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Sammanfattning 
Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka hur det gränslösa arbetet uttrycker sig 

bland chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Därför har studien haft 

följande frågeställningar; 1) Hur uttrycker sig det gränslösa arbetet hos chefer på olika nivåer 

vid stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun? 2) På vilket sätt har cheferna påverkats av 

det gränslösa arbetet? Vilka konsekvenser har det fått? 3) Vilka insatser kan förvaltningens HR-

funktion tillämpa för att förbättra eller utveckla chefernas arbetssituation i relation till det 

gränslösa arbetet? Studien har haft en kvalitativ ansats där femton stycken semistrukturerade 

intervjuer har legat som grund för studiens resultatavsnitt. Studiens teoretiska ramverk har 

bestått av en samlad teoribildning om gränslöst arbete (Allvin, et, al,1998;2006). Det teoretiska 

ramverket har även kompletterats med Karasek och Theorells (1990) trefaktors-modell om 

krav, kontroll och socialt stöd för att få en djupare förståelse om intervjupersonernas 

arbetssituation. Studiens resultat har visat att det gränslösa arbetet uttrycker sig främst genom 

en hög grad av flexibilitet och arbetsbelastning. Resultatet har även visat att både positiva och 

negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet framkommit bland cheferna. Inom 

diskussionsavsnittet argumenteras det därför att stadsbyggnadsförvaltningen behöver applicera 

ett antal insatser för att minska och förebygga de negativa effekterna av det gränslösa arbetet. 

Argumentationen har mynnat ut i förslag om att reducera antalet fysiska möten, ett 

säkerställande av kompetensutveckling bland nya chefer, uppmuntra och kommunicera inför 

chefer om att ta till vara på sin lediga tid, skapa mer privat arbetstid bland cheferna och slutligen 

säkerställa en tillräcklig nivå av stöd från olika stödfunktioner. 

 

Nyckelord: gränslöst arbete, flexibilitet i arbetet, tillgänglighet, arbetsmiljö & HRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
This master thesis has been designed to investigate how the boundaryless work is expressed 

among managers of City building department in Lulea county. The purpose of the study has 

therefore been communicated with the following research questions; 1) How does the 

boundaryless work among managers at various levels of the City building department express 

itself? 2) In which ways have the managers been affected by the boundaryless work? What 

consequences has it resulted in? 3) What actions can the departments HR function apply by 

improving or developing the managers' work situation in relationship to the boundaryless work? 

The study has had a qualitative approach in which fifteen semi structured interviews have been 

the basis for the study’s result. The theoretical framework of the study has consisted theories 

on boundaryless work by Allvin et al. (1998; 2006). The theoretical framework has also been 

supplemented with Karasek and Theorell's (1990) three-factor model to gain a deeper 

understanding of the interviewees' work situation. The study's results have shown that the 

boundaryless work expresses itself through a high degree of flexibility and workload. Both 

positive and negative consequences of the boundaryless work have emerged among the 

managers. Within the discussion section, it is argued that the City building department needs to 

apply several efforts to reduce the negative effects of boundaryless work. The argument has 

resulted in proposals to reduce the number of physical meetings, increase the skills development 

of new managers, encourage and communicate to managers that they need to be off duty on 

their spare time, create more private working hours among managers and finally ensure an 

increasing level of support from the supporting functions (HR, etc.) among managers. 

 

Key words: boundaryless work, work flexibility, availability at work, work environment & 

HRM 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 
Jag vill främst rikta ett stort tack till Luleå kommun som genom ett gott bemötande och ett 

smidigt samarbete ställt upp som organisation för den genomförda studien. Jag vill även tacka 

alla chefer från stadsbyggnadsförvaltningen för sitt deltagande som intervjupersoner. Jag är 

enormt tacksam över att ni har avsatt er dyrbara arbetstid för att kunna förse min studie med ett 

utmärkt resultat. Jag vill slutligen rikta ett särskilt tack till min handledare på 

stadsbyggnadsförvaltningen. Du har genom ett engagerat samarbete som handledare, 

informationskälla och organisatör underlättat mitt arbete med studien på ett exemplariskt sätt. 
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Inledning 
Under de senaste decennierna har ett flertal förändringar uppstått i den arbetsorganisatoriska 

världen. Dessa förändringar har baserats på åratal av utveckling som har resulterat i något som 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) kallar för det nya arbetslivet. Det 

nya arbetslivet kan definieras som den generella utveckling som olika former av arbeten har 

genomgått över tid. Den tekniska utvecklingen är en drivande faktor i förändringen, som till 

exempel har lett till att datorer har använts som det allmänna verktyget i flertalet arbeten. Detta 

har i sin tur påverkat distansarbetet, som i sig är en ytterligare faktor som kännetecknar det nya 

arbetet. Den moderna formen av distansarbete härstammar från 1970-talets USA, där 

tjänstemän utförde en del av sina arbetsuppgifter hemifrån. Distansarbete fick en ny innebörd 

under 1990-talet då arbetssättet blev alltmer använt bland flertalet högkvalificerade yrken för 

ökad arbetstid. Skillnaden mellan 1970- och 1990-talets varianter går främst att hänföra till den 

tekniska utvecklingen av mobiltelefoner, internet och bärbara datorer som effektiviserat olika 

former av distansarbeten (Allvin et al., 2006). 

Enligt Allvin et al. (2006) finns det två centrala begrepp i det nya arbetslivet, dessa är 

avregleringar och flexibilitet. Enligt författarna har regler och normer som traditionellt 

definierat arbeten mjukats upp, ifrågasatts eller helt och hållet avvecklats. Detta har resulterat i 

att arbetsrelaterade regler, som tidigare har gällt alla arbetstagare, över tid blivit mer 

individuella och situationsanpassade. En produkt av detta kan kallas för det flexibla arbetet. Det 

flexibla arbetet kännetecknas av att anställda får en högre grad av autonomi i arbetet. Därmed 

kan anställda i en hög omfattning bestämma över var, hur och när ett visst arbete ska utföras. I 

den organisatoriska världen kan detta uttrycka sig i anställningsformer där exempelvis 

flexibilitet används som ett verktyg för att ge anställda en högre grad av självbestämmande i 

balansen mellan sitt arbetsliv och privatliv. Med tid har detta kunnat innebära att flera arbeten 

inte längre är lika beroende av tid och rum (Allvin et al., 2006). Det gränslösa arbetet är i sig 

ett resultat av det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006). Det gränslösa arbetet handlar i grunden 

om organisationernas ständiga anpassning till kontinuerliga förändringar i omvärlden. Det 

gränslösa arbetet har medfört att ett större ansvar för arbetsutförandet har förskjutits till 

individen. Flexibilitet, målstyrning och självbestämmande bland anställda är centrala aspekter 

av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Ett flertal konsekvenser har framkommit som ett 

resultat av det gränslösa arbetet. En av flera positiva fördelar är att flexibiliteten kan ge anställda 

en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv eftersom anställda exempelvis får mer tid för att 

umgås med sina familjer (Hill, Hawkins, Ferris & Weitzman, 2001). Allvin et al. (2006) har 

visat att negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet kan vid hög omfattning yttra sig i olika 

ohälsofaktorer som går att associera med psykisk ohälsa. Dessa är exempelvis att anställda helt 

enkelt arbetar för mycket, att arbetet prioriteras före de sociala relationerna och att det gränslösa 

arbetet på längre sikt kan leda till känslan av utmattning och utbrändhet (Allvin et al., 2006). 

