lämpligt blir 

nästa uppgift att lära känna materialet ordentligt (förtrogenhet av data), i syfte att i ett nästa steg 

finna koder i datamaterialet som är lämpliga att tillämpa på materialet. Det är nu den mer 

formella tolkningsprocessen påbörjas och som Denscombe (2009) beskriver innehåller fyra 

olika delar: kodning av data, kategorisering av koder, identifiering av teman och samband bland 

koder och kategorier samt utveckla begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden. 

 

Vid analyserandet av vårt material bearbetades således innehållet utifrån det processförfarande 

som beskriver en innehållsanalys genom att innehållet i vårt datamaterial identifierades, 

kodades och slutligen tematiserades med utgångspunkt i vår studies syfte (Denscombe, 2009). 

Vi började således med att transkribera ljudupptagningarna vartefter intervjuerna genomförts, 

för att sedan läsa igenom materialet enskilt, flertalet gånger. I syfte lära känna materialet och 

därigenom skapa oss en förståelse för innehållet (Denscombe, 2009). Något som underlättades 
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av att vi efter varje intervjutillfälle skrev en kort sammanfattande reflektion över våra tankar 

kring intervjusituationen samt de tankar och känslor som förmedlades från respondenterna. De 

meningar i transkriberingarna vi ansåg var relevanta och meningsbärande i förhållande till syftet 

markerades och flyttades över till ett enskilt dokument.  Utifrån de meningsbärande meningarna 

diskuterade vi sedan oss fram till ett antal koder, där sedan de koder som liknande varandra 

sammanfördes under olika teman och underteman i den vidare analysen. Det i syfte att utveckla 

begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden (Denscombe, 2009). Vilka 

avslutningsvis identifierades med olika namn för att kunna redogöras för i resultatet, i 

förhållande till tidigare redovisad teori. 

 

3.8 Forskningsetiska principer 

 

Vi har utgått från Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer vilka har till syfte att 

upprätta normer för förhållandet mellan forskare och dess undersökningsdeltagare. De syftar 

följaktligen till att säkerställa att forskningen bedrivs på ett ansvarsfullt sätt (se bilaga 3). 

 

I kontakten med den undersökta organisationen har vi således lagt oss vinn om att ge tydlig 

information både till organisationen och till respondenterna. Vi har exempelvis både skriftligt 

och muntligt informerat om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan några konsekvenser samt om hur de insamlade uppgifterna skulle 

komma att användas. Vid urvalsförfarandet, valde arbetsgivaren ut en större grupp chefer inom 

organisationen. Vi var medvetna om att förfarandet kunde inrymma en viss problematik av etisk 

karaktär, med den risken att urvalet skulle kunna uppfattas som vinklat av arbetsgivaren. Det 

hanterade vi studenter genom att det gjordes ytterligare ett urval av oss, utifrån inkomna 

intresseanmälningar samt att vi försäkrade deltagarna om att det var möjligt att dra sig ur 

undersökningen om så önskades, i syfte att säkerställa att deltagandet skulle bli anonymt 

gentemot arbetsgivaren.   

 

I det mail vi skickade ut till våra respondenter förklarade vi således varför vi ämnade utföra vår 

studie och vad den syftade till. Respondenterna delgavs återigen de etiska principerna muntligt 

vid intervjutillfället samt information om att mobiltelefoner för ljudupptagningar skulle komma 

att användas. Respondenterna erbjöds likaså möjlighet att vid ett senare tillfälle ta del av 

materialet för att lägga till åsikter och eller revidera det insamlade materialet efter att det 

transkriberats. Något som samtliga respondenter avböjde till. 

 

3.9 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Denscombe (2009) menar att verifiera kvalitativ forskning är viktigt, vilket innebär för 

forskaren att denne måste kunna påvisa och styrka riktigheten i sitt resultat för att det ska finnas 

tilltro till den. Det poängteras därför att trovärdigheten i all forskning är grundläggande, oavsett 

om den är kvalitativ eller kvantitativ i sin natur (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studiens validitet och reliabilitet blir således viktiga att redovisa. Begreppet validitet, eller 

trovärdighet inom kvalitativa studier, behandlar enligt Denscombe (2009) resultatens 

varaktighet när forskaren empiriskt undersöker det som föresatts att undersökas samt att det 

säkerställs att det verkligen är det som undersöks. Studiens reliabilitet och som i kvalitativa 
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sammanhang benämns tillförlitlighet, belyser hur konsekvent studiens resultat skulle vara om 

det användes vid flera olika tillfällen (Denscombe, 2009). 

 

Begreppet generaliserbarhet eller överförbarhet innebär sedan att den externa validiteten även 

måste gå att tillämpa på resultat i andra situationer (Denscombe, 2009).  Kritik som tas upp i 

förhållande till den kvalitativa metoden är att resultaten är svåra att göra allmänt tillämpliga och 

att reliabiliteten är låg (Kvale & Brinkmann, 2014).  Då en generalisering av resultatet i en 

kvalitativ studie inte är av samma relevans som vid en kvantitativ studie, anser vi att metoden 

ur detta hänseende inte utgjorde något hinder eftersom syftet med vår studie var att ur ett 

ledarskapsperspektiv belysa vilken betydelse det gränslösa arbetet har för chefsrollen och 

därigenom få en ökad förståelse för de intervjuade personernas subjektiva känslor och 

upplevelser.   

 

Begreppet validitet innehåller även en intern validitet, som beskriver att de resultat som 

redovisas måste reflektera verkligheten (Denscombe, 2009). För att ytterligare säkerställa 

trovärdigheten i forskningen kan forskare således enligt Denscombe (2009) använda sig av 

respondentvalidering, vilket innebär att återkomma med och visa upptäckter för deltagarna i 

studien och på så sätt kontrollera resultatets riktighet i förhållande till ursprungskällan. Redan 

vid en första kontakt informerades samtliga deltagare om att de skulle ges en chans att bidra till 

en validering av resultatet. Vår tanke med det var dels att höja trovärdigheten i vår studie, dels 

ett steg i att försöka säkra att vår studie grundades på metoder som står i relation till vad som 

anses vara god forskningssed (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.10 Metoddiskussion 

 

I den inledande planeringsfasen av studien diskuterade vi ett användande av en kombination av 

både en kvalitativ och kvantitativ metod, genom en metodtriangulering. Vi anser att en 

jämförelse mellan båda metodernas utfall i vår studie hade varit intressant att genomföra. Det i 

syfte att se om det ena resultatet skulle bekräfta det andra eller om en av metoderna istället 

skulle påvisa ny information. En triangulering var dock inte realistiskt rent tids- och 

innehållsmässigt i vår undersökning, men iden om att det skulle vara intressant att göra en 

jämförelse mellan de båda metodernas utfall kvarstår efter avslutad forskningsstudie. 

Vi valde att använda oss av ett subjektivt urval i vår studie. En nackdel som vi ser med det 

urvalet, är att det hade kunnat bli för varierat och därmed kunde ha blivit svårt för oss som 

forskare att smalna av vår undersökning. Genom att vi tillämpade vissa urvalskriterier när vi 

gjorde vårt urval kunde vi dock styra undersökningen i den riktning vi önskade. Tanken med 

dessa urvalskriterier var bland annat att de skulle generera i fler lämpliga kandidater än vad som 

egentligen behövdes. Vilket dels gjorde att fler innefattades av dem, samtidigt som vi ansåg att 

kriterierna var tillräckligt precisa för att säkerställa att vi skulle få de personer vi ansåg sannolikt 

skulle lämna bäst information (Denscombe, 2009). Dels var även intentionen att säkerställa 

respondenternas anonymitet i förhållande till sina kollegor och arbetsgivare. Det är något som 

vi tycker att vi lyckades med. Vi anser att sex genomförda intervjuer för vår studie var lagom, 

både med hänsyn tagen till den tid vi haft på oss men främst genom att mängden information 

utgjorde ett tillräckligt stort material för arbetet med att analysera resultatet. 
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Eftersom att en generalisering av resultatet i en kvalitativ studie inte är av samma relevans som 

vid en kvantitativ studie (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014) menar vi att metoden 

ur detta hänseende inte utgör något hinder och att resultatet är trovärdigt och tillförlitligt i 

förhållande till studiens ändamål. Syftet med vår studie var att ur ett ledarskapsperspektiv 

belysa vad det gränslösa arbetet innebär för chefer i den specifika organisationen vi 

undersökte.  Vi var således intresserade av att erhålla en ökad förståelse för chefernas subjektiva 

känslor och upplevelser, vilket gör att resultatet kan sägas vara tillförlitligt för vår fallstudie. 

