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Om chefer med personalansvars upplevelse och hantering av stress 

kopplat till arbetsrelaterade resurser 

Linda Andersson Lindblad 

 

Forskning har visat på ledarskapets betydelsefulla roll för att främja 

hälsa och minimera arbetsrelaterad ohälsa. Detta samtidigt som 

ledares egen arbetsroll ofta kännetecknas av hög arbetsbelastning 

och påfrestning vilket är riskfaktorer för arbetsrelaterad stress och 

ohälsa. Studien undersöker upplevelser och hantering av stress på 

arbetsplatsen hos chefer med personalansvar. Även arbetsrelaterade 

resurser har undersökts för att synliggöra huruvida dessa inverkar 

vid hantering av stress. Sex individuella djupintervjuer med 

personalchefer genomfördes och databearbetningen gjordes med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visar att stress hos cheferna 

var associerat med stort ansvar, krav på att prioritera mellan 

uppgifter, ansvar som inte matchas med tillräckliga befogenheter, 

hög arbetsbelastning samt för många olika arbetsuppgifter. 

Analysen identifierade fem olika copingstrategier: Kommunikativa, 

Kompensatoriska, Ansvarsbefriande och Avstängande, Icke-

kommunikativa samt Distansierande. Strategierna delades in i 

konstruktiva och icke-konstruktiva kategorier. Detta då några 

strategier upplevdes främja hälsan medan andra upplevdes minska 

den. Kommunikativa arbetsrelaterade resurser användes 

kontinuerligt som strategier hos respondenterna.   

 

Keywords: work related stress, coping, leadership, health, working 

conditions. 

Inledning 

På jobbet spenderar vi människor mycket av vår tid och de arbetsförhållanden som finns 

kommer därmed att inverka på vår hälsa. Arbetsmiljöverket (2012) påvisar att ledarskapet är 

av stor vikt för att nå och bibehålla friska arbetsplatser. Chefens roll är framträdande för ett 

gynnsamt klimat och givande arbete för att minimera arbetsrelaterad ohälsa. Chefers 

ansvarsområden innefattas ofta utav arbetsmiljöansvar och de behöver därmed anpassa 

ledarskapet gentemot anställdas och organisationens behov för att främja arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Ytterliggare forskning hänvisar till hur chefers egen 

arbetssituation ofta kännetecknas av otydliga arbetsramar samt hög arbetsbelastning. Detta 

tyder på en ökad påfrestning som kan yttra sig i bland annat arbetsrelaterad stress samt ökad 

risk för stressrelaterad ohälsa (Skagert m.fl., 2004; Cheng, Kogan & Hin-man Chio, 2012; 

Bernin m.fl., 2003 & Kenny & Cooper, 2003). Med hänsyn till detta kan frågor ställas om hur 

chefers egna upplevelser ser ut angående den arbetsrelaterade hälsan utifrån ett 

individperspektiv. I föreliggande uppsats undersöks chefer med personalansvar och deras 

upplevelse och hantering av stress på arbetsplatsen. Även arbetsrelaterade resurser och dess 

inverkan på hantering av stress studeras.  
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Stress och dess påverkan  

Stress berör många aspekter av psykologiska och fysiologiska funktioner (Lupien et.al., 2009) 

och påverkar därmed även vår psykologiska, fysiska samt sociala hälsa. Begreppet är ett 

komplext fenomen som innefattas av diverse reaktioner vilka uppstår vid psykiskt eller fysiskt 

framkallade hot (Tavernies et.al., 2011). ”Stress är ett systematiskt koncept som hänvisar till 

en obalans av systemet som helhet, i synnerhet av systemets kontrollkapacitet. Biologiska 

kontrollsystem inbegriper hjärnan, hjärtmuskeln, och psyko endokrina system. Styrsystem 

förekommer också på nivån av kognitiv funktion. . .”(Karasek och Theorell, 1990, s.87). Vid 

stress kan nästan alltid en yttre händelse uppmärksammas vilken sedan får en reaktion.  

För att vidare påvisa begreppet kan stress delas upp i två delar, eustress samt distress. Vad 

eustress syftar till är den konstruktiva stressen som visar sig genom emotioner så som empati 

och en positiv strävan, vilket sägs gynna eller skydda vår hälsa. Distress ses istället som den 

negativa varianten av stress och yttrar sig genom ilska samt aggression, en destruktiv form 

som sägs skada vår hälsa (Lazarus, 1999). Lazarus (1999) menar också att den psykologiska 

stressen kan ha sitt ursprung i förlust, skada eller utmaning. Förlust handlar om skador eller 

förluster som tidigare skett. Skada innefattar skador som ännu inte skett men som är troliga i 

den nära framtiden. Utmaningar består av en existerande känslighet som finns då problem kan 

stå i vägen för individuella mål men som kan övervinnas via entusiasm, tålmodighet och 

självförtroende. Med hänsyn till emotioner så tar individers upplevelser en komplexare och 

mer varierande form. Stress har en nära relation till både våra känslor samt strategier för 

hantering av dessa. När individen ska hantera stressfulla situationer så kan olika strategier 

användas (Parker & Endler, 1996). 

 

Coping  

Copingbegreppet beskriver individers sätt att hantera stressfyllda situationer på. Det handlar 

om individens kapacitet till att handskas med yttre samt inre krav och belastning (Lazarus & 

Folkman, 1984). Lazarus & Folkman (1984) definierar coping som ”konstant förändrande 

kognitiva och beteendemässiga insatser för att hantera specifika externa och/eller interna 

krav som bedöms överstigande individens resurser” (egen översättning av Lazarus & 

Folkman, 1984, s. 141).  