Dessa aspekter gör ämnet relevant att studera bland nutida organisationer i Sverige. Dagens 

arbetsmarknad präglas av ett ökat antal sjukskrivningar där psykisk ohälsa är en av de mest 

framträdande orsakerna för ohälsa bland både kvinnor och män (Bergsten, Hedström & 

Thorburn. 2015). 

Förutom teorier om gränslöst arbete utgörs min uppsats teoretiska ramverk också av 

Karasek och Theorells (1990) teori om krav, kontroll och stöd. Robert Karaseks teori från 1970-

talet har successivt utvecklats till en välanvänd modell inom bland annat forskning om 

psykosocial arbetsmiljö. Teorin handlade ursprungligen enbart om krav och kontroll, men har 

senare kompletterats med inslag från Töres Theorell och Jeffrey Johnson. Detta har bidragit till 
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att teorin även inkluderar en tredje faktor om socialt stöd, samtidigt som stress också har blivit 

ett centralt begrepp (Karasek & Theorell, 1990). Karaseks faktorer om krav och kontroll kan 

kortfattat beskrivas som arbetskrav och handlingsutrymme. Detta kan t.ex. gälla arbetets 

kravnivå och hur stor möjlighet till påverkan i arbetet en anställd har. Den tredje faktorn, socialt 

stöd, handlar i sin tur om graden av stöd en anställd får från sin omgivning, detta kan vara stöd 

från kollegor, chef, familj och vänner (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun 

Luleå kommun är Sveriges 27:e största kommun av landets sammanlagda 290 kommuner. 

Kommunen grundades år 1621 och dagens geografiska omfattning av Luleå kommun har 

kommit att formas år 1969 efter en sammanslagning mellan Nederluleå, Råneå och Luleå stad. 

År 2016 mättes befolkningsmängden med 76 770 medborgare till antalet. Idag har Luleå 

kommun ungefär 6000 anställda inom 300 olika yrkesgrupper där de flesta yrkena kräver någon 

form av akademisk utbildning. Luleå kommun ansvarar för majoriteten av den samhällsservice 

som genomförs i staden. De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom kommunen berör skola, 

äldreomsorg, renhållning, vatten, avlopp, infrastruktur och socialtjänst. Luleå kommuns 

tjänstemannaorganisation består av nio förvaltningar; Räddningstjänst, socialförvaltningen, 

fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och slutligen 

kommunledningsförvaltningen. Inom kommunkoncernen ingår bland annat åtta aktiebolag, 

dotterbolag, intresseföretag. Dessa består bland annat av Luleå Energi, Luleå Lokal Trafik, 

Norrbottensteatern och Luleå Näringsliv AB. De styrande funktionerna för 

tjänstemannaorganisationen är kommunens politiska organisation som består av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. (www.lulea.se). 

Stadsbyggnadsförvaltningen är den organisatoriska förgreningen inom Luleå kommun 

där studien har genomförts. Förvaltningen ansvarar övergripande för den tekniska 

infrastrukturen, förvaltar Luleå kommuns fastigheter och det operativa stadsplaneringsarbetet. 

Förvaltningen har ungefär 460 anställda där ungefär lika många är män som kvinnor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är organiserad i sju avdelningar; Stadsplanering, 

projektutveckling, investeringar, drift och underhåll, vatten och avlopp, fastigheter och 

lednings- och verksamhetsstöd. Stadsplanering ansvarar över för den fysiska planeringen och 

utvecklingen av Luleå kommuns offentliga miljöer. Projektutveckling ansvarar över de tidiga 

faserna av i samhällsuppbyggnadsprocessen och är vanligtvis den första kommunikatören bland 

externa investerare och utvecklare. Investeringsavdelningen är förvaltningens stödresurs 

gällande upphandlingar och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Drift och 

underhåll ansvarar för drift och underhåll av fastigheter, gator och parker. Till avdelningen 

tillhör även lokalvård, verkstad, transport, kommunförråd och leasingfordon. Vatten och avlopp 

hanterar drift och övervakning av Luleå kommuns vattenverk, avloppsrensningsverk, va-

ledningar, pumpstationer med mera. Fastigheter företräder Luleå kommuns fastigheter. agerar 

som hyresvärd och arbetar aktivt med energieffektivitet. Avdelningen underhåller lokaler som 

omfattar ungefär 600 000 kvadratmeter i samverkan med olika verksamheter som exempelvis 

skolor, sporthallar och kulturens hus. Slutligen arbetar lednings- och verksamhetsstöd som 

förvaltningens stöd och resursfunktion för bland annat ekonomi, personal, 

verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Avdelningen är organiserad i tre sektioner 

som berör ekonomi, kart och mät samt personal och information där bland annat förvaltningens 

HR-funktion arbetar (www.lulea.se).  

 

http://www.lulea.se/
http://www.lulea.se/
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Syfte och frågeställningar 
Den här studien har som syfte att undersöka och skapa förståelse för hur det gränslösa arbetet 

präglar arbetssituationen bland chefer på stadbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Detta 

utifrån femton intervjupersoners upplevelser. 

Till studien har följande frågeställningar formulerats:  

• Hur uttrycker sig det gränslösa arbetet hos chefer på olika nivåer inom 

stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun? 

• På vilket sätt har cheferna påverkats av det gränslösa arbetet? Vilka konsekvenser har 

det fått? 

• Vilka insatser kan förvaltningens HR-funktion tillämpa för att förbättra eller utveckla 

chefernas arbetssituation i relation till det gränslösa arbetet? 

 

Avgränsning 

Den här studien har avgränsats till att definiera gränslöst arbete enligt Allvin et al. (2006), 

eftersom denna forskning har genomförts i Sverige och varit den mest framträdande inom 

området. Studien inriktar sig på att studera det gränslösa arbetet utifrån upplevelser bland 

chefer, eftersom anställda inom den här befattningen vanligen har ett högre ansvar, flexibilitet 

och förtroendeställning. Det är sannolikt att upplevelser av det gränslösa arbetet är 

framträdande i den här urvalsgruppen. 

 

Tidigare forskning 

Gränslöst arbete 

Enligt Allvin et al. (2006) kännetecknas det gränslösa arbetet av organisationernas ständiga 

anpassning till de kontinuerliga förändringarna som uppstår i omvärlden. Författarna beskriver 

att dagens arbetsmarknad präglas av ett högt tempo, tvära kast och ständiga förändringar. Ur ett 

individuellt perspektiv kan det uppstå upplevelser av ovisshet och svårigheter att skapa en tydlig 

gräns mellan privatliv och arbetsliv (Allvin et al., 2006).  

Det gränslösa arbetet innebär att en organisationsförmåga för att organisera arbeten har 

förlorat sin struktur och därmed blivit gränslöst. Detta har medfört att ett större ansvar för 

arbetsutförandet har förskjutits till individen (Allvin et al., 2006). Ansvaret handlar om att 

individen självständigt bestämmer över strukturen i arbetet, detta samtidigt som individen själv 

måste hitta en sund balans mellan initiativtagande och avgränsning i arbetet (Allvin et al., 

2006). Vidare kännetecknas det gränslösa arbetet av att ansvaret för det praktiska utövandet i 

specifikt yrke också ligger hos den enskilde individen. Inom detta ansvar kan anställda få en 

högre grad av frihet för att kunna planera, utforma och fullfölja sina arbeten och arbetsuppgifter. 

Detta kan medföra att arbetsutföranden inte längre är plats- eller tidsbundet vilket har inneburit 

en ökad grad av flexibilitet har tillkommit bland anställda (Allvin et al., 2006). 