Dock anser vi att resultatet hade kunnat få ett annat utfall om sammanhanget där studien 

utfördes hade förändrats, genom att exempelvis använda oss av ett annat urval, i en annan typ 

av organisationen eller om vi hade tillsatt en kvantitativ del i undersökningen (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Vidare anser vi även att den semistrukturerade intervjuformen bidrog till att skapa ett öppnare 

samtalsklimat vid intervjutillfällena, såväl för oss som för våra respondenter. Dock upplevde vi 

vid ett fåtal av intervjuerna att respondenterna till en början kände sig obekväma med att 

intervjuerna blev inspelade. Något som avtog vart efter intervjuerna fortlöpte och som vi tror 

att den semistrukturerade intervjuformen bidrog till. Vi anser att våra ljudupptagningar var 

ofrånkomliga, dels då materialet skulle komma att bestå av en omfattande mängd information 

som vi inte hade kunnat fånga med enbart anteckningar. Dels då vi ansåg att metoden var 

nödvändig för att kunna återge informationen så korrekt som möjligt i efterhand, i syfte att säkra 

tillförlitligheten och trovärdigheten i vårt material (Kvale & Brinkman, 2014). Avslutningsvis 

anser vi att studiens tillförlitlighet och trovärdighet förhoppningsvis har ökat genom vår 

utförliga beskrivning i metodavsnittet. 
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4. Resultat & Analys 
 

Under kommande rubrik presenteras resultatet av vår undersökning genom en analys av vårt 

empiriska material, utifrån de teoretiska perspektiv vi i tidigare kapitel har redovisat. Analysen 

utfördes genom en innehållsanalys som vi sedan jämförde med de teorier vi redan har 

presenterat. Under tiden arbetet med vår analys fortskred, utkristalliserades tre olika teman 

med tillhörande underteman. Våra huvudteman är organisatoriska aspekter, sociala aspekter 

samt ledarskap och chefsroll. De teman vi arbetat utefter är även huvudrubriker i denna del av 

arbetet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.1 Organisatoriska aspekter av arbetsmiljö  
 

I arbetet med att analysera det insamlade materialet ser vi att de faktorer som AMV beskriver, 

är något som våra respondenter direkt eller indirekt berör vid intervjutillfällena. Vi har därför 

efter intervjuerna med respondenterna valt att dela in i huvudområdena i organisatoriska 

aspekter av arbetsmiljö, respektive sociala aspekter av arbetsmiljö. Vi uppfattar i resultatet att 

respondenterna ger uttryck för att det skiljer sig mellan “det hårda och det mjuka” i arbetet;  

”kvantitativa och kvalitativa uppgifter.” 

 

4.1.1 Struktur och arbetstid 

En gemensam nämnare som samtliga respondenter under intervjuerna ger uttryck för är att de 

vet vad de ska göra på arbetet, men att det saknas en tydlig arbetsstruktur delvis till följd av att 

arbetet inte längre är lika platsbundet och de stora personalgrupperna. Något respondenterna 

menar bland annat beror på att tekniken idag gör det möjligt att arbeta på ett mer flexibelt sätt, 

där personen till exempel inte behöver vara fysiskt närvarande. Detta överensstämmer med det 

Allvin et al. (1999:2) belyser när de diskuterar det nya arbetslivets utveckling som de menar 

går mot en flexibilisering, vilken innebär att arbetet inte längre regleras genom en angiven och 

allmängiltig arbetstid och inte heller reglerar var individen ska arbeta och vilka arbetsuppgifter 

det är som ska utföras. Flera av respondenterna uttrycker även att de stora personalgrupper de 

ansvarar för ibland innebär svårigheter i strukturen med att planera arbetet på kort och lång sikt. 

En av respondenterna uttrycker det som: 

 

”(...) men när det händer saker så kan man ha en hel dag planerad men när man åker hem 

blev det inget av det gjort. Man blev tvungen att göra andra saker.” 

 

En annan respondent uttrycker: 

 

”(...) skiljer sig lite mot andra chefstjänster genom att jag har mina 80 anställda och (...) som 

samtidigt också är mina brukare under det hela men som jag också har ett ansvar för, så att 

lite skiljer det sig samtidigt som det självklart är mycket som är lika med andra chefsroller.” 

 

Möjligheten att delvis utföra det dagliga arbetet på annan plats medför att strukturen i 

respondenternas arbete påverkas på så sätt att det blir mer strukturlöst. Även de stora 

personalgrupperna är något respondenterna menar påverkar arbetsstrukturen och arbetstiden. 
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Den delvis strukturslösa arbetsvardagen beskriver de innebär att arbetstidsgränsen i hektiska 

perioder ökar eller förskjuts, vilket får till följd att de arbetar mer tid än avtalat. Enligt 

respondenterna hänger detta ihop med att de rent praktiskt och tekniskt kan utföra sitt arbete 

var som helst, när som helst. De menar att det finns inga yttre faktorer som egentligen hindrar 

dem från att arbeta hela tiden. Det stämmer väl in på resonemanget som Allvin et al. (1999:2) 

beskriver gällande att dagens teknik bidragit till att arbetet idag blir mer oförutsägbart och 

gränsöverskridande och många gånger saknar både en distinkt början och ett distinkt slut som 

en följd av den “nya teknikens” utveckling. Vilket vidare förklaras resultera i att individen kan 

vara ständigt tillgänglig. 

 

”Rent tekniskt kan jag det, jag är inte beroende av att sitta på kontoret eftersom jag har 

bärbar dator och min mobil. (...) är flexibel. (...) ser ju en risk för att det blir mer arbete på 

ledig tid.” 

 

”(...) jo men det kan jag ju, både praktiskt och tekniskt så kan jag ju det.” 

 

Att respondenterna har möjligheten att själva bestämma var någonstans de väljer att arbeta och 

att de kan styra och planera sin arbetstid själva, uttrycker respondenterna är positiva faktorer 

som göra att de trivs mycket bra med sina arbeten. De känner sig trots allt inte stressade av 

arbetstiden menar de. Vilket sett med Allvin et al. (1999:2) och Rapp och Rapp (2001) 

resonemang kan förstås som att respondenterna ger uttryck för att de upplever en känsla av 

frihet i sitt arbetsutförande som ett resultat av att de kan hantera kraven med att planera och 

strukturera sin arbetsdag och tid.  

 

”Jag planerar själv, hur jag vill lägga upp det, sen finns det ju vissa möten som är 

obligatoriska, som man måste vara med på.” 

 

”Det är ett jätteroligt jobb, under rätt förutsättningar. Under andra förutsättningar är det 

mindre bra, så är det. Det här trivs jag jättebra med.” 

 

Samtidigt som respondenterna å ena sidan beskriver att de är nöjda med att de kan styra och 

planera sin arbetstid ger de å andra sidan uttryck för ett visst missnöje med denna form av 

arbetstid. Det visar sig till exempel att finns perioder när arbetsbelastningen är hög vilket 

medför att de får arbeta mer tid än avtalade 40 timmar i veckan. Något som kan resultera i en 

känsla av tomhet och en upplevelse av att kraven som ställs är ohanterliga och kan innebära en 

ökad psykisk belastning med både kort- och långsiktiga hälsorisker som följd (Allvin et al., 

1998: 21). Arbetstiden är något respondenterna beskriver ska regleras och jämnas ut genom den 

avtalade förtroendearbetstiden, vilken innebär att inarbetad tid ska tas ut i form av ledighet. Det 

är dock sällan som det finns tid till att ta ut inarbetad tid, enligt respondenterna. 
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”(...) jag brukar säga så att förtroendetid är förklädd övertidsarbete, för att det regleras 

ingenstans när det blir för mycket tid (...).” 

 

”Nej det ska ju vara 40 h i veckan som gäller och sen har vi ju ingen övertidsersättning utan 

då får vi ta ut det i komp. Det är bara det att man hinner inte ta komp (...). Så är det, så 

fungerar det.” 

 

I teorier som berör individen och arbetsliv går diskussionen mot att upplevelsen av kontroll i 

arbetet minskar när det egna handlingsutrymmet ökar (Allvin et al., 1998:21). De respondenter 

som har intervjuats är alla personer med behov av hög kontroll i det egna arbetet, då de både 

planerar sin egen arbetsvardag samt styr och fördelar sin arbetstid. Grönlund (2007) menar att 

personer med hög nivå av kontroll i arbetet, sett ur ett internationellt perspektiv, oftare än andra 

väljer att arbeta övertid. Vilket kan tolkas som att den höga nivån av kontroll kan göra det mer 

komplicerat att avgränsa arbetet, både fysiskt och mentalt. Grönlund (2007) menar dock även 

på det motsatta, att individen trots den höga kontrollen i arbetet inte mår sämre, utan istället gör 

att individen hittar en bra balans mellan arbete och fritid. Något som faller väl ut med det 

respondenterna uttrycker; att de trivs med att ha ett stort handlingsutrymme av den “faktiska 

arbetstiden”, trots ett visst visat missnöje med att de periodvis behöver arbeta övertid. 

 

4.1.2 Tillgänglighet  

Respondenterna ger uttryck för att det är bra att möjligheten att arbeta hemma eller på annan 

plats finns men att det också innebär ytterligare frånvaro från den faktiska verksamheten. Något 

de menar kan komma att innebära svårigheter, då behovet av en fysiskt närvarande chef på 

arbetsplatsen kvarstår. Vilket kan ses ha klara samband med Ekman (2003) och Hellesöy 

(2002)  beskrivningar av chefers arbete idag och där de menar att arbetet allt mer handlar om 

att administrera snarare än om att befinna sig i den dagliga verksamheten.   