Parker & Andler (1996) beskriver vidare hur mänskliga strategier som appliceras i 

stressfyllda situationer vilka är medvetna innefattas under coping som begrepp. De perspektiv 

som ser på coping som medveten process kan betraktas utifrån två olika perspektiv. Ena 

synsättet menar att copingstrategier är förhållandevis bestående personlighetskaraktäristiska 

drag medan det andra perspektiv ser coping som varierade och anpassningsbara sätt att 

hantera stress på. Det sistnämnda perspektivet menar att individens bedömning av en specifik 

situation påverkar sättet att hantera den upplevda stressen på (Lazarus & Folkman, 1984). 

Coping kan även ses som mindre medveten. Det psykodynamiska perspektivet menar att 

coping handlar om mer omedvetna psykologiska försvar.  

Andra perspektiv som fokuserar vid den sociala kontexten har i dagsläget inom stress och 

coping forskning expanderat både vad gäller användning samt utveckling (Newton, 1995; 

Mickelson, Lyons, Sullivan & Coyne, 2001). De coping teoretiska inriktningarna som ser 

copingstrategier som föränderliga och anpassningsbara sätt att hantera stress på menar också 

att coping pågår samt interagerar med mer eller mindre medvetna hanteringsstrategier och 

försvar. Dessa är kontextberoende samt ombytliga. Då man ser coping på detta sätt så ligger 

fokus vid vad en individ gör eller tänker i stressfyllda situationer. Alltså föränderliga tankar 

och handlingar i stressfulla konfrontationer. Att något blir stressfullt för en individ formas 
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genom personens värderingar eller skattning av en specifik situation. Coping kan appliceras 

på alla stressfulla möten eller sammanstötningar (Lazarus & Folkman, 1984; Astvik, 2002). 

Då denna studie undersöker stress kopplat till copingstrategier och resurser på arbetsplatsen så 

antas ett perspektiv angående coping som kontextbundet och mer eller mindre medvetet.  

Det finns flera olika sätt att hantera stressfyllda situationer på och Lazarus & Folkman 

(1984) redogör för hur dessa strategier kan delas in under problemfokuserade respektive 

emotionsfokuserade copingstrategier. Emotionsfokuserad coping handlar om att försöka 

förändra eller hantera sina känslor i relation till den problematiska situationen. Individen vill 

här minska sin obehagliga upplevelse genom olika typer av strategier. Dessa typer av 

strategier används ofta då individen upplever att det inte länge går att fysiskt försöka lösa 

situationen. Vid problemfokuserad coping upplevs situationen fortfarande hanterbar och att 

situationen fortfarande praktiskt går att lösa. Strategierna avser därmed lösa eller förändra den 

problematiska situationen eller relationen som upplevs existera (Lazarus & Folkman, 1984). 

Att till exempel sträva efter socialt stöd, väga nackdelar med fördelar, prioritera och söka 

problemlösning eller konfrontation ses som problemfokuserade strategier. Att istället 

distansera sig, undvika, ventilera, förneka, rationalisera eller självkritisera ses som exempel 

på emotionsfokuserad coping.  

Hockey (1997) redogör vidare för kompensatoriska strategier i den kompenserande 

reglerande-kontroll-modellen. Modellen visar på hur arbetare behöver anamma en 

kompenserande aktivitet då hög arbetsbelastning existerar. Arbetaren kompromissar då 

mellan att skydda sig mot mental ansträngning samt resultatmål. Den mentala ansträngningen 

syftar till den prestation som krävs för att nå de mål för resultat som individen satt upp. Vid 

denna typ av ansträngning, då arbetaren behöver hantera hög arbetsbelastning med 

kompensatoriska strategier, så tar detta i gengälld energi och kan i sin tur leda till ohälsa samt 

utbrändhet. Kompensatoriska copingstrategier används alltså i syfte att försöka kompensera 

och hantera obalans och krav som existerar. Tidigare forskning påvisar att strategierna 

användas kontinuerligt av svenska arbetstagare i dagens samhälle (Allvin et al, 2011; Astvik 

& Melin, 2012; Gustafsson, 2008).  

Copingstrategier används mer eller mindre för att hantera påfrestningar som individen 

utsätts för. Påfrestningarna formas i sin kontext som i sin tur också inverkar på valet av 

copingstrategier och valet av strategier påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Detta 

innebär att en del sätt att hantera stressfulla situationer inte endast främjar människors hälsa 

utan även kan skada hälsa och minimera välbefinnande (Billings och Moos, 1984).  

 

Resurser och arbetsklimat 

Ledarskapet, dess arbetsvillkor samt resurser ser olika ut på olika arbetsplatser vilket gör att 

sättet en individ hanterar sin situation på kommer att påverkas och formas av bland annat 

vilka resurser som finns på arbetsplatsen. Detta kan sedan härledas till huruvida chefer med få 

resurser på arbetet för hantering av påfrestningar finner sig använda sådana copingstrategier 

som ger ökad risk till arbetsrelaterad ohälsa.  

Astvik & Melin (2012) studerade obalansen mellan krav och resurser på arbetsplatsen för 

socialarbetare. Även denna arbetsgrupp är i en särskilt utsatt position och resultaten visar att 

de olika copingstrategier som upptäcktes i studien påverkar hälsoutfall samt upplevd 

servicekvalitet på arbetsplatsen. Kontroll över sin arbetsmiljö, socialt stöd samt uppmuntran 

till utveckling av nya idéer på arbetsplatsen kännetecknas som arbetstillstånd vilka ses som 

arbetsrelaterade resurser. Resurserna sägs skydda mot emotionell utmattning och 

kombinationen av flera resurser kopplade till sin kontext tycks minska risken för utbrändhet. 
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Även arbetsklimatet har påvisats inverkar vid bevarande av psykologisk hälsa och resurser 

hos individen (Hall, Dollard & Coward, 2010; Riolli & Savicki, 2003).  