 

Flexibelt arbete. Allvin et al., (2006) menar att flexibilitet i arbetet är en fundamental 

förutsättning för att ett arbete ska kunna beskrivas som gränslöst. Enligt författarna består det 

flexibla arbetet av en sammanslagning mellan målstyrning (Drucker, 1954) och decentralisering 

(Allvin et al., 2006). Målstyrning kan beskrivas som ett arbetsutövande där en ledning leder 

anställda genom målsättningar. Detta kan exempelvis förse anställda med en uppfattning om 

vilka förväntningar som exempelvis en ledning har på resultatet av ett visst arbete. Därför är 

det vanligt att anställda själva får utforma hur arbetsprocessen i relation till målsättningarna 
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kommer att se ut i praktiken (Drucker, 1954). Decentralisering kan beskrivas som en insats där 

en organisations ledning har förskjutit makt och ansvar nedåt i leden i organisationerna. Detta 

kan förse enskilda anställda och arbetsgrupper med en högre grad av autonomi, vilket i 

praktiken kan innebära att fler verkställande beslut kan komma att tas av anställda som arbetar 

i verksamheten (Allvin et al., 2006). 

Flexibilitet är vanligen ett resultat av förtroende på en arbetsplats, med detta menas att 

en organisation har givit en individ möjlighet att självständigt bestämma över hur ett 

arbetsutförande kommer att uttrycka sig i praktiken. Därför kan flexibilitet yttra sig i en högre 

grad av självbestämmande i arbetet där anställa självständigt kan strukturera utförandet av ett 

visst arbete till en begränsad utsträckning. Med andra ord kan flexibilitet innebära att anställda 

i en hög omfattning kan bestämma över var, hur och när ett visst arbete ska utföras (Allvin et 

al., 2006). 

 

Teknisk utveckling. Tekniska hjälpmedel och ny informationsteknik har förändrat 

förutsättningarna för anställda genom att dessa tekniska hjälpmedel har möjliggjort ständig och 

direkt tillgänglighet till omvärld, marknad och kunder. Detta kan exemplifieras genom arbete 

på distans genom hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner (Allvin et al., 1998; 2006). Den 

tekniska utvecklingen har påverkat den organisatoriska utvecklingen mot ett mer gränslöst 

arbete där arbetet kan utföras på nya platser och tider än tidigare (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998). Detta kan exemplifieras genom arbete på distans 

genom hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner (Allvin et al., 1998; 2006). Denna 

organisatoriska utveckling påbörjades när persondatorer och arbetstelefoner infördes. Under 

1980- och 1990-talen blev det allt mer vanligt att anställda kunde ta emot arbetsrelaterade 

ärenden på sin fritid och arbetsplatser i hemmet blev mer förekommande (Allvin et al., 2006). 

Idag har organisationer anpassat sig till den fortsatta tekniska utvecklingen. Detta har 

exempelvis inneburit att persondatorer har ersatts med bärbara datorer och surfplattor, samt att 

stationära telefoner har ersatts med smartphones. Forskning har visat att den här formen av 

utveckling har ökat graden av tillgänglighet då anställda har kunnat svara på exempelvis 

arbetsrelaterade meddelanden med sina privata telefoner utan krav på tid och rum. Verktygen 

har samtidigt försett anställda med en högre grad av flexibilitet eftersom de kan ta emot 

arbetsrelaterade ärenden både under och utanför arbetstid (Hylco et al., 2016). 

 

Balans mellan arbetsliv och privatliv. I den arbetsorganisatoriska världen har det blivit allt mer 

aktuellt med att säkerställa en positiv balans mellan arbete och fritid. Detta handlar närmare 

bestämt om individers förmåga att hantera rollen som en högt presterande arbetstagare samtidigt 

som de också vill avvara energi för att t.ex. vara en god vän, förälder eller partner (Allvin, 

2006). Inom flera yrkesgrupper där flexibilitet är en grundläggande förutsättning och 

arbetsmetod har gränsen mellan arbetsliv och privatliv kunnat bli otydlig. Detta på grund av att 

arbetet har ställt högre krav på att anställda självständigt måste avgränsa de två delarna av livet 

för att skapa en positiv balans (Allvin et al., 2006). Det är främst individuella egenskaper och 

förutsättningar i arbetet som är avgörande ifall balansen blir positiv. Forskning från Blomqvist 

och Röding (2010) har visat att det är företagets ansvar att skapa goda möjligheter för anställda 

som vill prioritera sina privatliv. Det är samtidigt upp till varje enskild arbetstagare att ta till 

vara på möjligheterna och skapa en positiv balans mellan privatliv och arbetsliv (Blomqvist & 

Röding, 2010). 
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Konsekvenser av det gränslösa arbetet 

Positiva konsekvenser. Flexibla anställningsformer kan används för att förse anställda 

med en högre grad av självbestämmande. Den här formen av självbestämmande kan handla om 

att förse anställda med en högre grad av påverkan i balansen mellan sina arbetsliv och privatliv. 

Detta kan i praktiken yttra sig genom att anställda kan få en högre grad av bestämmande om 

hur de utför och utformar en specifik arbetsuppgift (Allvin et al., 2006). Detta kan exemplifiera 

sig genom arbetsuppgifter som är målstyrda.  

Forskning från Pedersen och Jeppesen (2012) har visat att det flexibla arbetet kan 

resultera i positiva konsekvenser för anställdas balans mellan privatliv och arbetsliv. Flexibelt 

arbete har varit associerat med att anställda har kunnat engagera sig i en högre grad i privatlivet. 

Detta har resulterat i att anställda har upplevt tacksamhet mot sina arbetsgivare. Vidare 

tenderade den ökade graden av tacksamhet att resultera i att anställdas arbetsprestationer kunde 

förbättras på lång sikt (Pedersen & Jeppesen, 2012). 

Vidare har forskning av Hylco, Beckers, Van de Voorde, Geurts och Kompier (2016) 

visat att flexibilitet kan förse anställda med en högre grad av autonomi, dvs.  att anställda själva 

kan bestämma om när, hur och var det ska utföra en specifik arbetsuppgift. Samma forskning 

har också visat att teknik har kunnat varit ett hjälpmedel inom utförandet av det flexibla 

arbetsformer. Teknik har visat sig kunna förbättra utförandet arbetet genom att anställda kan 

använda sig att verktyg som mobiltelefoner och bärbara datorer för ökad flexibilitet. Detta har 

vidare kunnat medföra att anställda kan utföra sina arbetsuppgifter på en enskild arbetsplats 

eller på distans (Hylco et al., 2016).  

Genom flexibla anställningsformer kan anställda skapa en högre grad av bestämmande 

för var och när de ska utföra en viss arbetsuppgift. Detta kan exempelvis vara under ordinarie 

arbetstid men även utanför arbetstid, detta innebär i praktiken att anställda har möjlighet att 

själva avsätta tid för arbete under exempelvis kvällar eller helger. Samtidigt som arbetet kan 

utföras på olika platser genom exempelvis distansarbete (Allvin et al., 2006). 

Michel och Michel (2015) har i sin studie påvisat korrelationer mellan 

arbetstillfredsställelse, flexibilitet och ett välfungerande familjeliv bland anställda. I artikeln 

kännetecknas flexibilitet med att anställda kan i en större omfattning bestämma om när de ska 

arbeta eller inte. Den här studien har bland annat visat att flexibilitet ökade anställdas 

arbetstillfredsställelse genom att de kunde skapa en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Detta på grund av att anställda upplevde att de kunde delta i viktiga händelser i sina privatliv i 

en större utsträckning än tidigare. På grund av resultatet argumenterar författarna om att en 

ökad grad av flexibilitet eventuellt kan användas som ett strategiskt verktyg av organisationer 

för att öka anställdas upplevelser av arbetstillfredsställelse (Michel & Michel. 2015).  