 

”(...) ja, alltså, om man pratar med medarbetarna är det ett krav på fysisk tillgänglighet 

ganska stor, inte större än för andra, det är bara det är att jag är borta så jävla mycket. Det 

är inte bra att var borta hela dagar, ibland är jag bort i 2-3 dagar och sätter inte min fot här 

och det är riktigt illa för då finns det ett jättestort uppdämt behov av att snacka.” 

 

Respondenterna väljer därför att arbeta på den dagliga arbetstiden i möjligaste mån. De anser 

att de i dagsläget redan har för lite tid att verka inom den dagliga verksamheten, på grund av 

bland annat administrativa uppgifter eller att de sitter upptagna i olika möten. Faktorer som 

respondenterna beskriver leder till att de är fysiskt tillgängliga på sin arbetsplats men ändå inte 

har tid att vara fysiskt närvarande i verksamheten. Även här är Ekman (2003) ovanstående 

anförda resonemang tillämpbart. Vidare menar respondenterna att det leder till att 

medarbetarna, med undantag av akuta händelser, istället väljer att maila respondenterna för att 

vara säkra på att få tag i dem.  
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”Det förväntas att man svarar på ett mail inom några timmar, största förväntan är internt i 

kommunen, (...) från stadshuset och de andra kommunerna. Svarar jag inte inom ett dygn är 

jag rökt,(...) det är ingen som tar reda på om man är ledig. (...) jag skulle inte kunna vänta en 

dag med att titta på mailen (...).” 

 

”Det funkar inte annars. Det är ofta mail som jag jobbar med hemma på kvällarna. En bra 

dag så får jag 70 till 80 mail, en sämre dag 120.” 

 

”(...) jag ligger sällan på mer än på 40 till 42 timmar på plats här, sen blir det väldigt mycket 

mer tid hemma (...) tar telefon och svarar på mail både kvällar och helger (…).” 

 

Enligt Bohgard (2011) sker en utveckling av både en formell, såväl som informell norm i 

arbetslivet. En norm som innebär en ständig tillgänglighet som inte enbart sker på arbetstid, 

utan istället tenderar att sudda ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Det kan ses vara det 

alla våra respondenter menar när de ger uttryck för att de måste vara mer tillgängliga via mail 

och mobil, både på och utanför ordinarie arbetstid. Allvin et al. (1998:21) menar att den nya 

informationstekniken innebär utvecklad telefoni och ny datateknik inom organisationer och att 

den har reformerat premisserna för dagens företagsstrukturer. 

 

Bohgard (2011) menar vidare att arbetstagare idag både kontrollerar jobbmail och sköter 

arbetskontakter på fritiden, samtidigt som de löser privata problem på arbetstid. 

Respondenterna anger att de inte upplever att den ökade tillgängligheten via mail och telefon 

är något problem, då de vill vara tillgängliga om något händer. Men de menar ändå att det är 

viktigt att en dialog förs, som lyfter frågan gällande rådande förväntningar kring 

tillgängligheten på ledig tid. Respondenterna menar att det idag är oklara riktlinjer gällande i 

vilken utsträckning de förväntas vara tillgängliga. Detta resonemang kan kopplas till såväl 

Tengblad (2007) som till Ekman (2003), där de menar att det är viktigt att det finns tydligt 

uttalade förväntningar och riktlinjer på vad som förväntas av individen i arbetssituationen.  

 

4.1.3 Stöd i form av resurser  

Respondenterna menar att de trivs bra i sina chefsroller och att de har tillgång till stöd i form 

av bland annat kompetensutveckling och administrativt stöd om så önskas. Dock påtalar en av 

respondenterna att denne under en längre tid haft en intensiv period med hög belastningen i 

arbetet och menar att fortsätter det i samma takt utan ytterligare stöd, kommer personen i fråga 

inte att orka med. Enligt Karasek och Theorell (1990) teori kan det respondenten ger uttryck 

för här, handla om dennes upplevelse mellan krav och kontroll i arbetet och som sett ur 

Grönlund (2007) resonemang kan resultera i en negativ stress i arbetet om det inte upplevs 

hanterbart.  

 

”(...) det gäller ju speciella områden alltså… jag är ingen hejare på ekonomi… där försöker 

jag att utveckla (...), så att de kan ta mer ansvar. (...) Jag tror att jag skulle behöva mer stöd i 

den funktionen (...) för det är komplicerade sammanhang allting.” 
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”(...) vi har ju en personalenhet (...) sen har vi en löneavdelning (...) som är gemensam här 

för flera kommuner (...) det är väl de viktigaste just på administration (...) annars så tycker 

jag att vi stödjer varandra.” 

 

Utifrån respondenternas svar ser kan ses att de har möjlighet att få stöd i sitt vardagliga arbete 

men att de även ger uttryck för att det finns behov av utökat stöd, i form av både kompetenta 

medarbetare, egen kompetensutveckling och stöd i det administrativa arbetet.  

 

”(...) det gör det väl men det blir ju ytterligare en pålaga som du ska göra, det är ju ingen som 

avlastar en i jobbet på det sättet. Nej, läser man nånting så jobbar du samtidigt, så kanske du 

har en dag ledigt i veckan men hur mycket är det värt om den lediga dagen innebär att du har 

extra mycket jobb som väntar när du kommer tillbaka så det där är lite svårt.” 

 

Tre av respondenterna påtalar vidare att tillskansa sig kompetensutveckling, genom 

vidareutbildning under en längre tidsperiod medan de samtidigt arbetar med ordinarie 

arbetsuppgifter, är något de anser att de inte kan prioritera i tillräckligt hög utsträckning. Mycket 

på grund av att tiden inte räcker till, då de beskriver att de dagliga arbetsuppgifterna finns kvar 

till den dag de är på plats igen. Något som kan ses som en konsekvens av det Allvin et al. 

(1999:2) beskriver i förhållandet mellan kompetensutveckling och den individualisering som 

sker i arbetslivet; att det åligger individen själv att ombesörja sin kompetensutveckling. Vilket 

vidare förklaras försvåras av att individualiseringen innebär mer preciserade befattningar som 

gör det svårare att delegera och fördela sina arbetsuppgifter, i syfte att frigöra tid. 

Respondenterna ger uttryck för att det även finns behov av stöd på ett personligt plan, vilket är 

något vi återkommer till och behandlar längre fram i texten. 

 

4.1.4 Gränsdragningen mellan arbete och fritid 

Att svara på frågan var gränsdragningen mellan arbete och fritid går är en svår fråga att svara 

på menar respondenterna, då det inte finns något explicit uttalat krav på att de ständigt ska vara 

tillgängliga även utanför arbetstid. Samtidigt uttrycker de att det finns en förväntan på att de 

ska vara tillgängliga, både från andra men även kanske främst från dem själva. Samtliga 

respondenter uttrycker att gränsdragningen inte utgör något problem för dem och att det går att 

begränsa tillgängligheten via både mobil och mail, exempelvis genom att inte alltid ha 

arbetsmobilen med sig, stänga av den eller att inte ha mailen kopplad till mobilen. Några av 

dem beskriver till exempel att när de väljer att stänga av arbetsmobilen finns det ändå ett fåtal 

medarbetare som har tillgång till deras privata mobilnummer, för att säkerställa att de ändå kan 

nås. Här upplever vi en viss motsägelsefullhet i att respondenterna säger att de inte har några 

problem med att avgränsa tillgängligheten.  

 

”Det är gränslöst men jag känner inte att det inkräktar på varandra, utan det flyter in och det 

flyter ut.” 

 

”Ja, alltså, jag slår ju av telefon om det är så, jag har inte någon mail i telefonen för att då 

skulle jag bli tokig, det skulle ju plinga hundra gånger om dagen.” 
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En av respondenterna berättar att för att få ett tydligt avslut på sin arbetsdag har denne utvecklat 

en strategi för att tydliggöra gränsen för arbetsdagens slut;  

 

”Jag har en speciell taktik, (...) när jag åker hem, (...) då ska jag sluta.(...) jag har passerat 

ett, det sista (...) då ska jag sluta att tänka på jobbet. Nu går inte det alltid naturligtvis, det 

beror på vad det är, men på nått sätt måste man ha en strategi, för sig själv, för att kunna 

släppa.” 

 

Allvin et al. (1992:2) diskuterar hur arbetslivet går ut över individens familjeliv, när 

arbetsplatsen förflyttas till hemmet och arbetstiden är oreglerad och menar att om utarbetade 

strategier inte finns kan det leda till konsekvenser för individen, dels att individen får arbeta 

mer, dels att individen förväntas vara tillgänglig (Allvin et al., 1992:2). 

 

4.1.5 Återhämtning 

Återhämtning menar respondenterna är viktigt för dem och att det är något de prioriterar för att 

orka med det dagliga arbetet. En av respondenterna nämner vid intervjutillfället att för att 

återhämta sig brukar denne ta långa promenader i skogen medan andra respondenter beskriver 

att de bland annat ägnar sig åt att; måla, sticka, pyssla, läsa böcker, sjunga i kör, spela 

musikinstrument, vistas i sommarstugan, motionera eller umgås med barn & barnbarn.  

 

”(...) jag har hund, jag är ute och går, jag tycker om att läsa, jag reser, vi har barnbarn, 

barn. Så det är inte så svårt.” 