Astvik (2002) påtalar organisatoriskt hållande vilket innefattar ett stödjande arbetsklimat 

och andra varierade resurser gentemot medlemmarna i en organisation. Detta sägs skapa en 

arbetsplats med mindre behov för användning av copingstrategier för hantering av negativa 

förnimmelser, vilket i sig då även tyder på att en större mängd resurser möjliggör minskad 

arbetsrelaterad stress samt ohälsa.  

Relationen mellan de krav som ställs på arbetsplatsen samt möjliga resursers inverkan kan 

synliggöras med Bakkers et.al., (2001) krav-resurs modell. Modellen menar att 

arbetsförhållanden innefattas av två kategorier, jobbkrav och jobbresurser. Dessa delas upp i 

relaterade specifika utfall. Jobbkrav refererar till sociala, fysiska eller organisatoriska aspekter 

hos arbetet som kräver bibehållen fysisk eller psykisk ansträngning och är därför associerad 

med specifika fysiologiska och psykologiska kostnader, det vill säga utmattning eller 

utbrändhet. Jobbresurser hänvisar till de psykologiska, fysiologiska, organisatoriska eller 

sociala aspekter av arbetet som kan vara funktionella i att nå arbetsrelaterade mål, reducera 

jobbkrav från de associerade psykologiska eller fysiologiska kostnaderna och/eller stimulera 

till personlig tillväxt och utveckling (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med chefsposition och personalansvar 

upplever samt hanterar stress på sin arbetsplats. Även resurser på arbetsplatsen undersöks för 

att försöka få kunskap om och hur resurser påverkar användningen av copingstrategier. 

Forskning angående syftets fokus är begränsat och studien görs för att öka kunskaperna 

angående arbetsrollen i kombination med resurser, copingstrategier samt upplevelser. Tre 

frågeställningar formulerades för att svara på studiens syfte.  
 

1. Hur kan chefer uppleva stress på arbetsplatsen? 

2. Hur kan chefer hantera stress på arbetsplatsen? 

3. Vilka resurser kan existera för att hantera stress på arbetsplatsen? 

Metod 

Deltagare 

Undersökningen genomfördes med chefer med personalansvar från sex olika företag i 

Mellansverige inom både privat och offentlig sektor. Kriterier för deltagarna var att de skulle 

vara verksamma i en chefsposition samt ha personalansvar. Det urval som användes i studien 

för att finna deltagare vilka innefattades av dessa kriterier kan därför ses som ett målinriktat 

urval. Tio stycken utöver de som valt att delta, nekade till att medverka i undersökningen. 

Detta då samtliga upplevde tidsbrist i sitt eget arbete. Det var slutligen fyra kvinnor och två 

män som deltog i studien. Deltagarna som medverkade hade chefsposition med 

personalansvar inom följande branscher: socialtjänsten, bemanning och rekrytering, 

distribution av tekniska produkter, fordonsreparation, medicinsk utrustning samt inom 

högskoleverksamhet. Åldersfördelning var mellan 25-65 år och personalansvarsområdet för 

deltagarna varierade mellan 4-1000 individer. Erfarenheten av rollen som chef varierade 

mellan två och över 30 år. Syftet med att välja chefer från olika branscher var för att 

undersöka huruvida chefernas upplevelser skiljer sig avsevärt åt eller om mättnad kan uppstå 
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trots variationen. Respondenterna skapar med sina yrkesroller en intern homogenitet medan 

mängd ansvar, erfarenhet, utbildning och bransch skapar heterogenitet i gruppen.  

Material 

Genom att använda kvalitativa individuella intervjuer kunde fokus läggas vid människors 

upplevelser samt erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). En semistrukturerad intervjuguide 

skapades för att respondenterna skulle kunna utveckla sina resonemang och för att främja den 

enskilda individens upplevelse men bringa någon form av fokus. Genom detta kan även en 

mättnad skapas inom diverse frågeområden. Guiden delades upp i tre delar vilka innefattade 

upplevelsen av stress, hantering av stress samt resurser för hantering av stress. Till att börja 

med användes inledande frågor angående bakgrundsinformation. Dessa innefattades utav 

frågor rörande ålder, erfarenhet samt upplevelsen av stress som begrepp. Intervjuerna har 

spelats in med diktafon för att sedan transkriberas till textformat. Intervjuerna varade mellan 

45 och 60 minuter. Den samlade mängden transkriberad text resulterade i 80 sidor. 

Procedur 

Telefonkontakt upprättades för att nå potentiella deltagare. Ett missivbrev sammanställdes 

och skickades ut till de deltagare som uppgett intresse för att delta i studien. Intervjuerna till 

undersökningen genomfördes under december månad 2012. Med de individer som var 

intresserade bokades tid och plats för intervju per telefon och mejl. I missivbrevet redogjordes 

även för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) vilka också redovisats per telefon 

innan det att missivbrevet skickats ut samt muntligen under intervjutillfällena. Efter varje 

intervju fick deltagarna en trisslott som tack för medverkan i undersökningen. Samtliga 

intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplatser.  

Databearbetning 

Bearbetningen av data utfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen gjordes med 

manifest tolkning, för att på bästa sätt försöka formulera resultaten så nära det som deltagarna 

själva ville uttrycka. Undersökningen är en blandform av induktiv och deduktiv art då studien 

startade förutsättningslöst men har vid analys och resultat till viss del inordnats efter 

begreppsligt ramverk. Den transkriberade texten granskades noggrant upprepade gånger för 

att kunna identifiera kategorier samt teman.  

Genom abstrahering kunde analysenheter delas in i kondenserade meningsenheter som 

sedan kodades och kategoriserades. Tre tabeller har skapats för att sammanfatta resultaten 

samt skapa struktur och tydlighet. Innehållet i frågeställningarna är analyserade med en 

systematisk analys för att ta reda på vad chefer med personalansvar kan uppleva som 

stressande i sitt arbete, vilka copingstrategier de kan använda samt vilka typer av resurser som 

kan påverka chefernas copingstrategier.  