 

Negativa konsekvenser. Allvin et al. (1998) har beskrivit att negativa effekter av det gränslösa 

arbetet kan uppstå genom att anställda helt enkelt arbetar för mycket. Detta påstående grundas 

på att en för hög arbetsbelastning har varit associerat med en försämrad hälsa bland anställda. 

Mer specifikt kan detta uttryckas i känslor av utbrändhet, inkompetens och otillräcklighet i 

arbetslivet. Detta påstås i grunden kunna bero på informationsöverflöd, det vill säga att 

anställda inte har förmågan till att kunna processerna och sortera den stora mängden 

information som finns tillgänglig i sina arbeten (Allvin et al., 1998).  

En ytterligare konsekvens med det gränslösa arbetet handlar om att anställda prioriterar 

arbetet före sina sociala relationer. Ifall anställda väljer att prioritera arbetet före sociala 

relationer kan detta över tid resultera i att det sociala stödet försvaras eftersom anställda inte 

har tid att umgås med sina nära och kära. Författarna beskriver att den här typen av stöd är 
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fundamental vid exempelvis individers motgångar i livet. Det uteblivna stödet kan senare 

resultera i att anställda känner sig övergivna när behovet för stödet uppstår, vilket senare kan 

eskalera till anställda psykiska hälsa påverkas negativt (Allvin et al., 1998). 

Senare forskning av Allvin et al., (2006) påvisar att det gränslösa arbetet kan leda till 

att anställda upplever att de behöver arbeta mer än vad de egentligen behöver. Författarna menar 

att det gränslösa arbetet kan leda till att anställda arbetar för mycket, för länge och överallt. 

Detta beror främst på att otydliga gränser i arbetet medför att anställda blir osäkra på att de 

motsvarar kraven i arbetet. Känslan av ett färdigställt arbete kan därför upplevas vagt bland 

anställda eftersom att de möjligtvis inte vet när de har gjort en tillräckligt bra arbetsprestation 

eller inte. Detta kan lång sikt möjligen leda till ökad stress och svårigheter att koppla av från 

arbetet (Allvin et al., 2006).  

Det gränslösa arbetet kan vidare påverka de sociala relationerna i arbetet. Detta beror 

på att det gränslösa arbetet kan medföra att sociala relationerna blir mer svårhanterade på grund 

av vaga arbetsfunktioner bland anställda, vilket kan beskrivas som att det gränslösa arbetet 

skapar ett större avstånd mellan anställda som kan leda till färre interaktioner. Även detta kan 

leda till ett minskat stöd och upplevelser av övergivenhet i arbetet (Allvin et al., 2006). 

 En annan negativ konsekvens kan vara bristande arbetsmotivation. En högre grad av 

autonomi och självständighet i arbetet har medfört ett ökat personligt ansvarstagande bland 

anställda. Därför kommer det gränslösa arbetet att ställa krav på individers förmåga att 

strukturera sina arbeten, vilket i vissa fall kan upplevas som överväldigande. Ansvaret i sig 

upplevs som för mycket och kan på lång sikt leda till att anställda tappa arbetsmotivationen. 

Det gränslösa arbetet kan även skapa otrygghet i arbetet. Anställda kan uppleva att 

villkoren i ett flexibelt arbete är mer vaga vilket kan leda till att anställda känner sig mer osäkra 

och ensamma. Speciellt om arbetet ställer höga krav på individuellt ansvarstagande, kan det 

leda till att anställda upplever stress på grund av att den professionella utvecklingen blir hotad. 

Detta beror främst på att anställda inte är säkra på om de utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt, 

vilket med tiden kan leda till att de ifrågasätter den egna utvecklingen som arbetstagare (Allvin 

et al., 2006). 

 

Krav, kontroll och stöd-teorin 

Robert Karaseks ursprungliga teori om krav och kontroll var framtagen för att användas som 

ett mätinstrument för hjärt- och kärlsjukdomar. Senare visade Karasek genom undersökningar 

att faktorerna även kunde mäta hur negativ stress uppstår i arbetsrelaterade sammanhang 

(Karasek, 1976). Några år senare inledde den svenske forskaren Töres Theorell ett samarbete 

med Karasek vilket resulterade i utvecklingen av den ursprungliga krav och kontroll teorin 

(Karasek & Theorell, 1990). Teorin har senare ytterligare vidareutvecklats med hjälp av 

forskning från Johnson (1986) tillsammans med Johnson och Hall (1988). Den här forskningen 

visade att krav och kontroll-teorin också kunde inkludera en faktor om det sociala stödet, vilket 

senare skulle innebära att teorin skulle innehålla tre faktorer (Johnson, 1986, Johnson & Hall, 

1988 & Karasek & Theorell, 1990). 

 

Krav. Inom krav-faktorn talar Karasek och Theorell (1990) om vilka krav som omgivningen 

ställer på en individ. I ett arbetsrelaterat perspektiv kan det exempelvis handla om 

arbetsbelastning och vilka resultat som en anställd förväntas leverera. Detta kan bland annat 

kan handla om deadlines, produktionskrav och övriga målsättningar i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Inom den här faktorn är de psykologiska kraven centrala. Detta handlar om 

krav som en individ ställer på sig själv genom exempelvis yttre faktorer som arbete, vilket kan 
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förse anställda med ökat lärande och utveckling men samtidigt framkalla stress. Enligt Karasek 

och Theorell (1990) definieras stress som ett sinnestillstånd som inträffar när individer upplever 

att graden av krav är högre än graden av kontroll. Detta handlar närmare bestämt om när 

individer är i en situation där de egna resurserna inte är tillräckliga för att hantera 

förväntningarna från omgivningen. Vidare kan stress uttrycka sig med psykiska och fysiska 

symtom som över tid kan leda till ohälsa bland individer (Karasek & Theorell, 1990). Enligt 

författarna uppstår stress framförallt när balansen rubbas i relationen mellan ett visst arbetes 

psykologiska krav och anställdas förmåga att hantera dessa krav (Karasek & Theorell, 1990). 

Inom de psykologiska kraven finns det i sin tur två olika former av krav; de kvantitativa och de 

kvalitativa. De kvalitativa kraven kan kännetecknas av den svårighetsgrad ett visst arbete har. 