 

Något som speglar att respondenterna ser återhämtning och vila som extra viktigt när 

arbetsbelastningen är hög och innefattar situationer som gör det svårt att släppa tankarna på 

arbetet, när arbetsdagen är slut. Ett resonemang som kan ses ur Danielssons (2007) perspektiv, 

när hon menar att det många gånger är svårt att distansera sig från arbetet i tanken. Tre av 

respondenterna säger uttryckligen att de i tidigare arbeten under perioder med hög 

arbetsbelastning gett avkall på återhämtning, med följden att det fick konsekvensen av en 

dominoeffekt som resulterade i ett dåligt mående såväl i arbetssituationen, som privat. Vilket 

kan kopplas såväl till Bohgard (2011) tankegång kring den sociala överspridningseffekten på 

privatlivet, som till Lundberg (2003) resonemang kring vikten av individers chans till 

återhämtning. Vidare beskriver respondenterna att dessa upplevelser gör dem mer observanta 

på “varningssignaler” idag, för när den egna gränsen är nådd. Ett ständigt högt tempo, 

effektivitet och konkurrens samt brist på vila och återhämtning menar Lundberg (2003) idag är 

ett stort hälsoproblem. Åsberg et al. (2010) utvecklar det resonemanget och menar att 

långvariga perioder utan chans till återhämtning kan leda till utmattningssyndrom hos 

individen. 
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4.2 Sociala aspekter av arbetsmiljö 
 

4.2.1 Den inre känslan av stress 

Det är i första hand inte de kvantitativa faktorerna i förhållande till arbetet, som upplevs vara 

det mest stressande i den egna arbetssituationen för respondenterna. Med kvantitativa faktorer 

menas de faktorer som traditionellt beskrivits som mer konkreta faktorer i arbetet, exempelvis 

arbetets utformning, arbetstiden, tillgängligheten eller antalet arbetsuppgifter att utföra (Allvin 

et al., 1999:2; 1998:21). 

 

”(...) det handlar väl om att det ständigt pågår en tankeverksamhet om hur man ska lösa 

saker (…) Hur ska jag lösa det där nu då och så kommer hon tillbaka på måndag hur gör vi 

då (...) det pågår en tankeverksamhet, det måste man lära sig på nått sätt att stänga av och 

det är jättesvårt. (...) så, det är svårt, det är det svåraste, mer än den faktiska arbetstiden.” 

 

Respondenterna uttrycker istället att det är svårare att släppa den inre stress som kan uppstå i 

relation till den egna upplevelsen av en känslig situation i arbetet, som vid konflikthantering 

eller när medarbetare mår dåligt på grund av känsliga händelser i arbetet.  

 

”(...) det är nog svårare att lösa konflikter eller problem med arbetstagarna än att ha 

faktiska, tydliga såhär; gör det här, det här, det här, ja det kan man ju göra, personer kan 

man ju inte beta av (...) då blir det också väldigt mycket konflikter, oro och onödig stress tror 

jag.” 

 

Respondenterna menar att det är vid dessa tillfällen som de oftare tar jobbet med sig hem och 

att gränsen mellan arbetstid och fritid blir otydligare. Även här går det att tillämpa Boghard 

(2011) resonemang kring överspridningseffekten. Respondenterna ger således uttryck för att 

den inre stressen är svårare att hantera, än den stress som kommer av de mer traditionsenliga 

faktorerna. De händelser eller situationer respondenterna beskriver är stressande för dem, är 

enligt Åsberg et al. (2010) situationer som kan resultera i oönskade konsekvenser, i form av 

förändringar som för individen kan skapa en inre känsla av stress om de inte känns hanterbara. 

Antonovsky (1991) menar på ett liknande sätt att det kan förklaras genom individens upplevelse 

av sammanhanget. En av respondenterna beskriver det som att vissa “besvärliga händelser”, 

som är relaterade till den mänskliga faktorn, kan skapa en känsla av oro som kan vara svår att 

släppa vid arbetsdagens slut.  

 

4.2.2 Känslor av otillräcklighet 

Till viss del beror den inre känslan av stress på vad som kan identifieras som en känsla av 

otillräcklighet, utifrån respondenternas beskrivningar. Vilken således ger uttryck för den egna 

upplevelsen av den individuella kompetensen, i förhållande till hur de klarar av att hantera olika 

arbetssituationer (Tengblad et al., 2007). Vilket i respondenternas fall kan ses ha såväl 

kopplingar till den egna kompetensen, i förhållande till både redan nämnda kvantitativa 

arbetsmoment, som till deras upplevelse av att ha förmågan att hantera och lösa känsliga 

situationer med andra människor. Detta kan även förstås ur Rapp och Rapp (2001) resonemang 
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om att känslor av otillräcklighet i arbetet ofta kompenseras för genom att individer 

överpresterar. 

 

”(...) blir man bekymrad över grejer och går och grubblar över dem blir man inte heller 

effektiv och gör att man känner sig osäker på ett område som är så tungt som ekonomin. (...) 

då blir det att man går och grubblar på det och då blir man ineffektiv även på andra prylar.” 

 

”Ja när det inte blir tydligt är det givetvis en stressorsak, känslan av otillräcklighet antingen 

hos mig själv eller hos mina (...) Men om vi tittar på mig; känslan av att man inte duger, att 

man inte vet vad man ska göra åt en sådan situation skapar mycket mer stress hos mig än att 

jag ser 20 papper som jag vet att jag måste ta hand om eller 80 fakturor som måste gås 

igenom.” 

 

Antonovskys (1991) resonemang kring att ha en känsla av sammanhang i arbetssituationen och 

tillräckliga resurser för att hantera olika situationer, är tillämpbart på det respondenterna ger 

uttryck för när de känner sig otillräckliga. Antonovsky (1991) menar att människor som känner 

att de har tillräckliga resurser för att klara av att hantera stressiga situationer i livet, blir mer 

motståndskraftiga mot ohälsa och kommer att skapa en känsla av sammanhang i 

arbetssituationen. 

 

4.2.3 Lojalitet 

Respondenterna ger uttryck för en stark känsla av lojalitet till organisationen, vilket gör att vi 

känner att vi inte kommer respondenterna nära vid intervjutillfällena. Känslan är att de medvetet 

väljer att vara försiktiga i sina uttalanden. Det kan handla om att de inte vill påvisa att det i just 

deras arbetssituation finns brister. Lojalitet kan, enligt Argyris (1960) här refererad ur Heery 

och Noon (2001), vara kopplad till den egna integriteten och ha ett samband med det 

psykologiska kontrakt som etableras mellan arbetsgivare och arbetstagare vid en anställning. 

Vilket således kan förklara att respondenterna inte vill prata om sin arbetsgivare i negativa 

ordalag, då det skulle kunna anses vara illojalt mot arbetsgivaren.  

 

”Jag brukar prata om lojalitet, och den måste vara ömsesidig. Jag är hundraprocentigt lojal 

mot mina arbetsgivare, min chef och (...), men jag kräver (...) att (...) är lojal mot mig som 

chef, att de inte backar ifrån sina beslut.” 

 

Viktigt är även att belysa att resultatet också visar att det finns positiva känslor kopplade till 

lojalitetskänslan.  Zetterberg (1983) samt Heery och Noon (2001) menar att det många gånger 

är just tack vare den lojalitet som finns mellan arbetsgivare, chefer och medarbetare i 

organisationen, som gör att chefer känner trygghet i sitt ledarskap och ett förtroende för 

organisationen.  
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4.3 Ledarskap och chefsroll 
 

Flera av respondenterna innehar ett chefskap som de beskriver har medfört ett ansvar för 

många personer som inte är deras direkta medarbetare, vilket de vidare förklarar innebär många 

oförutsägbara händelser i arbetsvardagen i de redan stora personalgrupperna.  

 

4.3.1 Stora personalgrupper och administrativt arbete 

Respondenterna ger uttryck för att de upplever att det sker förändringar i arbetslivet, som leder 

till förändringar i ledarskapet. Något som gör att de behöver fokusera på andra saker än tidigare. 

Respondenterna beskriver att en förändring som sker är att personalgrupperna växer, vilket de 

menar påverkar ledarskapet negativt gentemot medarbetarna. Respondenterna menar att 

ledarskapet går från att vara närvarande och coachande, till att tiden i allt större utsträckning 

upptas av att utföra administrativa uppgifter, på bekostnad av den faktiska arbetstid de har att 

tillbringa i den dagliga verksamheten.  

 

”Alltså jag hade över 50 i personalen förut, och nu gick jag ner till 34 och bara det har 

väldigt stor betydelse för arbetsmiljön, för då hinner jag ju med (...) Jag bedömer att omkring, 

ja kring 30, 40 stycken, det är gränsen för att kunna göra ett bra jobb med alla de 

skyldigheter man har (...)”. 

 

Ekman (2003) menar att i takt med att personalgrupperna växer, ökar även det administrativa 

arbetet för cheferna. Vilket vidare förklaras leda till minskad tid att vistas ute i verksamheten 

och att arbeta coachande. 

 

”När man får det här hanterbara antalet, då kan man jobba mer ledande, man kan vara mer 

ute på avdelningarna, man kan coacha dem, finnas på plats, de vet att man är på plats. (...) 

som har uppemot 70 stycken medarbetare, då är det ju knappt så att man vet vad de heter, 

det är ju jättesvårt (...) då blir det mer administrativa sysslor och det är ju inte därför man 

vill jobba som ledare för att bara jobba administrativt (...).” 