 

Resultat 

De kategorier som framkommit vid upplevelsen av stress är; ansvar, påverkan och belastning. 

Vid undersökningen om hantering av stress på arbetsplatsen synliggörs flera olika typer av 

copingstrategier. Strategierna delas in i konstruktiva samt icke-konstruktiva kategorier. De 

konstruktiva kännetecknas av kommunikativa, distanserande samt ansvarsbefriande och 

avstängande strategier. De icke-konstruktiva innefattas av kompensatoriska och icke-

kommunikativa strategier. Den resurs som identifierats är kommunikativa resurser och har 
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visat sig påverka valet av copingstrategier hos respondenterna. Samtliga teman är förenade 

med studiens frågeställningar och tidigare forskning om stress samt copingstrategier.  Nedan 

redogörs för vilka resultat som framkom i undersökningen med hjälp av de tre 

huvudområdena: upplevelse av stress, copingstrategier för hantering av stress samt resurser på 

arbetsplatsen för hantering av stress. Underteman beskrivs i löpande text. Dessa är de 

kategorier eller teman som skapats med innehållsanalysen och studiens frågeställningar. 

Resultaten åskådliggör respondenters upplevelser samt erfarenheter med hjälp av utvalda 

citat. Tabellerna sammanfattar de kategorier samt undertema som identifierats inom varje 

undersökningsområde.  

Upplevelsen av stress  

Tabell 1  

Sammanställning av meningsenheter som kondenserats. Koder har skapats och kategorier 

identifierats för upplevelsen av stress på arbetsplatsen.  

Upplevelse av stress 

Kategori Kondenserad meningsenhet Kod 

Ansvar 1. Ansvar för att fatta 

beslut 

2. Respondenterna behöver 

ansvara för prioriering 

av olika arbetsuppgifter 

på daglig basis 

1. Beslutsfattande 

2. Prioritering 

Påverkan 1. Inte lika mycket 

befogenheter som ansvar  

1. Begränsning 
 

Belastning 1. Hög arbetsbelastning på 

arbetsplatsen 

2. Många olika 

arbetssysslor 
 

1. Arbetsbörda 

2. Variation 
 

 

Ansvar. Det som kan stressa cheferna på jobbet är det ansvar som positionen ofta innefattas 

av. Att behöva prioritera och fatta beslut upplevs som stressande moment. Det existerade en 

högre stress då ansvaret upplevdes som stort samt då många individer påverkas av beslutet.  

Nedskärning av personal samt organisationsförändringar beskrivs som bland de svåraste 

situationerna att vara i för respondenterna. Ansvaret innebär makt men genererar även 

skyldigheter som kan upplevas svåra att leva upp till samt hantera som nedanstående 

illustrerar.   

”Vi har haft en omstrukturering och nerdragning av personal. De är ju en väldigt 

stressande situation. Dels ska du ge negativa besked till individer om att det inte finns 

arbete för dem längre. Man ska ha ett professionellt och mänskligt sätt att hantera det 

på. Det ska göras inom en viss tidsram, regler ska följas och allting ska vara 

professionellt gjort. Då slits man lite grann mellan hjärta och hjärna. Det är en 

stressande situation och så vet man också att det är ett jobb som ska utföras, men jag har 

inte riktigt de resurserna som behövs för att göra det. Utan jag ökar trycket på dem som 

är kvar och så ska jag ändå hantera dem som ska lämna företaget. Det är ganska 
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stressande. Så även om jag kan ge direktiv till mina chefer som rapporterar till mig, att 

dem ska genomföra det så tar jag nog ett ägarskap och ansvar över det. Så det påverkar 

mig med”. (Ip 2). 

Flera deltagare upplever hur prioritering av jobbet behöver göras kontinuerligt för att få 

arbetssituationen att fungera. Många arbetsuppgifter är aktuella på samma gång men cheferna 

hinner inte göra allt samtidigt. Därför väljs ofta det mest akuta ut som det högst upp på ”att 

göra - listan”. Medvetenheten om det konstanta inflödet av uppgifter som ligger på 

deltagarnas ansvar upplevs stressande i varierad grad. 

        ”Det där är intressant, för det kan nog vara så att det ligger en sådan här, våt filt. 

Konstant av saker som man då har sagt av olika skäl att det här gör jag inte nu men man 

vet ju att dem alltid ligger kvar. De måste göras men jag har då valt att inte göra dem 

nu. Det är klart att det är ju emellanåt jobbigt när man tänker på det. Det kan ju pågå 

länge, den känslan. Men det har nog också att göra med hur man är som person. Hur 

mycket man orkar ta av sådan skit som ligger”. (Ip 3). 

Påverkan. Begränsningar som arbetet kan innebära skapar i olika grad upplevd stress. Flera 

deltagare beskriver situationer där de begränsas utav kombinationen av deras ansvar i sin 

position samt de befogenheter de har. Befogenheterna är ofta mindre än ansvaret och skapar 

stress i och med känslor som kontrollförlust och frustration. De kan i vissa situationer alltså 

inte påverka sin situation då besluten inte kan fattas av dem själva. 

”Att man på nått sätt har ansvar och man ska leverera men det är inte alltid man har 

befogenheterna till att kunna göra det eller att beslutsmandatet ligger där. Utan 

beslutsmandatet ligger högre upp och det för mig sitter inte ihop då. Jag kan ta 

hundratjugo procent ansvar så länge jag har hundratjugo procent befogenheter att göra 

någonting åt det. Sen lyckas man inte heller alltid, men man har ju i alla fall gjort det 

man trodde var bäst för situationen.” (Ip 2, s. 3).  