Exempelvis kan det handla om arbeten som ställer krav på anställdas förmåga till 

problemlösning eller uppmärksamhet. Kvantitativa krav handlar i sin tur om vilka krav som 

arbetsbelastningen i ett visst arbete kan ha. Detta kan mer specifikt handla om mängden arbete 

och i vilket tempo ett visst arbete ska utföras (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Kontroll. Den andra faktorn i Karasek och Theorells modell handlar om kontroll. Enligt 

författarna kan kontroll definieras genom den grad av handlingsfrihet och beslutsfattande 

anställda har i arbetet. Handlingsfrihet definieras som den grad av inflytande anställda har. Mer 

specifikt kan handlingsfrihet beskrivas som vilken grad anställdas kunskaper och egenskaper 

kan användas i arbetet. Detta kan exempelvis handla om den utsträckning anställda får använda 

sin intelligens i relation till arbetsrelaterade problem. Vidare kan beslutsfattande handla om i 

vilken omfattning anställda självständigt kan fatta arbetsrelaterade beslut, t.ex. vilken grad 

anställda får möjlighet att delta och påverka beslut som berör arbetet. (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Socialt stöd. Karasek och Theorells fynd kring det sociala stödet har visat att det har varit 

positivt för anställdas hälsa. Detta genom att anställda har visat sig må bättre av att få stöd från 

kollegor, chefer genom exempelvis feedback och sociala interaktioner. Deras forskning har 

även visat att det sociala stödet kan motverka stress i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Forskning av Johnson (1986) har visat att socialt stöd skapar motståndskraft för de psykiska 

kraven genom interaktioner på arbetsplatsen. Detta kan exempelvis handla om informella 

konversationer som uppstår mellan kollegor på arbetsplatsen i fikarummet. Att uppleva en hög 

grad av socialt stöd har enligt författarna visat sig kunna reducera stressorer, genom uppmuntran 

från sin sociala omgivning, men också bidra till olika copingstrategier mot stress (Karasek & 

Theorell, 1990). Det sociala stödet har en stor betydelse för anställdas välmående i arbetet. Den 

här formen av stöd kan definieras som praktisk och känslomässig hjälp genom samtal som 

anställda har med bland annat kollegor, familj och chefer. Stödet kan minska risken för 

sjukdomar i arbetet och kan vara direktverkande. Med detta menas att stödet är positivt i sig 

eftersom att det kan underlätta tillvaron bland anställda och göra krav och belastningar i arbetet 

mer hanterbara (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2011).  

 

HRM 

Human Resource Management (HRM) består vanligtvis av en organisations personalavdelning. 

På de flesta arbetsplatserna går funktionen vanligtvis under förkortningen HR (Human 

Resources) och har i syfte att maximera och effektivisera prestationen av organisationens 

mänskliga resurser. Detta arbete kan exempelvis yttras genom aktiviteter som rekrytering, 
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chefsstödjande insatser och kompetensförsörjning. Samtidigt är HRM en funktion som även 

finns till för att säkerställa anställdas hälsa och välmående inom organisationen genom bland 

annat hälsofrämjande insatser och rehabilitering.  (McKenna & Beech, 2012).   

Kompetensutveckling kan definieras som ett samlat begrepp för organisatoriska 

aktiviteter som har i avsikt att öka kompetensnivån bland enskilda anställda, grupper av 

anställda eller alla anställda i en organisation. Detta kan handla om aktiviteter som vanligtvis 

organisationernas HR-funktioner ansvarar över. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara 

rekryteringar, utbildningar, lärande i det dagliga arbetet och planerade organisationsprocesser 

(Kock, 2011). Traineeprogram är en metod för kompetensutveckling som bland annat brukar 

appliceras av HR-funktioner. Genom traineeprogram kan organisationers HR-funktioner 

förädla kompetenserna bland sina anställda genom att exempelvis öka deras kompetensnivåer 

genom olika former av utbildningar. Traineeprogram är främst skapade för anställda med låg 

arbetslivserfarenhet och högpresterande anställda, detta kan exempelvis handla om ledare med 

låg arbetslivserfarenhet som chef. Vanligtvis väljer organisationen ut ett antal kandidater för att 

skapa en traineegrupp, i gruppen får deltagarna utbildas inför bland annat nya arbetsområden 

och organisationens riktlinjer. Traineeprogram kräver vanligtvis inte mycket tid och kan vara 

en kostnadsmedveten lösning för organisationerna, därför anses metoden kunna vara en effektiv 

metod för kompetensutveckling. Med hjälp av metoden kan anställda exempelvis utbilda sig 

till specialister eller ledare internt utan att de behöver lämna organisationen (Lindmark & 

Önnevik, 2013). Andra former av kompetensutveckling är e-learning eller gå-bredvid metoden. 

Vid utförandet av gå-bredvid metoden följer en anställd med en mer erfaren anställd, detta för 

att lära, observera och/eller prova hur ett specifikt arbete fungerar. Den här metoden är en 

förekommande rutin bland organisationer som används bland annat vid kompetensöverföring 

och introduktioner bland nyanställda. E-learning är ett verktyg som har i syfte att förenkla 

kompetensutvecklingsarbetet genom läroplattformar som är bland annat baserade på film, ljud 

och tv-spel. Dessa hjälpmedel kan exempelvis vara datorer, e-post, internet eller intranät. 

Exempelvis kan en kompetensutvecklingsprocess med e-learning som hjälpmedel genomföras 

genom att en anställd ser på en videofilm online om ett specifikt ämne för ökat arbetsrelaterat 

lärande. I detta sammanhang fungerar e-learning som ett hjälpmedel för att förenkla och 

effektivisera lärandet för anställda, detta exempelvis genom att förmedla kunskapen till 

anställda via videofilmer inom en organisations intranät (McKenna & Beech, 2014).  
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Metod 

Deltagare  

Studiens empiri har grundats på intervjusvar från femton chefer inom olika chefsnivåer från 

stadsbyggnadsförvaltningen inom Luleå kommun. Det har framkommit i samtal med HR att det 

har sammanlagt funnits ungefär 46 stycken chefer på stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa har 

varit fördelade i fyra olika nivåer; 1, 2, 3 och 4, där chefsnivå 4 har varit den lägsta chefsnivån 

samtidigt som 1 är den högsta chefsnivån på förvaltningen. Chefer inom chefsnivå 4 arbetar 

vanligtvis som enhetschefer och driftchefer. Chefsnivå 3 har främst bestått av sektionschefer 

som i regel har varit överordnade till cheferna inom chefsnivå 4.Cheferna inom chefsnivå 2 har 

främst bestått av avdelningschefer som i sin tur har varit överordnade till både chefer inom 

chefsnivå 3 och 4. På stadsbyggnadsförvaltningen har det enbart funnits en chef inom chefsnivå 

1 och detta har varit förvaltningschefen. I överenskommelse med HR har intervjuledaren 

bestämt att studien enbart har riktat fokus till att undersöka gränslöst arbete bland chefer inom 

nivåerna 2, 3 och 4. Detta för att urvalet bland dessa chefer har varit större då majoriteten av 

cheferna har funnits inom dessa nivåer. 

 

Intervjumaterial 

Intervjuledaren har använt sig av en kvalitativ ansats (Lantz, 2007) och empirin till studien har 

samlats med hjälp av femton semi-strukturerade intervjuer. För kvalitativa studier är intervjuer 

det vanligaste verktyget för insamlande av empiri. Intervjuer består av att samtal där en 

intervjuledare ställer frågor som en intervjuperson svarar på utifrån sina egna upplevelser. Detta 

innebär att resultat från kvalitativa intervjustudier på intervjupersonernas egna utsagor (Lantz, 

2007). Den här studien har femton stycken semistrukturerade intervjuer har använts för 

insamlande av empiri, där intervjupersonernas upplevelser har fått vara grunden för studiens 

resultat. Metoden kännetecknas med att intervjupersoner får möjlighet att tala fritt för att förse 

studien med så mycket information som möjlig, samtidigt som samtalet har följt en viss struktur 

genom ett förberett intervjuunderlag (Howitt, 2013). 