 

Respondenterna uttrycker en önskan om att ha mer tid att tillbringa bland medarbetarna i den 

faktiska verksamheten och där flera av dem uttrycker att gränsen för att utföra ett 

kvalitetsmässigt bra arbete som säkerställer att alla medarbetare blir sedda och hörda, är vid 

omkring 40 medarbetare. Ekman (2003) menar att det behövs en jämvikt mellan det 

administrativa arbetet och ett coachande ledarskap i de växande personalgrupperna. 

 

”Folk vill ju ha kontakt och har ju rätt att få det också, å få bolla frågor, få feedback på det 

man har gjort. Alla behöver synas. Och det är klart jag har ett femtiotal då, som jag är direkt 

chef för, närmaste chef för och man hinner ju inte med alla så (...). Vad jag vill göra, det 

hinner jag alldeles för lite av, det är att vara ute i verksamheten, ute och se. Som det är nu får 

jag prata med folk vad de gör på medarbetarsamtalen (...).” 

 

”(...) ja, alltså det är väldigt svårt att vara chef idag, (...) det är ett tufft jobb att få ihop.” 
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En konsekvens av att chefsuppdraget blir allt mer administrativt i och med att arbetsgrupperna 

växer, menar Ekman (2003) är att cheferna inte hinner kommunicera med sina medarbetare i 

tillräcklig utsträckning genom det så kallade “småpratet”. Något Ekman (2003)  menar är 

viktigt för att det inte ska resultera i en sämre sammanhållning och motivation bland 

medarbetarna.  

 

4.3.2 Socialt stöd från chefer, medarbetare och anhöriga 

Stöd från familjen uttrycker respondenterna är viktigt för dem, när det kommer till att hitta en 

balans i arbetslivet. De anhörigas stöd menar de möjliggör att finna en balans mellan arbete och 

fritid, under den periodvis höga arbetsbelastning som förekommer. Respondenterna menar att 

de trivs bra i sin chefsroll, samtidigt som de ger uttryck för att de vill mycket i sin arbetsroll. 

Något de menar gör det svårt för dem att själva se när det blir för hög arbetsbelastning och att 

det därför är viktigt att de anhöriga agerar gränsmarkörer. Hellesöy (2002) belyser i sin 

forskning att det sociala stödet är betydande för chefer och att i likhet med det respondenterna 

uttrycker, menar vi att det sociala stödet som gränsmarkering speglar det forskningen visar. 

 

”Och då sa min (...) att (…) det hade gått ett år och så sa (...): du, jag känner inte igen dig 

och först blir man nästan arg, men jag sa ingenting och sen gick jag och funderade ett par 

veckor och då förstod jag vad (...) menade. Och då bestämde jag mig för, (...) nej sluta nu 

(...).” 

 

Samtliga respondenter lyfter även betydelsen av att ha både sina närmaste kollegor och chefer 

som stöd i sin arbetssituation. De menar att stödet är en viktig del i att hantera den stress som 

kommer av att de redan från början har för mycket att göra. Utöver det sker dagligen 

oförutsedda händelser som behöver hanteras och som många gånger är situationer de upplever 

gör det svårt att släppa arbetet, både i tanken och känslomässigt när arbetsdagen är slut. Vilket 

respondenterna påtalar kan leda till en inre känsla av stress. Hellesöy (2002) menar att det 

sociala stödet är viktigt för individen, då det fyller viktiga primära behov av trygghet, kontakt, 

omsorg och uppskattning. Även Eide et al. (1984) menar att det sociala stödet är en källa till att 

reducera negativ känslomässig stress. 

 

”(...) och så har vi förbaskat roligt dessutom, de är inte kloka nån och inte jag heller, men 

man liksom skojar och det är mycket skratt, ju jobbigare det är desto mer skratt.” 

 

Det respondenten uttrycker ovan om att ”ju jobbigare en situation är, ju mer skrattar vi 

tillsammans”, kan ses handla om att de genom det gemensamma skrattet, omedvetet eller 

medvetet har utvecklat en problemfokuserad copingstrategi för att hantera stress i 

arbetsvardagen. Den problemfokuserade copingstrategien förklaras av Svedberg (2012) och 

Nydegger (2011) behandla när individen väljer att bemästra källan till stress, genom att använda 

sig av det sociala stödet i relationen till sina kollegor. 

 

I sammanhanget nämner någon av respondenterna även betydelsen av storleken på 

personalgruppen, men då i ett sammanhang av att de i sin roll som chef känner ett ansvar i att 
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både ha bra kvalitet på arbetsutförandet och i att skapa goda relationer till medarbetarna, där de 

i sin chefsroll ska agera stöd. Eide et al. (1984) menar att organisationer som aktivt arbetar för 

att förstärka de sociala nätverken och således samhörigheten på arbetsplatsen kan skapa 

fördelar. Respondenterna menar att stödet till medarbetarna handlar om att ge och ta och att få 

alla medarbetare i arbetsgruppen att arbeta efter samma riktlinjer. Något de poängterar är svårt 

när arbetsgruppen är för stor.  Ett resonemang vi finner stöd i, i forskning (Eide et al., 1984) om 

att chefers hälsa i hög grad påverkas av kvaliteten i relationen till medarbetarna. 

 

4.3.3 Utmanande förändringar vid arbetsutförande och rekryteringar 

Flertalet av respondenterna påtalar att personalbrist på främst nyckelpositioner i organisationen 

är en orsak som bidrar till att deras arbetsuppgifter förändras och samtidigt ökar markant. Andra 

orsaker som respondenterna nämner som stora utmaningar för organisationen och även dem 

själva är de stora pensionsavgångar som pågår och där risken för frånfälle av kompetens finns. 

Några av respondenterna nämner även de förändringar som sker i samhället med nyanlända 

flyktingar som ska integreras och som utifrån det de beskriver har kommit att påverka deras 

yrkesroll både praktiskt och känslomässigt. Något som resultatet visar på för nämnda 

respondenter, är att arbetet ställer helt nya krav på deras kompetenser och arbetsutförande, 

bland annat när det handlar om att hantera de mänskliga relationerna i arbetet. Dessa 

förändringar beskriver respondenterna inte är något de är negativt inställda till, då de menar att 

förändringarna är både naturliga och ofrånkomliga inom den profession de verkar men menar 

att det ställer andra krav på deras kompetenser.   

 

”(...) så jag sa det alltså, att fortsätter det som det har varit nu det här året, då (...) alltså det 

är inte värt att jobba ihjäl sig. (...) men får jag lite stöd (...) så, eller mycket stöd, då går det ju 

tillbaks till det som jag har varit van vid tidigare.” 

 

”(...) kraven blir hårdare och det blir mer (...) det blir mer arbetsgivaransvar (...) så kommer 

det att bli ännu tuffare att vara chef och jag tror att man kommer att få svårt att rekrytera.” 

 

Karasek och Theorell (1990) Krav- och kontrollmodell går att tillämpa på det respondenterna 

ger uttryck för, då Karasek och Theorell (1990) menar i sin teori att det bör finnas en balans i 

arbetet mellan att vara utmanande och samtidigt inrymma en känsla av kontroll för 

medarbetarna. Citatet ovan visar att det finns en viss oro inför framtiden och att kraven under 

en tid har upplevts som orimliga. Med ytterligare stöd i Karasek och Theorell (1990) 

resonemang, kan det resultera i att om kraven ges orimliga proportioner på grund av frånfälle 

av kompetens och svårigheter med rekrytering i organisationen, kan respondenten i fråga 

komma att uppleva arbetet som ohanterbart. 
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5. Diskussion 

 

I detta diskussionsavsnitt ämnar vi besvara vårt syfte och de frågeställningar vi har utgått från 

i arbetet med vår studie. Resultatet av studien kommer att diskuteras, likaså den teori vi har 

valt att använda. Vi avslutar sedan diskussionen med att redogöra för vårt bidrag av kunskap 

samt ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 

Vårt examensarbete har syftat till att ur ett ledarskapsperspektiv undersöka hur chefer i sin 

chefsroll påverkas av förändringar i arbetslivet samt hanterar gränsdragningen mellan arbete 

och fritid. Således är syftet att belysa vilken betydelse det gränslösa arbetet har för chefsrollen 

och chefernas upplevelser av sin arbetssituation. Resultaten i vår studie visar att cheferna direkt 

eller indirekt påverkas av de förändringar som sker i arbetslivet samt att det även är något som 

påverkar hur de hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. Vidare visar studien att 

vilket stöd cheferna behöver i sitt arbete skiljer sig. Studiens resultat visar även att förändringar 

som rör såväl den nya teknikens utveckling som mer organisationsspecifika förändringar bidrar 

till att det ställs nya, eller förändrade krav på chefernas sätt att agera i chefsrollen samt på deras 

kompetenser. Studien visar att det i första hand inte är de kvantitativa faktorerna i förhållande 

till arbetet, som upplevs vara det mest stressande i den egna arbetssituationen. Med kvantitativa 

faktorer menar vi de faktorer som Allvin et al (1999:2) menar traditionellt beskrivits som mer 

konkreta faktorer i arbetet, exempelvis arbetets utformning, arbetstiden, tillgängligheten eller 

antalet arbetsuppgifter att utföra. De intervjuade cheferna uttrycker istället att det är svårare att 

släppa den inre känsla av stress som kan uppstå i relation till den egna upplevelsen av en känslig 

situation i arbetet, eller när kompetensen inom organisationen eller den egna kompetensen inte 

räcker till. Det är vid sådana tillfällen vi ser att respondenterna tenderar att oftare än annars, ta 

“jobbet med sig hem” och att gränsen mellan arbetstid och fritid blir otydlig.  