Belastning. Mängden arbetsbörda och det stora antalet av arbetsuppgifter i kombination 

med tid och ansvar genererar hög arbetsbelastning för deltagarna. Det tycks finnas en mängd 

uppgifter som ska göras varje dag samt att det kontinuerligt under dagarna kommer upp nya 

uppgifter som bör tas omhand. Arbetsramarna är även ofta otydliga. Detta medför att de mest 

akuta blir gjort och resterande arbetsuppgifter ligger som en ”konstant mer eller mindre våt 

filt” (Ip 3) kring arbetssituationen.  

”Att det alltid finns mer att göra än vad man känner att man har tid att lägga egentligen. 

Man är aldrig färdig som chef. Man är aldrig färdig med sitt arbete när man går hem 

utan det har man ju alltid med sig. Hela tiden så jagas man utav deadlines eller att det 

ska levereras in eller så ska man ha avslutat något. Så är det hela tiden, som ett 

ekorrhjul. Det andra som jag tänker på är stress i relation till att hantera sin egen tid. Det 

här med sociala medier eller hur man ska beskriva det, med mejl och telefoner. Alla de 

här tidstjuvarna som man inte styr över själv. Det är ett otroligt inflöde” (Ip 2). 

Även om det finns en uttalat hög arbetsbelastning så upplever deltagarna det generellt sett 

som hanterbart. Den positiva stressen upplevs till synes oftare än den negativa och samtliga 

respondenter finner sitt arbete meningsfullt. Det existerar generellt sett glädje och drivkraft 

kring arbetet.  
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Copingstrategier för hantering av stress   

Det finns flera sätt att hantera arbetsrelaterad stress på. Utifrån respondenternas egna 

upplevelser så kan de strategier som existerar delas upp i icke-konstruktiva och konstruktiva 

hanteringssätt. Deltagarna redogör för hur de är medvetna om att vissa typer av strategier 

håller arbetsförhållandena i schack men minimerar individens fritid samt stressar delvis i sig. 

Dessa redogörs därmed här som icke-konstruktiva. De konstruktiva strategierna kännetecknas 

av strategier som minimerar negativ stress generellt samt ökar välbefinnandet hos 

respondenterna.  

Tabell 2 

Sammanställning utav meningsenheter med hjälp av kondensering samt kodifiering. 

Kategorier har sedan utformats för hantering av stress i form av identifierade 

copingstategier.  
Hantering av stress 

Kategori Kondenserad meningsenhet Kod 

konstruktiva 1. Kommunikation med arbetskollegor, 

chefer samt anhöriga eller vänner.  

2. Distanstagande beteende och 

tankemönster angående arbetet. 

3. Man skjuter ansvaret framför sig eller 

”stänger av”. 
 

1. Kommunikativa strategier  

 

2. Distanserande strategier 

 

3. Ansvarsbefriande/ 

avstängande strategier  
 

Icke-

konstruktiva 

1. Att behöva stå inför ansvar och 

beslutsfattande utan annan feedback 

stressar. 

2. Upplevelser av otillräcklighet gör att 

några arbetar över på en kontinuerlig 

basis. Detta förorsakar mindre fritid 

och återhämtning vilket 

respondenterna upplever skada på 

lång sikt framför allt.   

1. Icke -kommunikativa 

strategier 

 

2. Kompensatoriska strategier 

 

Icke- konstruktiva strategier 

Icke-kommunikativa strategier. De individer som inte hade stor möjlighet till stöd från 

kollegor eller sin närmaste chef fick hantera mycket ansvarsrelaterade uppgifter som 

beslutsfattande, prioritering och andra stressfyllda arbetsrelaterade situationer själva. 

Deltagarna upplevde en stress över detta och önskade att möjlighet till stöd och 

kommunikation skulle existera i större utsträckning.   

”(Har du stöd och kan prata mycket med dina chefer?) Inte så mycket nu ska jag säga. 

Tyvärr har jag haft så mycket att göra så jag hinner inte prata med dem. Det är ju också 

en stress. Som blir för då får jag ta väldigt mycket beslut själv. Jag har inte så många 

personer som jag kan bolla med och det är stressigt. De hade varit mycket enklare för 

mig om jag hade haft en mer närvarande chef.” (Ip 5) 
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Strategierna kompenseras ofta med kommunikativa strategier under fritiden för hantering av 

arbetssituationer samt upplevd arbetsrelaterad stress.  

         ”(Vem pratar du med om du skulle behöva?) Ja, vem prata jag med? Det vet jag inte. Jag 

har ju vänner som jag kan prata med. Som jobbar inom samma område och vi pratar ju 

ganska mycket. (Finns det någon annan du kan prata med om sådana saker på jobbet?) 

På jobbet så är de väl Vd:n i sådana fall men jag brukar inte prata med honom om 

sådana saker.” (Ip 5). 

Kompensatoriska strategier. Att känna otillräcklighet är en återkommande upplevelse hos 

cheferna i arbetssituationen. 

Gränslöshet mellan arbete och privatliv framkommer ofta i och med att mejl och telefon 

används trots att arbetsdagen är över. Övertidsarbete blir även ett sätt att hantera dessa 

upplevelser på för att komma ikapp med arbetsuppgifterna. De som använder dessa typer av 

strategier ofta, upplever dock att fritid och privatliv blir lidande samt att individens hälsa 

försämras på lång sikt. Trötthet uppstår som fysiskt samt psykiskt symtom. Kombinationen på 

sikt menar respondenterna gör att arbetet upplevs mindre roligt. 