 

Procedur 

Vid intervjuledarens universitetspraktik hos Luleå kommuns personalkontor har 

intervjuledaren gjort en muntlig överenskommelse med kommunens HR-personal om att senare 

få genomföra examensarbetet inom organisationen. Under den här perioden har intervjuledaren 

uppmärksammat olika publikationer om det gränslösa arbetet. Detta har skapat ett intresse hos 

intervjuledaren vilket senare har lett till studiens ämnesval. När examensarbetet påbörjades har 

den första kontakten med Luleå kommun tagits genom epost. Det inledande epostmeddelandet 

har innehållit en formell förfrågan om att genomföra studien inom kommunen och skickats till 

en av HR-strategerna på personalkontoret. Därefter har intervjuledaren förpassats till en HR-

konsult inom Stadsbyggnadsförvaltningen, som efter ett möte har uttryckt ett intresse för 

examensarbetets syfte och ämnesområde. Här framkom det att förvaltningen var intresserade 

av att delta i undersökningen eftersom att ämnesområdet beskrevs kunna vara högts relevant 

bland förvaltningens ledare. Efter diskussioner med stadsbyggnadsförvaltningen har det senare 

bestämts att den mest intressanta och relevanta urvalsgruppen för båda parter är förvaltningens 

chefer. 

Intervjuerna har genomförts mellan april och maj månad år 2017 och har varat mellan 

25 till 50 minuter vardera. HR-konsulten på stadsbyggnadsförvaltningen har tagit på sig 

ansvaret om att kontakta cheferna inom förvaltningen och planera intervjumöten. Intervjuerna 
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har inletts med att intervjuledaren har ställt ett antal neutrala frågor till intervjupersonerna. 

Dessa har bland annat handlat om deras utbildning, arbetsroller och ledarskapserfarenhet. 

Senare har intervjuerna riktat fokus mot frågor om gränslöst arbete (Allvin et al., 2006), balans 

mellan arbetsliv och privatliv och frågor baserade på Karasek och Theorells (1990) teori om 

krav, kontroll och socialt stöd. Vid möten med stadsbyggnadsförvaltningens HR-personal har 

intervjuunderlaget presenterats och godkänts. Vid detta möte har en del bakgrundsfrågor om 

intervjupersonerna lagts till, dessa har handlat om vilken chefsnivå som intervjupersonerna har, 

hur många anställda de ansvarar över och hur länge de har arbetat som ledare hos Luleå 

kommun. För datainsamlandet för studien har en pilotintervju genomförts för att prova 

intervjuunderlagets tillförlitlighet. Pilotintervjun var framgångsrik där intervjupersonen enkelt 

kunde svara på de flesta av frågorna, några mindre formuleringsrelaterade missförstånd uppstod 

som intervjupersonen fick tydliggöra vid intervjutillfället. Efter pilotintervjun har ett antal 

korrigeringar och omformuleringar av intervjufrågorna genomförts för att kunna förtydliga 

frågorna inför de kommande intervjupersonerna från stadsbyggnadsförvaltningen. 

Intervjuunderlaget som har använts till samtliga intervjuer finns bifogat bland bilagor (Bilaga 

1). Transkribering av intervjumaterialet har ägt rum nära inpå intervjutillfällena, detta har 

genomförts för att minimera risken för minnesbortfall från respektive intervjutillfälle. Vid varje 

intervjutillfälle har intervjuledaren använt sig av ett flertal verktyg för att underlätta 

datainsamlandet. Detta har bestått av ett förberett intervjuunderlag, intervjuledarens 

inspelningsverktyg och anteckningsblock för handgjorda anteckningar. Vid samtliga 

intervjuerna har ljudinspelningar genomförts samtidigt som handskrivna anteckningar tagits 

kring intervjusvar som har varit viktiga att betona. 

 

Etik 

Vid ett inledande skede av intervjutillfällena har möjliggörande av anonymitet och deltagande 

av det slutliga resultatet av examensarbetet garanterats samtliga intervjupersoner. Detta 

samtidigt som intervjuledaren har klargjort att intervjupersonerna inte deltar under tvång och 

har därför kunnat avbryta intervjun när som helst. Intervjuledaren har gjort sitt yttersta för att 

ha ett objektivt förhållningssätt vid intervjutillfällena. Detta genom att anstränga sig för att 

försöka undvika fördomar, personliga åsikter och ställa ledande frågor vid intervjutillfällena. 

Detta samtidigt som intervjuledaren har försökt att låta bli att avbryta intervjupersonerna genom 

att låta dem tala färdigt vid varje enskilt intervjusvar. Handskrivna anteckningar och 

ljudinspelningsfiler från varje intervjutillfälle har skyddats från allmänheten hos 

intervjuledaren. Efter att examensarbetet har färdigställts har allt intervjumaterial kastats och 

raderats (Lantz, 2007). För att undvika att avslöja intervjupersonernas identitet i 

resultatavsnittet har samtliga intervjupersoners fått fiktiva namn. Namnen har valts ut noggrant 

och omsorgsfullt så att inget av de påhittade namnen ska ha kunnat röja intervjupersonernas 

identiteter. 

 

Databehandling 

Processen för behandling av intervjumaterialet har i regel bestått av fyra steg; 1) Det inledande 

steget har berört insamlingen av empiri. 2) Efter detta har allt intervjumaterial från respektive 

intervju transkriberats för att sammanfattas i skriven text på intervjuledarens dator. 3) Vidare 

har all relevant empiri från intervjutillfällena tematiserats i olika teman. Vid detta steg har 

endast intervjumaterial som har varit relevant för studiens syfte valts ut. Detta samtidigt som 

irrelevant information har sorterats bort, detta har exempelvis handlat klargöranden och 

spekulationer som har uppstått vid intervjutillfällena. 4) Till sist har det färdigställda 
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intervjumaterialet format studiens resultatavsnitt som senare tillsammans med teoriavsnittet har 

legat som grund för studiens diskussionsavsnitt.  

Studiens resultat har analyserats och presenterats genom en tematisk analys (Howitt, 

2013). Analysmetoden kännetecknas av att data har kategoriserats och presenteras i olika 

teman. Analysmetoden har främst valts ut på grund av dess lämplighet för att strukturera stora 

mängder intervjudata vid kvalitativa studier (Howitt, 2013). Intervjuledaren har även tidigare 

erfarenheter av att arbeta med den här analysmetoden, vilket därför har ansetts kunna 

effektivisera och underlätta sammanställningen av studiens empiri. Analysen för studiens 

resultatavsnitt har bestått av åtta återkommande teman; bakgrund, arbetssituation, 

arbetsbelastning, stress, flexibelt arbete, tekniska hjälpmedel, konsekvenser av det flexibla 

arbetet och slutligen utvecklingsmöjligheter. Utöver den nämnda tematiseringen har varje tema 

presenterats utifrån intervjupersonernas chefsnivå. Detta för att kunna särskilja upplevelserna 

vid intervjusvaren från de olika nivåerna som intervjupersonerna har arbetat inom.  
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Resultat 
Studiens resultat kommer att presenteras utifrån intervjupersonernas anställningsform på 

stadsbyggnadsförvaltningen. Det vill säga chefsnivå 4, 3 och 2. Intervjumaterialet kommer 

dessutom att presenteras inom de olika chefsnivåerna utifrån åtta övergripande teman; 

bakgrund, arbetssituation, arbetsbelastning, stress, flexibelt arbete, tekniska hjälpmedel, 

konsekvenser av det flexibla arbetet och slutligen utvecklingsmöjligheter. Samtliga 

intervjupersoner har försetts med fiktiva namn. Detta för att bibehålla intervjupersonernas 

anonymitet samtidigt som detta har ansetts vara nödvändigt för att kunna särskilja på 

intervjusvaren. Två intervjupersoner har intervjuats inom chefsnivå 4, nio intervjupersoner har 

intervjuats inom chefsnivå 5 och fyra intervjupersoner har intervjuats inom chefsnivå 2. 