 

Resultatet av den inre känslan av stress menar vi dock inte helt får överskugga att resultatet 

även visar på att de upplever en tidvis hög arbetsbelastning som leder till stress. Bland annat på 

grund av de pensionsavgångar som skett och som har lett till ett större behov av rekrytering. 

Även de många arbetsuppgifter, för stora arbetsgrupper och samhälleliga förändringar har 

bidragit till att det krävs helt ny eller ställs förändrade krav på deras kompetens. Totalt sett utgör 

dessa resultat en bild av en komplex situation, som påvisar att chefer idag har höga krav på sig 

och att ovan nämnda aspekter direkt eller indirekt kommer att påverka chefernas hälsa. Men 

även ge effekt på deras psykosociala och organisatoriska arbetsmiljö och påverka 

gränsdragningen mellan arbete och fritid. 

 

5.1.1 Tillgänglighet och det individuella handlingsutrymmet 

Vårt resultat bekräftar att arbetet blir allt mer individualiserat för cheferna och att tekniken 

bidrar till att en ständig tillgänglighet är möjlig. Studien bekräftas således av Allvin et al 

(1999:2) resonemang om att det åligger individen själv att avgränsa arbetet, då det resultatet 

visar att det som tidigare benämndes som “traditionella villkor” i arbetslivet har försvunnit. 

Dock ser vi att respondenterna inte anser detta vara något problem, då cheferna istället upplever 

att det stora handlingsutrymmet som medföljer är något positivt. Något som även Grönlund 

(2007) studie visar angående individens handlingsutrymme, där hon menar att individen kan 

uppleva frihet i samband med att det egna handlingsutrymmet blir större. 
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Studiens resultat visar att faktorer som berör den personliga ambitionen och resursen i 

förhållande till arbetet, är de faktorer som bidrar till att respondenterna anser att arbetet blir 

svårt att avgränsa. Ett resultat som förvånade oss, då vi alltjämt hade en föreställning om att det 

skulle vara de “kvantitativa” faktorerna i arbetet, som studien skulle påvisa vara det som gjorde 

arbetet svårt att avgränsa. Resultatet visar även att cheferna på det stora hela inte ser sitt arbete 

som gränslöst i negativ mening. Trots det menar vi att det finns risk att när gränsdragningen 

handlar om en subjektiv bedömning, utökas risken för att gränsdragningen blir svårbedömd. Ett 

resonemang vi finner stöd i, ur Allvin et al (1999:2) teori. Vi ser att på längre sikt kan det 

resultera i ökad psykisk belastning med hälsorisker som följd. 

 

Möjligheten att ständigt vara tillgänglig via exempelvis mail ser vi i resultatet inte utgör något 

problem för respondenterna, även om de påtalar att detta är en klart märkbar förändring i 

arbetslivet och som påverkar det dagliga arbetet. Vilket, om man tillämpar Allvin et al (1999:2) 

och Tengblad (2007) och Ekman (2003) teorier, ser vi kan leda till en "övertillgänglighet" för 

respondenterna, då resultatet även synliggör att det inte finns några tydliga riktlinjer eller 

förväntningar för när eller i vilken utsträckning de bör vara tillgängliga. Vi ser en motsägelse i 

det resultatet visar och menar att den här formen av tillgänglighet redan innebär en viss 

överbelastning för respondenterna.  När de uttrycker att det inte finns någon policy 

eller riktlinjer som reglerar tillgängligheten, menar vi att gränsdragningen kommer att bygga 

på underförstådda förväntningar som cheferna själva ska tolka. Således blir gränsdragningen 

för tillgängligheten även här subjektiv. Med det menar vi att det på sikt kan leda till högre 

arbetsbelastning för cheferna och försvåra gränsdragningen mellan arbete och fritid, samt även 

försämra deras hälsa.  

 

Vi upplever att det finns en stark lojalitet mellan cheferna arbetstagarna och arbetsgivaren 

(Argyris, 1960; Heery & Noom, 2001) men vi resonerar om att det finns en motsägelse i det de 

säger, som delvis har sin grund i lojaliteten. Vi ser att cheferna vill göra ett bra arbete och agera 

i linje med arbetsgivarens intresse men att det finns en problematik med det, genom att deras 

uppfattning om tillgängligheten är baserad utifrån deras individuella tolkningar. Vi menar att 

det omedvetet kan leda till en “överprestation” hos cheferna och att lojalitetskänslan driver dem 

till att vara mer tillgängliga än vad som förväntas.  

 

5.1.2 Den inre känslan av stress 

Respondenterna ger uttryck för att förmågan att hantera situationer och olika sammanhang i 

arbetet är kopplat till såväl organisationens som den egna personliga resursen och kanske 

framförallt till den egna upplevelsen av avsaknad av kompetens, i förhållande till hur de klarar 

av att hantera de mänskliga relationerna i arbetssituationen. Även om resultatet visar att det i 

vissa falla är kompetens som saknas, vill vi påpeka att det inte handlar om okompetens hos de 

enskilda respondenterna. Vi upplever cheferna vara såväl emotionellt kompetenta, som 

kvalificerade för sin roll. Vi menar istället att det i några av fallen handlar om att de samhälleliga 

förändringar som sker, är utanför organisationens och den enskilda individens kontroll. Vidare 

menar vi att när det inte är reglerat på politisk nivå om vem som ska göra vad, leder det till krav 

på att respondenterna som chefer behöver lösa situationerna utan att ha några tydliga riktlinjer 

att luta sig mot. När förutsättningar för det saknas, visar resultatet i studien att det leder det till 

en inre känsla av stress och att det är i dessa situationer som respondenterna tar arbetet med sig 

hem vid arbetsdagens slut. Tittar man på de teorier som berör krav och kontroll i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990), känslan av sammanhang i arbetslivet (Antonovsky, 1979) samt 

Aronsson et al. (2015), Åsberg et al. (2010) och Tengblad et al. (2007) teorier om att det måste 

finnas en balans mellan den egna kompetensen och utmaningarna i arbetssituationen samt 

vikten av att ha tillgång till resurser för att bemästra detta, ser vi att avsaknaden av dessa 
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“tillgångar” kan resultera i att individen känner sig stressad eller att det kan leda till ohälsa hos 

individen. Tillämpas Karasek och Theorell (1990) krav- och kontroll modell på det 

respondenterna sammantaget ger uttryck för att de upplever i sina arbetssituationer, anser vi att 

cheferna växelvis rör sig mellan tre av de beskrivna situationerna i modellen; avspända-, aktiva- 

samt den spända situationen. Ett konstaterande vi gör utifrån att vi i resultatet ser att de har 

kontroll i arbetsutförandet, i förhållande till de krav som ställs samt att de ger uttryck för att 

tillräckligt med utrymme finns för att kontrollera kraven på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt 

påvisas i resultatet att förhållandet mellan krav och kontroll i vissa situationer upplevs vara 

oförenliga.  Det anser vi påvisar komplexiteten i chefers arbetssituation idag och ger effekt på 

den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön, vilken påverkar gränsdragningen mellan 

arbete och fritid. 

 

5.2 Utmanande förändringar och stöd 
 

De förändringar som respondenterna påtalar sker i organisationen idag, på grund av växande 

personalgrupper, rådande personalbrist, pensionsavgångar och integrering av nyanlända 

medborgare i samhället, påvisas alla i resultatet ge påverkan på såväl strukturen som 

arbetsutförandet och planerandet, på både kort och lång sikt samt att även chefskapet påverkas 

genom att kraven i arbetsrollen förändras. Enligt Ekman (2003) är det ett faktum att det råder 

en obalans i fördelningen av tiden mellan de administrativa uppgifterna och tiden att vara ute i 

verksamheten. Här ser vi att vår studie för fram de konsekvenser Ekman (2003) pratar om, då 

resultatet visar att cheferna uttrycker att de får allt mindre tid att vistas i verksamheten och på 

så vis även mindre tid att vara närvarande och agera coachande i det dagliga arbetet. Något 

respondenterna uttrycker att de vill göra i sitt ledarskap. 

 

Att cheferna behöver stöd för att bemöta de förändringar som sker i arbetslivet framgår tydligt 

i studien. Det framkommer även att vilken typ av stöd cheferna upplever att de behöver, är 

beroende på i vilken situation de befinner sig. De upplever att det ges möjlighet till stöd i det 

vardagliga arbetet idag men att det finns ytterligare behov av stöd. Stöd i form av både 

kompetenta medarbetare, egen kompetensutveckling samt ökade resurser i det administrativa 

arbetet. De olika typerna av stöd visar sig således skilja mellan att handla om direkta resurser i 

arbetet, som kompetensutveckling och administrativt stöd eller genom ett socialt stöd från 

kollegor och familj, där familjen främst agerar gränsmarkörer mellan arbete och fritid. Vikten 

av både ett praktiskt och känslomässigt stöd är något som Hellesöy (2002), Eide et al. 