  

         ”Ja alltså jag hanterar det ju så för att jag vet att jag har väldigt stor arbetskapacitet. Så 

att jag kan härbergera ganska mycket innan det rinner över. Det är sällan som andra 

förstår egentligen hur mycket jag har därför att jag är duktig på att fejka det. Sen så 

skjuter jag då på saker istället för mitt eget välmående och det är ju inte så smart tycker 

jag. Jag prioriterar bort mitt privata och mig själv. Så jag har väldigt långa arbetsdagar, 

så kan jag säga. (Hur långa skulle du säga att dina arbetsdagar är?) Jag skulle tippa att 

det är minst tio timmar om dagen minst. Detta innebär att jag har bestämt mig för nu för 

att till våren ska jag jobba som alla andra. Jag ska ner i fyrtio timmar i veckan” (Ip 6).  

Konstruktiva strategier 

Distanserande strategier. Resultaten tyder på att psykiskt och fysiskt distanstagande till 

arbetet gör att respondenterna förmår att hantera arbetet och fortsätta att må bra. 

Distanserandet tycks skydda deltagarna psykiskt och fysiskt emot den dagliga belastning samt 

påfrestning som jobbet innebär.  

”Effekten blir väl att jag kan må bra som individ. Det här att jag kan stänga av. Under 

veckorna kan det vara väldigt tufft men när fredagen kommer och jag har gjort allt jag 

kan den veckan så stänger jag av min dator och min hjärnhalva till jobbet, den stänger 

jag av. Det tror jag är min överlevnadsstrategi. Det här att jag inte går och funderar på 

fredag kväll eller lördag morgon. När jag gör annat med familj eller med mina vänner 

och liknande utan det tänker jag att det får jag ta på måndag morgon. Så att jag har en 

förmåga att stänga av och på, vilket jag tror hittills i alla fall varit min överlevnad. I 

situationer som blir väldigt stressande. Sen ska jag inte säga att jag går helt obemärkt 

utan ibland kan man ju känna att man får lite sådan ångest. Men den förmågan tror jag 

är en viss form av distansering till att det är ett jobb” (Ip 2).  

Ansvarsbefriande och avstängande strategier. Att generellt sett inte arbeta övertid ser 

några av deltagarna som del till deras välmående. Fritid och rekreation upplevs som en viktig 

del för att orka med arbetssituationen.  

”(Märker du att det påverkar ditt privatliv?) – Nej, och det är faktiskt någonting som jag 

är förvånad över de här senaste tio åren att de inte gör. När jag har suttit i olika 
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chefsroller. Varför det inte påverkar mig! Därför att jag har många kompisar som jag 

pratar med, generellt. Och de tycker att det äter på dem på grund av att de behöver jobba 

mer. Under kvällar och helger är de aldrig hemma och liknande. Då blir jag ibland 

fundersam därför att jag är till 99,9%  av tiden alltid hemma och gör middagar med 

mina barn. Jag jobbar väldigt sällan på helger. Då får det mig att tänka över mitt val. Jag 

har valt det här” (Ip 3). 

 

Ansvarbefriande strategier används för att hantera situationer med mycket ansvar och lite 

befogenheter. Då menar respondenterna att man kan skjuta ansvaret framför sig för att klara 

av situationerna.  

”Så mitt sätt att hantera stress är att faktiskt våga släppa de sakerna som jag inte kan 

påverka längre och så får någon annan ta ansvar för det. Jag släpper inte ägarskapet av 

det men jag skjuter ansvaret då jag känner att jag inte kan hålla på det. Jag kan inte ta 

det om jag inte får det på något vis” (Ip 2). 

Kommunikativa strategier. Att prata med kollegor samt chef användes regelbundet som 

strategi för att diskutera och finna stöd. Respondenterna kände sig lugnare, tryggare samt 

mindre stressade då de kunnat ”bolla tankar”.  

”(Har du någon att bolla tankarna med i sådana situationer?) – Ja det har jag. Dels har 

jag ju då bra kollegor internt och beroende på vad det är för frågor, om det är -

personalfrågor eller affärsfrågor. Sen har jag, tack vare att jag har andra bolag också, 

personer där att tala med som har god erfarenhet av liknande frågeställningar. Så det 

tror jag är en styrka. Om man skulle vara ensam i allting så skulle det varit förjävligt. 

(Så det är en typ av strategi att prata?) Absolut. Ja det är riktigt, det gör jag nog alltid 

när det är större beslut. Och så har jag en handfull personer som, vill vara insatta och 

som är hyggligt informerade om vad jag gör eller hur verksamheten drivs. Dom vill vara 

öppna samt insatta och även precis som du säger då, bollplank” (Ip 3). 

Resurser på arbetsplatsen för stresshantering 

Tabell 3 

Sammanställning av meningsenheter som sedan kondenserats. Därefter är kod skapad och 

slutligen har ett tema synliggjorts.   
Resurser för hantering av stress 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Tema 

Att prata och diskutera 

med kollegor och chef ses 

som typ av resurs  

Arbetsrelaterad kommunikation Kommunikativa resurser 

 

Kommunikation. De respondenter som hade tillgång till kommunikation med kollegor eller 

närmaste chef för stöd och diskussion använder det som strategi för att hantera arbetsrelaterad 

stress. Dock framgår det inte för någon av deltagarna att de använder eller använt samtal med 

internt eller externt stöd som finns som ytterligare resurs på en del utav företagen. De 
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respondenter som hade små resurser för olika former av kommunikativt stöd upplevde behov 

av det.  

”Ja, framför allt så resonerar jag en del med mina medarbetare kring den här situationen 

och vi tittar på olika synsätt samt så söker jag ju också stöd av min chef så att säga. För 

där känner jag att det finns vana att driva verksamheten och svara på olika sätt, men här 

behövde jag då ett resonemang med min chef för att hitta rätt strategi och kunna 

hantera. Kunna må bra själv också” (Ip 1).  