Könsfördelningen bland intervjupersonerna varit relativt jämn, detta då nio av 

intervjupersonerna har varit kvinnor samtidigt som sex intervjupersoner har varit män. 

Sammantaget har intervjupersonerna haft ett varierat åldersspann mellan 30 och 60 år. 

Intervjupersonerna inom chefsnivå 4 har blivit kallade för Malin och Johanna. 

Intervjupersonerna inom chefsnivå 3 har kommit att kallas för Adam, David, Viktor, Jens, 

Katarina, Michaela, Karin, Josefin och Sandra. Slutligen har intervjupersonerna inom 

chefsnivå 2 blivit kallade för Lisa, Fanny, Erik och Karl.  

 

Chefsnivå 4: Räddningstjänsten kan arbeta jour, men det behöver inte jag 

Bakgrund. Intervjupersonerna inom chefsnivå 4 har varit mellan 40 och 50 år gamla. Båda två 

har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Malin har varit anställd inom 

kommunalvården sedan 1990-talet och har tillträtt sitt första chefsarbete omkring 2015. 

Johanna har varit anställd för Luleå kommun sedan 2006 och har börjat arbeta som chef år 

2012. Båda två har ett direkt personalansvar på ungefär 30 anställda vardera.  

 

Arbetssituation. Båda intervjupersonerna beskriver sig ha varierande arbetsdagar i sina 

arbeten. Malin berättar att mycket fokus i hennes arbete ligger på olika administrativa 

arbetsuppgifter som exempelvis arbete med ekonomiska systemverktyg. Hon tillägger att hon 

samtidigt försöker vara mycket ute i verksamheten. Det verksamhetsmässiga arbetet beskriver 

hon som behovsstyrt då det kan handlar om allt ifrån stöd till anställda, förse anställda med 

resurser eller enbart finnas tillgänglig bland de anställda i verksamheten. Johanna beskriver att 

hennes arbetsdag följer en viss struktur då hon vanligtvis träffar hennes anställda i 

personalrummet i början av arbetsdagen. Detta gör hon exempelvis för att vara tillgänglig för 

frågor från anställda och kunna presentera och förbereda anställda inför viktiga händelser som 

kan komma att inträffa under arbetsdagen. Hon är även chef över två arbetsledare som hon 

enskilt brukar samtala med om vad som ska göras inför arbetsdagen. Hon tillägger att det även 

är vanligt att hon arbetar mycket med lönebeslut och anställningsvillkor bland hennes 

underställda. Utöver detta sitter hon mycket i möten. Detta kan exempelvis vara driftmöten som 

hon har varannan vecka med hennes sektionschef och olika stödfunktioner som finns på 

stadsbyggnadsförvaltningen. 

Malin upplever att hon kan handla utifrån sin kompetens i sitt arbete som chef. Hon 

beskriver att hon fortfarande upplever sig själv som ny i arbetet där hon lär sig nya saker hela 

tiden. Dock arbetar hon nära en grupp kollegor som kan stödja henne i exempelvis arbete med 

främmande arbetsuppgifter. Johanna menar hade hon mycket att lära sig när hon tillträdde 

hennes nuvarande tjänst. Hon blev inte alls utbildad i att arbeta med olika arbetsområden och 

utvecklar detta med följande citat; ”Det här förväntades man kunna från dag ett, då fick man 
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sätta sig bredvid någon annan som kunde systemen för att lära sig”. Hon beskriver vidare att 

hon i nuläget har uppnått en rimlig kompetensnivå som hon anser vara tillräcklig för arbetet. 

Båda intervjupersonerna upplever att de har gott om resurser och hjälpmedel i sina 

arbeten, detta samtidigt som de upplever att de får tillräckligt med stöd från sin omgivning. 

Både Malin och Johanna svarar att de får ett bra stöd från sina sektionschefer, kollegor och 

stadsbyggnadsförvaltningens stödfunktioner. Malin beskriver att hon får mycket stöd från 

hennes kollegor som ger henne den extrahjälp som hon behöver då hon är ny i arbetet. Johanna 

menar på hennes främsta stöd kommer från en chefskollega och HR-funktionen, genom dem 

tillsammans med hennes närmaste chef får hon allt stöd som hon behöver idag. Båda två 

upplever Luleå kommun som en generös arbetsgivare när det kommer till resurser och 

hjälpmedel i arbetet. Johanna utvecklar detta med att hon nyligen har fått rekrytera samtidigt 

som det finns experthjälp från stödfunktioner som exempelvis HR och lönekonsulter. Vidare 

beskriver Malin att det alltid finns någon i organisationen som går att kontakta ifall hon inte 

behärskar något i arbetet. 

 

Arbetsbelastning. Malin beskriver att hennes arbetsbelastning är hanterbar. Den vanligaste 

formen av utmaningar i arbetet är när strukturen i arbetet rubbas. Detta kan exempelvis handla 

om flera anställda är sjuka och hon måste ta fram vikarier ur vikariepoolen. Den främsta 

belastningen i arbetet uppkommer om hon upplever att något är otydligt. Detta kan handla om 

oklara direktiv inför en specifik arbetsuppgift vilket kan leda till stress. Vidare utvecklar Malin 

detta med att hon behöver; ”Ramar, ordning och reda i mitt arbete”, detta för att hon ska veta 

vad som ska göras och vad som förväntas av henne i arbetet och undvika stress. Johanna 

beskriver att hennes arbetsbelastning har varit mycket hög när hon tillträdde sin nuvarande 

tjänst, men att detta har främst berott på att hon har varit ny i sin tjänst och att utmaningarna då 

var främmande. Arbetsbelastningen har förbättrats genom att flera av hennes arbetsuppgifter 

har kunnat delegeras till en nytillsatt arbetsledare. Hon tillägger att tillämpandet av nya 

verksamhetssystem har också kunnat avlasta henne och hennes underställda i det praktiska 

arbetet. Johanna beskriver att den enskilt mest belastande arbetsuppgiften är budgetarbetet.  

Malin upplever att hon hinner med det hon ska på ordinarie arbetstid och har inget behov 

av att arbeta övertid. Detta samtidigt som hon anser att arbetet ställer rimliga krav på henne i 

nuläget. Johanna beskriver däremot att hon inte tycker sig hinna med vad som förväntas av 

henne, men samtidigt att hon tror på att det kommer förändras till det bättre. Detta beror bland 

annat på hon inte har haft tillräckligt med tid för att lära sig alla områden i sitt arbete. Innan hon 

anställde en ny arbetsledare var hon tvungen att arbeta mycket med det praktiska arbetet 

eftersom att det inte fanns tillräckligt med arbetskraft inom hennes enhet. Detta har inneburit 

att hon fick arbeta både som chef och arbetsledare samtidigt, vilket har varit på bekostnad av 

hennes administrativa arbetstid. Johanna menar att hon inte har hunnit med det ekonomiska 

arbetet på grund av arbetsbelastningen. Därför är det förekommande att hon får göra det här 

arbetet på övertid. Hon utvecklar detta med hon blir avbruten av den dagliga verksamheten när 

hon försöker utföra arbetsuppgifter av den här karaktären, ”På dagarna händer det ju så mycket 

annat, då kommer det ju samtal och frågor från personal som jag måste hantera där och då”. 

Hon har dock funnit en lösning för det här problemet genom att arbeta administrativt på 

förvaltningskontoret. Detta är inte hennes ordinarie arbetsplats och om hon hittar ett ledigt 

kontor kan hon arbeta med de administrativa arbetsuppgifterna utan att bli avbruten. Detta 

upplever hon som en praktisk metod som kan vara användbar på lång sikt. 