(1984)  samt Svedberg (2012) bekräftar och vidare menar främjar god hälsa, såväl reducerar 

negativ stress. Det händer dagligen oförutsedda händelser i respondenternas arbetsvardag som 

är kopplade till mänskliga faktorer och det är främst vid dessa situationer som respondenterna 

upplever att det är svårt att släppa arbetet när dagen är slut, både tanke- och 

känslomässigt.  Aronsson et al. (2015), Lundberg (2003) och Danielsson (2007) menar att om 

arbetsuppgifter upplevs vara oavslutade kommer det att påverka individens återhämtning 

negativt. Vad gäller återhämtning efter arbetet ser vi att detta är något respondenterna ser som 

viktigt och är något de prioriterar. Det är en strategi de använder för att bearbeta den känsla av 

stress som uppstår i arbetet vid jobbiga situationer och för att hantera gränsdragningen mellan 

arbete och fritid. Här menar vi bland annat att riktlinjer för när de förväntas vara tillgängliga, i 

vilken utsträckning och på vilket sätt, kan hjälpa respondenterna att få en mer kvalitativ 

återhämtning.  
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5.2.1 Socialt och organisatoriskt stöd  

Av studiens resultat ser vi och som tidigare nämnts, att det finns ett behov av stöd för cheferna 

inom organisationen, både när det handlar om ett kvantitativt och ett socialt stöd. Det 

kvantitativa stödet menar vi är lättare för arbetsgivaren att göra något åt, då det som exempel 

kan innebära att minska personalgrupper eller aktivt arbeta för att både få in ny kompetens samt 

behålla kompetens inom organisationen. Det sociala stödet menar vi är svårare att handskas 

med och göra något åt, då det handlar om ett stöd från både kollegor och familj men även att 

det är individuellt i vilken utsträckning det behövs. Här blir Drakenberg (1997) olika typer av 

chefsroller intressanta, då han menar att chefer hanterar förändringar som följer i det gränslösa 

arbetet på olika sätt beroende på vilken kategori man tillhör. Vilket vi anser är tillämpbart på 

vår studies resultat som visar att det skiljer sig mellan vilket stöd man som chef behöver. Vi 

menar också att det förstärker studiens resultat angående subjektiviteten i våra resonemang 

kring att gränsdragningarna, hanteringen och synen på gränslösheten kan skilja sig åt.   

 

Att besvara hur en arbetsgivare ska arbeta för att tillgodose det sociala stödet är inget vi med 

stöd i vår studie kan ge svar på, vilket heller inte var vår intention med studien. Dock kan studien 

sägas ge svar på att det finns behov av stöd och att det största behovet är i form av det sociala 

stödet, även om det inte får överskugga att det finns behov av ytterligare administrativt stöd.  

 

5.3 Avslutande diskussion 

 

Vi ser utifrån studiens resultat att om organisationer arbetar med att bygga relationer och 

känslor av samhörighet mellan de anställda, kan det skapa fördelar i det hälsofrämjande arbetet 

på arbetsplatsen. Det gör att vi anser att det är viktigt att hantera frågor kring ett socialt stöd, 

för att cheferna ska uppleva att arbetet är hanterbart och även bibehålla en god hälsa. För att 

motarbeta stress i arbetslivet vill vi belysa vikten av att organisationer behöver skapa sig en 

helhetsbild av de processer som pågår i organisationen för att utveckla förbättringsstrategier i 

det förebyggande arbetet mot stress, där det sociala stödet måste ingå (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Vilket är ett generativt arbete som syftar till att tillvarata den mänskliga resursen inom 

organisationen, genom att skapa en meningsfull helhet i arbetets innehåll med tydliga mål för 

individen som tillgodoser individens psykologiska behov (Kira, 2003).  Ett steg för att utveckla 

ett hälsofrämjande, regenerativt arbete på arbetsplatsen är att, som Boxall & Purcell (2011) och 

Francis & Keegan (2010) påtalar, utveckla organisationers mänskliga resurser samt det sociala 

kapitalet, genom att integrera HR systemen i arbetet, för att på så vis nå de övergripande målen.  

 

5.3.1 Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Vårt kunskapsbidrag bidrar till att lyfta att såväl organisatoriska som sociala aspekter i arbetet 

är viktiga, för att avgränsa arbetet men framförallt bidrar det till att tydliggöra att det gränslösa 

arbetet är kopplat till en individuell, emotionell upplevelse. Vi belyser även att om 

organisationer aktivt arbetar med att ha tydliga styrdokument i form av väl formulerade policys, 

där krav och förväntningar i arbetet tydliggörs, kommer dessa organisationer att förmå utveckla 

verktyg för hållbara strategier. Vilket undersökningen visar skulle leda till att ett arbetsliv som 

likväl kan skapa en negativ gränslöshet, istället har möjlighet att bli ett positivt forum för 

utveckling inom den individuella yrkesrollen. För att det ska vara möjligt är det dock, sett 

utifrån Tengblad et al (2007) och Ekman (2003), viktigt att chefstödet uttrycker de värden och 

arbetssätt som ger framgång inom organisationen. Visioner, mål, strategier och policys ska 

därför vara grundligt utformade för att ge chefer den vägledning de behöver i det dagliga arbetet 

(Ekman, 2003).  
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Vi har sett i vår genomgång av forskningsfältet att det finns en ansenlig mängd forskning som 

belyser de generella förändringar som sker i arbetslivet och förklaringar till vad dessa 

förändringar beror på samt vad de kan innebära. Generellt ser vi att tidigare forskningsfront 

belyser hur det gränslösa arbetet påverkar medarbetare och där det tydliggörs att chefs- och 

ledarskap kan ha en avgörande betydelse för medarbetares hälsa, välbefinnande, stress, 

engagemang samt prestation i arbetet. Vi ser även att forskning beskriver att det skett 

förändringar i ledarskapet som bidrar till att det ställs högre och ibland oförenliga krav på 

chefer, vilka är teman vi berör i vår teorigenomgång. Dock upptäckte vi att det finns 

kunskapsluckor kring hur dessa förändringar och nya krav upplevs av chefer, samt vilket stöd 

det finns i arbetet och för att hantera gränsdragningen mellan arbete och fritid.  I Edlunds 

(Drakenberg, 1997) tre typer av chefsroller, tillsammans med Bohgards (2011) resonemang 

gällande social överspridningseffekt på individens privatliv, ser vi att om det appliceras på 

studiens resultat kan det tolkas indikera att upplevelsen av de ökade kraven ter sig olika mellan 

individer. Men också att det kan tolkas som att det finns behov av stöd för chefer att avgränsa 

sin arbetsvardag. Ett behov som i resultatet påvisats ser olika ut, både till form och i vilken 

utsträckning.  

 

Att besvara hur arbetsgivare ska arbeta för att tillgodose och utveckla det sociala stödet, för att 

på så sätt motverka den emotionella känslan av stress hos individer, är inget vi med stöd i vår 

studie kan ge svar på, vilket heller inte var vår intention med studien. Det är dock en fråga vi 

menar är relevant för vidare forskning kring det sociala stödet att undersöka. 
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6. Slutsats 

 

Vår slutsats är att det sker förändringar inom organisationer idag som gör att det ställs helt nya 

krav på chefers kompetenser i arbetsutförandet än tidigare. Något som främst sker när det 

handlar om att hantera de mänskliga relationerna i arbetet men även att det sker förändringar i 

sättet att leda sina medarbetare. Vidare synliggör studien att dessa förändringar bidrar till att 

skapa en inre känsla av stress och en upplevelse av otillräcklighet hos dagens chefer.  

 

Studiens resultat visar att förmågan att hantera situationer och olika sammanhang i arbetet är 

kopplat till såväl organisationens, som den egna personliga resursen och kanske framförallt till 

den egna upplevelsen i förhållande till hur de klarar av att hantera de mänskliga relationerna i 

arbetssituationen. Stödet för att bemöta dessa förändringar är oerhört viktigt. Saknas 

förutsättningar för det visar resultatet att det leder till en känsla av emotionell stress. Resultat i 

studien påvisar således att det är den emotionella känslan av stress som är den mest påtagliga 

stressfaktorn. Den emotionella stressen kan vara kopplad såväl till den egna kompetensen i 

förhållande till arbetsuppgifterna, som till förmågan att hantera olika känsliga situationer med 

andra människor inblandade. Det är vid sådana tillfällen resultatet visar att cheferna oftare än 

annars tar jobbet med sig hem och att gränsen mellan arbetstid och fritid blir otydligare.  