För övrigt fanns flera typer av resurser på de olika arbetsplatserna att tillgå vid behov i 

varierad utsträckning. Några exempel av resurser som existerade var alltifrån massage på 

arbetsplatsen till samtal med person från företagshälsovård. De arbetsplatsknutna resurserna 

används dock inte så ofta av cheferna själva. Intervjuerna tyder på att för dessa chefer är stöd 

och kommunikation med chefer och kollegor den viktigaste resursen för att hantera stress. 

Diskussion 

Den här undersökningen hade som syfte att undersöka stress och copingstrategier hos chefer 

med personalansvar. Detta har innefattats av en innehållsanalys av sex stycken intervjuer med 

chefer. Olika upplevelser av stress har undersökts, strategier för hantering av den befintliga 

stressen och resurser på arbetsplatsen har studerats samt analyserats. Studiens begränsningar 

bör tas i beaktning i kommande resultatdiskussion och kommer att diskuteras i den följande 

metoddiskussionen. De tre frågeställningarna som ligger till grund för studien kommer nedan 

att diskuteras och slutsatser kommer att dras utifrån materialet.  

Upplevd stress 

Tavernies (et.al., 2011) beskriver hur stress uppstår som reaktion då människor möter fysiskt 

eller psykiskt framkallade hot. I undersökningen upplevs bland annat ansvar, behov till att 

prioritera mellan arbetsuppgifter och begränsade befogenheter som hot vilka framkallar stress 

hos respondenterna. Stressen skiftar i styrka och närvaro på individnivå men även mellan 

respondenterna.  

Allvin (et.al., 2011) menar att kraven idag på arbetsmarknaden har ökat medan kontrollen 

har minskat. För respondenterna var det stort arbetsrelaterat ansvar i kombination med 

begränsade befogenheter, kontakt med många anställda och tid som skapade grogrund för 

känslor av otillräcklighet och irritation samt ökad upplevd stress. Det var viktigt för 

resondenterna att känna kontroll men upplevde stundtals många och oklara arbetsuppgifter 

vilket genererade känslor av brist på kontroll.  

Med hänsyn till de olika stressfulla situationer som beskrivs så redogörs även för hur en 

positiv stress tycks existera hos respondenterna. Lazarus (1999) beskriver skillnaderna mellan 

distress samt eustress, vilket skulle kunna ses som negativ respektive positiv stress. Som 

tidigare beskrivits syftar distress till den negativa varianten av stress och yttrar sig genom 

ilska samt aggression, en destruktiv form som sägs skada vår hälsa. Respondenterna påtalar 

att de sällan upplever så starka känslor som ilska men det är genomgående för samtliga att 

uppleva irritation vid negativt stressfulla situationer. Denna typ av stress tycks existera i större 

grad då respondenterna upplever begränsade befogenheter, brist på kontroll, stort ansvar och 

behov till prioritering av uppgifter. Eustress refererar till den konstruktiva stressen som visar 

sig genom emotioner så som empati och en positiv strävan, vilket sägs gynna eller skydda vår 

hälsa. De flesta respondenterna redogör för upplevd glädje, driv och hanterbarhet generellt 

sett i sin vardag. Detta skulle kunna kännetecknas som typer av eustress.   
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Hantering av stress 

Alla stressfulla sammanstötningar och möten kan även i denna studie ses som situationer där 

coping kan brukas. Det som skiljer sig åt mellan deltagarna är vad som upplevs som 

stressande samt vilka strategier som används. På ett individuellt plan används även olika typer 

av strategier beroende av kontexten (Lazarus & Folkman, 1984; Astvik, 2002).  

Hanteringen av obalans mellan krav och resurser görs med hjälp av kompensatoriska 

strategier, vilket visat sig vara relativt vanliga strategier i svenskt arbetsliv (Allvin et al, 2011; 

Astvik & Melin, 2012; Gustafsson, 2008). Hockeys (1997) kompenserande reglerande-

kontroll-modell kan även appliceras för åskådliggörande utav de kompensatoriska strategier 

vilka cheferna i denna undersökning använder sig av i varierande utsträckning. Dessa 

strategier uppfattas vara icke-konstruktiva och kan möjligen ses som riskfaktor för stress och 

ohälsa (Astvik & Melin, 2012; Gustafsson, 2008, Hockey, 1997). Bland de konstruktiva 

copingstrategier som identifierats var de kommunikativa vanligt förekommande för hantering 

av arbetsrelaterad stress hos de flesta respondenterna. Dessa strategier inbegriper att prata, 

diskutera eller resonera med kollegor eller närmsta chef angående det som upplevs stressa 

individen. Genom att använda denna typ av strategi kunde deltagarna finna stöd och trygghet i 

de individuella ståndpunkterna, resonemangen eller beslutsfattande. Respondenterna använde 

strategin kontinuerligt på jobbet och upplevde den som betydelsefull. De som hade mindre 

tillgång till denna strategi på grund av små resurser upplevde behov av den.  

 

Resurser för stresshantering  

För att minska på existerande arbetsrelaterade krav som kopplas till fysiologiska och 

psykologiska kostnader samt för att kunna nå mål på arbetet kan jobbresurser användas som 

medel. Resurser på arbetsplatsen kan även användas till utveckling och personlig tillväxt 

(Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Tillgången till resurser på arbetsplatserna förekom i 

olika utsträckning. Dock användes inte fler än en resurs återkommande vid behov. 

Kommunikativa resurser innefattade bland annat arbetsrelaterat socialt stöd samt även stöd i 

beslutsfattanden och prioritering. Genom kommunikativa resurser kunde respondenterna finna 

trygghet och resonemang angående arbetet. Detta gjorde deltagarna mindre stressade samt 

ökade deras välbefinnande.  