 

Resultatet visar alltså att det inte är de kvantitativa faktorerna i förhållande till arbetet som gör 

det svårt att avgränsa arbetsdagen, utan snarare faktorer som berör den personliga ambitionen 

och resurser i förhållande till arbetet. Ett resultat som vi återigen vill poängtera förvånade oss, 

då vi hade föreställningen att det skulle vara de “kvantitativa” faktorerna i arbetet som leder till 

att arbetet blir svårt att avgränsa. Avslutningsvis visar studien att chefer generellt inte ser sitt 

arbete som gränslöst, i en negativ mening, utan att privatliv och arbetsliv snarare ”flyter in och 

ut” i varandra. Vi menar att det finns en risk att när gränsdragningen handlar om en subjektiv 

bedömning, utökas risken för att gränsdragningen blir svårbedömd och leder till en emotionell 

stress, som suddar ut gränsen mellan arbetstid och fritid. Dock visar resultatet att med tydliga 

styrdokument som vägledning, där förväntningar på cheferna tydliggörs, underlättas chefernas 

arbetsvardag och bidrar till att gränsen mellan arbetstid och fritid blir tydligare. 

 

Vårt examensarbete har syftat till att ur ett ledarskapsperspektiv undersöka hur chefer i sin 

chefsroll påverkas av förändringar i arbetslivet samt hanterar gränsdragningen mellan arbete 

och fritid. Intentionen var att belysa vad det gränslösa arbetet kan innebära för chefsrollen. Då 

studien behandlar faktorer på både individ och organisatorisk nivå, anser vi att det gör vår studie 

intressant att ta del av, för såväl organisationens medarbetare som för dess chefer. Vår avsikt 

var inte att generera ett generaliserbart resultat, som går att tillämpa på varje individ inom den 

undersökta organisationen. Vår avsikt var istället att belysa området och skapa en ökad 

förståelse för chefernas subjektiva känslor och upplevelser kring de förändringar som sker i 

arbetslivet. Vi menar att det är viktigt för både medarbetare och chefer att veta vilka aspekter 

som indirekt eller direkt påverkar deras arbetsvardag och därmed även deras arbetsmiljö. Vidare 

menar vi att vilka förändringar som påverkar och hur individen påverkas av dem, är intressant 

att ta del av. Dels i syfte att skapa en förståelse för andras arbetssituation och förhindra ohälsa 

hos organisationens anställda, dels för att förbättra arbetssituationen och för att tydliggöra vad 

som gör gränsdragningen mellan arbete och fritid svår att avgränsa. 
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8. Bilagor  
 

Nr 1; Informationsbrev 

 
 

Hej, 

 

Vi heter Mariette Lappalainen och Johanna Sundlöf och vi studerar sista terminen på Personal 

och arbetslivsprogrammet på Högskolan Dalarna. Under våren kommer vi att utföra vårt 

examensarbete hos er på Avesta kommun, i samarbete med Personalenheten. Vårt 

examensarbete syftar till att undersöka hur man i sin chefsroll, ser på och påverkas av 

förändringar i arbetslivet samt hanterar gränsdragningen mellan arbete och fritid. 

Undersökningen kommer att utföras via enskilda intervjuer. Din medverkan vore mycket 

värdefull för vår undersökning! 

 

Intervjuerna beräknas ta max en timme och möjlighet kommer att ges att ta del av 

intervjufrågorna innan intervjutillfället, då frågorna mailas ut i förväg. För att anonymisera en 

eventuell medverkan kommer ett slumpmässigt urval att göras utifrån de intresseanmälningar 

vi mottagit. När urvalet gjorts bestäms lämplig tid och plats för intervju.    

 

Undersökningen utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilket innebär att du 

har rätt att vara anonym, deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta 

intervjun utan närmare motivering. De uppgifter och svar som lämnas vid intervjutillfället 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för studiens ändamål. Du kommer 

ges tillfälle att i efterhand ta del av intervjumaterialet om så önskas, i syfte att revidera eller 

lägga till uppgifter. 

 

Din intresseanmälan skickas till nedan angiven mailadress, senast måndag den 11 april. Vi 

ämnar genomföra intervjuerna under vecka 15 och 16. 

 

Din anmälan skickas till: Mariettelappalainen@hotmail.com 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 

information.    

 

Mariette Lappalainen 

Tel: xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Johanna Sundlöf                                                                                                             

Tel: xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Mariette Lappalainen & Johanna Sundlöf 
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Nr 2; ”Mail till de som valts ut för intervju” 

 
 

Hej, 

Du är utvald att delta i vår undersökning som behandlar ämnet chefers arbetsmiljö och vi vill 

nu gärna boka in en tid för intervju. Vi har en förhoppning om att genomföra samtliga intervjuer 

under vecka 15-16, där varje intervju kommer att ta cirka 1 timme. Vid tillfället för intervjun 

besöker vi förslagsvis gärna dig och det vore bra om det finns ett utrymme där vi kan sitta 

enskilt. Vänligen ange om annan plats för intervjun önskas. 

Välj det datum och den tid som passar för dig utifrån nedanstående förslag och återkoppla sedan 

till oss så snart som möjligt, då vi försöker sätta ihop ett schema som passar alla inblandade 

personer. 

Vecka 15; 

Den: 14/4, kl 9.15- 10.30 eller den: 15/4, kl 9.15- 10.30. 

Vecka 16; 

Den: 19/4, kl 9.15-10.30, 10.45- 12 eller kl 13.30- 14.45 

När tid och plats är inbokade kommer vi att maila intervjufrågorna till dig, så att du i lugn och 

ro kan ta del av dem innan intervjutillfället. Observera att ditt svarsmail inte ska vidarebefordras 

till personalenheten, då din medverkan är anonym. 

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor; 

Mariette Lappalainen 

Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Johanna.Sundlöf                                                                                                             

Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxx@hotmail.com 
 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Mariette Lappalainen & Johanna Sundlöf  
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Nr 3; Svarsmail med bifogad intervjuguide till respondenterna 

 

 

 

 

Hej igen, 

 

Härmed bekräftas ditt bokade datum till den______kl:____ samt att vi bifogar de intervjufrågor 

vi kommer att använda oss av vid intervjutillfället. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Mariette Lappalainen & Johanna Sundlöf 

 

 

Bifogad intervjuguide; 

Undersökningen utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilket innebär att du har 

rätt att vara anonym, deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta 

intervjun utan närmare motivering. De uppgifter och svar som lämnas vid intervjutillfället 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för studiens ändamål. Du kommer ges 

tillfälle att i efterhand ta del av intervjumaterialet om så önskas, i syfte att revidera eller lägga 

till uppgifter. 

 

Persondata (konfidentiellt) 

 Namn: 

 Ålder: 

 Befattning/titel: 

 Kontaktuppgifter: 

 Har du personalansvar? 

 

-Hur många anställda har du? 

 

Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Har du möjlighet att planera din egen arbetsvardag? 

 

Har du reglerade arbetstider eller årsarbetstid? 

  - Är du nöjd med dina arbetstider?   

 - Kan du själv påverka dessa?   

 

Kan du arbeta var som helst, när som helst? 

- Arbetar du hemma på kvällarna? 

- Åker du till arbetet på lediga dagar, lördagar och söndagar? 
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Finns det någon policy som reglerar arbetstiden där du arbetar? 

- Finns det någon outtalad policy? 

 

I vilken mån anser du att du hinner utföra de arbetsuppgifter som du hade tänkt dig 

under dagen? 

-Hur och på vilket sätt påverkas din arbetssituation om du inte hinner med dina 

arbetsuppgifter? 

Känner du krav på att arbeta utanför ordinarie arbetstid? 

-Från vilka känner du krav? (Exempelvis överordnade, kollegor, anställda, dig själv) 

-Vilka krav känner du? Ge exempel. 

 

Om du känner krav på att arbeta utanför ordinarie arbetstid, upplever du då att det medför 

förändringar i dina arbetsuppgifters utförande? 

- Leder det till en ökad arbetsbelastning? 

 

Känner du dig stressad i din arbetssituation? 

-Vilka stressorsaker anser du vara möjliga att identifiera? 

- När uppstår känslan av stress? 

- Hur tar det sig uttryck? 

- Om inte: varför? 

 

Upplever du att det finns stöd att få i din arbetsvardag? 

- På vilket sätt? Som exempelvis; hjälp med att strukturera arbetsdagen, prioritera 

arbetsuppgifter med mera. 

- Från vem? 

- Önskar du mer, mindre eller annan typ av stöd? 

 

Vad gör du för att återhämta dig efter arbetet? 

- Hur påverkar ditt arbete dina möjligheter till återhämtning?   

 

Upplever du att din roll som chef skapar en ökad förväntan av att du bör vara tillgänglig i högre 

utsträckning än andra medarbetare via mail, mobil, sociala medier etc.? 

-På vilket sätt? 

 

Finns det uttalade krav på att du ska vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid? 

- Hur? (exempelvis via mail, telefon eller jourtid) 

- Från vilka ställs krav? (exempelvis överordnade, kollegor, anställda, dig själv) 

- För vilka ska du vara tillgänglig? (anställda, kollegor, överordnade) 

- Hur gör du för att avgränsa din tillgänglighet? 

 

Upplever du en svårighet med att kombinera arbets- och privatliv? 

-Anser du att det är möjligt att separera privatliv från arbetstid ? 

-Hur drar du gränsen mellan hem och arbetsplats? 

 

Något du vill tillägga? 

 

Handledare: Gunilla Carstensen, Universitetslektor Högskolan Dalarna 

Tel: xxx-xxxxxxx 