Bakkers et.al., (2001) krav-resurs modell hänvisar till arbetsrelaterade krav och resurser 

samt vad de innefattar. I undersökningen kan det som tidigare redogjorts för, ses hur kraven 

som ställs på respondenterna är förhållandevis höga i relation till de resurser som finns att 

tillgå samt vilka befogenheter som är tilldelade respektive individ. Studien visar även på att 

insatser och stöd med kommunikativ karaktär endast sätts in reaktivt då något hänt eller då en 

medarbetare redan mår dåligt. Möjligtvis bör resurserna innefattas av proaktivt 

kommunikativt stöd som medel för medarbetare i större utsträckning. Även om de befintliga 

resurserna som användes på arbetsplatserna var få hos just detta urval, så fann deltagarna sina 

jobb till största delen meningsfulla och upplevde inte stressen som övermäktig. Individerna 

använde sig av diverse resurser under fritiden vilket kan ha påverkat att behovet av resurser på 

jobbet inte var lika stort.  

Undersökningen bidrar till aktuell arbetslivsforskning om stress, coping och resurser för 

hantering av stress när det gäller den undersökta gruppen, chefer med personalansvar.  
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Metoddiskussion 

Undersökningen är gjord med ett litet antal chefer vilka har personalansvar. Därmed går det 

inte att generalisera resultaten till chefers upplevelser av stress i allmänhet. Emellertid kan 

denna studie bidra till kunskaper om hur upplevelsen och hanteringen av stress kan se ut hos 

chefer med personalansvar. Till följd av detta kan undersökningen ses som kontribution till 

forskningsområdet vilket relaterar till dess potentiella användbarhet. Undersökningens syfte 

och frågeställningar kontrollerades under arbetets gång för att stärka validiteten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter det att intervjun hållits, 

vilket gjorde att tidsaspekt och andra intervjuers inflytande kunde minskas. Vid 

intervjutillfällena förekom typ av det som Kvale & Brinkmann (2009) redogör för som 

kommunikativ validering. Intervjuare och respondent överlägger och gör upp om 

meningsinnebörder under samtalets gång. Undersökningen är ute efter att fånga det manifesta, 

att komma så nära deltagarnas egna upplevelser som möjligt. Via ytterligare frågeställningar 

kunde tolkningsutrymmet minimeras och därmed kan även trovärdigheten stärkas i studien.   

Undersökningens validitet kan också diskuteras utifrån problemet med social önskvärdet. 

Dimensioner av social önskvärdhet kan ha förekommit under intervjutillfällena. Hänsyn togs 

till denna aspekt under intervjuerna och ett empatiskt samt öppet förhållningssätt användes av 

intervjuaren. Dock är det svårt att avgöra om och i vilken utsträckning respondenterna kan ha 

använt social önskvärdhet. Något annat att ta hänsyn till är att samtliga intervjuer 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. Om intervjuerna istället varit i en annan miljö kan 

svaren kommit att vara annorlunda. Som redan har nämnts kan inte studiens resultat 

generaliseras till hur chefer i allmänhet upplever och hanteras stress. Om fler intervjuer gjorts 

med chefer från fler arbetsplatser hade det möjligen varit lättare att kunna dra generella 

slutledningar av det material som förts fram. Riktade studier med chefer från privat respektive 

offentlig sektor skulle möjligen identifiera tydligare stressorer, strategier och resurser som är 

betydelsefulla för hantering av stress. Det fanns en stor variation gällande deltagarnas mängd 

av ansvar i sin roll som chef. Detta kan ha påverkat variationen i deltagarnas upplevelser av 

sin situation, vilket i sin tur bör ifrågasättas vad gäller undersökningnens validitet.  Urvalet av 

deltagare gjordes endast med hänsyn till deltagarnas arbetsposition vilket även detta kan ses 

som ett hot mot validiteten. Homogeniteten kan alltså ha varit för liten och därmed kan 

skillnaderna blivit för stora. Dock upplevs en mättnad infinna sig efter den femte intervjun. 

Detta skulle kunna tyda på att variationen gällande branscher inte nödvändigtvis betyder att 

yrkeskategorin i sig, skiljer sig åt i större utsträckning.  

 

Slutsatser och fortsatt forskning 

Arbetsrelaterad negativ stress upplevs existera periodvis för samtliga respondenter. Positiv 

stress förekommer generellt sett oftare än den negativa och deltagarna upplever sin 

arbetssituation som meningsfull och övergripande hanterbar. Resultaten visar att stress hos 

cheferna var associerat med stort ansvar, krav på att prioritera mellan uppgifter, ansvar som 

inte matchas med tillräckliga befogenheter, hög arbetsbelastning samt för många olika 

arbetsuppgifter. De copingstrategier som används för att hantera den negativt arbetsrelaterade 

stressen är ofta konstruktiva och upplevs gynna individerna. Det är få resurser på 

arbetsplatserna som används vid hantering av stress. Respondenterna använder privata 

resurser för att hantera den arbetsrelaterade stressen. Undersökningen identifierade 

arbetsrelaterade kommunikativa resurser som den enda resurs vilken används på 

arbetsplatserna.  
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Denna studie kan kompletteras med ett större urval för att söka generella lagbundenheter 

samt variation. Skillnader mellan genus skulle även kunna undersökas. Upplever män och 

kvinnor det på samma sätt? Longitudinella studier skulle kunna visa på skillnader eller 

likheter över tid i sättet att uppleva och hantera stress på jobbet hos chefer. Flera av deltagarna 

var i en mellanchefsposition och upplevde en diskrepans mellan krav och befogenheter samt 

stöd ifrån sina egna chefer. Det skulle därför kunna vara intressant att se hur det ser ut högre 

upp i hierarkierna. Förståelse och kunskap skulle kunna bygga broar för ökad kommunikation 

mellan positionerna.  
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