 

Stress. Vid frågan om när intervjupersonerna känner sig stressade svarar Malin att hon vid 

normala omständigheter inte känner sig stressad. Dock kan hon uppleva stress om hon känner 
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att någonting är otydligt i arbetet eller om hennes enhet har vikariebrister. Malin menar att flera 

aspekter av hennes arbete ibland är otydliga eftersom hon ibland inte vet vad som förväntas av 

henne, vilka mål som finns och hur hon ska arbeta för att uppnå målen. När det känns tydligt så 

försvinner stressen. Hon tillägger att det här ibland kan kännas överväldigande men att hon 

samtidigt inte ser det som ett problem. Hon utvecklar detta med; ”Det här är inget som pågår 

hela tiden så därför gör jag mitt bästa för att hantera det när otydligheten uppstår”. 

Vikariebrist blir ett stressmoment för Malin om vikariepoolen inte kan förse henne med 

personal. Då kan hon uppleva stress eftersom på grund av att hon känner att verksamheten kan 

bli lidande. Johanna beskriver att hon upplever stress när det börjar närma sig sommar. Detta 

beror på att arbetsbelastningen är som högst för henne och hennes underställda vid den här 

perioden av året. Hon utvecklar detta med; ”I början på april börjar man känna det inombords, 

ett stort berg som bara kommer emot en”. Hon tillägger att hon hanterar det bättre nu i 

jämförelse med när hon var ny i sitt arbete, då upplevde hon det som överväldigande genom att 

hon inte visste vad som väntade henne. Johanna beskriver att hon arbetar under en hög tidspress 

under våren då det är så mycket som händer i hennes verksamhet. Hinner hon inte med vissa 

arbetsuppgifter under en vecka vid den här årstiden så hinner hon inte arbeta ikapp dem under 

den nästkommande veckan, därför måste hon prioritera. 

 

Flexibelt arbete. Vid frågan om vilka möjligheter intervjupersonerna har för att arbeta flexibelt 

svarar Malin att möjligheterna är stora. Hon utvecklar detta med att hon i normala fall nästan 

helt och hållet kan styra och strukturera hela sin arbetsdag. Hon kan själv bestämma när hon 

ska vara ute i verksamheten och när hon ska sköta sina administrativa arbetsuppgifter. De 

styrande punkterna i hennes arbetsdag är deadlines på olika arbetsuppgifter och möten. Vidare 

menar Malin att hon inte har något behov av att arbeta hemifrån och sällan behöver arbeta 

övertid. Hon tillägger dock att hon ofta brukar fundera och reflektera över arbetet ofta hemifrån. 

Dock anser hon att det här är naturligt ifall man arbetar med ledarskap och har personalansvar, 

samt att hon inte upplever detta som något negativt. Johanna svarar också att de flexibla 

möjligheterna i hennes arbete är stora. Hon utvecklar detta med att referera till det hon tidigare 

har beskrivit om att hon kan arbeta på flera olika platser inom kommunen och att det här är 

något som hon uppskattar. När hon arbetar övertid så börjar hon antingen tidigare eller slutar 

senare i relation till hennes ordinarie arbetstider. Behovet för hennes övertidsarbete grundas på 

att hon ska hinna med arbetsuppgifter som exempelvis administration. Hon utvecklar detta med; 

”När jag arbetar övertid är det inte lika mycket spring och telefonen stör inte lika mycket då 

den kan ringa när som helst då vi inte har några telefontider”. Vidare beskriver Johanna att 

hon enbart utför övertidsarbete på kommunala arbetsplatser efter som att hon inte vill arbeta 

hemifrån. En gång tidigare har hon provat att arbeta hemifrån och då tyckte hon inte om det. 

Detta berodde främst på att hon upplevde att hennes arbetsliv trängde sig på hennes privatliv. 

Hon vill vara ledig när hon är hemma och därför stänger hon ibland av telefonen när hon är 

hemma. Detta utvecklar hon med; ”Räddningstjänsten får väl ha jour, men det behöver inte 

jag”. 

 

Konsekvenser av det flexibla arbetet. När intervjupersonerna beskriver upplevda fördelar och 

nackdelar med det flexibla arbetet svarar Malin att hon ser fördelar med att hon själv fritt får 

strukturera sitt arbete. Detta handlar om den större delen av dagarna där hon bestämmer själv 

vad hon ska göra och när. Hennes arbetsdagar är väldigt varierande och genom det flexibla 

arbetet får hon ökad kontroll. De nackdelar som hon har identifierat är åter igen associerat med 

otydlighet. När det blir otydligt vet hon inte vilka krav hon har på sig i arbetet, hur hon ska 
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utföra specifika arbetsuppgifter och vad som ska uppnås med arbetet. Detta kan få henne att 

uppleva stress och det tycker hon inte om. Johanna upplever fördelar med att hon kan arbeta 

ostört på olika arbetsplatser utan att bli avbruten. Hon ser nackdelar i att arbeta hemifrån då hon 

tror att det kan resultera i en dålig balans mellan hennes privatliv och arbetsliv. Vidare menar 

hon att det är viktigt att särskilja på de båda områdena för att hon ska kunna få tillbaka energi 

och vila när hon inte är på arbetet. Malin menar att hon inte har upplevt några problem kring 

balansen mellan privatliv och arbetsliv i relation till det flexibla arbetet. Detta då hon lämnar 

kvar hennes arbete hennes arbetsplats. Vissa dagar har hon kunnat gå hem tidigare från arbetet 

för att umgås med familjen, vilket hon upplever som en stor fördel. Johanna svarar att hon har 

upplevt en negativ balans mellan arbetslivet och privatlivet under de perioder då 

arbetsbelastningen är som högst. Hon utvecklar detta med att hon ofta har varit trött då hon har 

varit tvungen att arbeta mycket övertid, vilket har kunnat skapa en dålig stämning i familjen. 

Hon beskriver sig ha kompenserat för detta genom att gå ner i arbetstid vid lugnare perioder av 

verksamhetsåret. Detta har försett henne med ökad energi för arbetet och mer tid för familjen, 

vilket hon upplever som en stor fördel. 

 

Tekniska hjälpmedel. Det framkommer att båda intervjupersonerna har påverkats av ett antal 

tekniska hjälpmedel när de arbetar flexibelt. Malin beskriver kortfattat att hon arbetar med 

telefon och bärbar dator för att kunna vara tillgänglig på flera platser samtidigt under hennes 

arbetsdag. Johanna arbetar främst med hjälp av surfplatta och arbetstelefon. Hon beskriver att 

arbetstelefonen ökar hennes tillgänglig under stora delar av dagen. Detta är viktigt då det är 

vanligt att hon och arbetsgruppen befinner sig på olika arbetsplatser inom kommunen. Med 

hjälp av hennes surfplatta kan hon arbeta med olika systemverktyg runtom verksamheten vilket 

hon upplever som positivt. Flera av hennes administrativa arbetsuppgifter måste hon sköta från 

kontoret då hon arbetar med flera sekretessbelagda arbetsuppgifter, vilket har medfört att hon 

behöver sitta enskilt. 

 

Utvecklingsmöjligheter. Malin ser inga utvecklings- eller förbättringsmöjligheter i sin 

arbetssituation i relation till det flexibla arbetet. Närmare bestämt svarar hon; ”Jag har inte 

tänkt i de banorna. Jag är ju väldigt nöjd med mitt arbete”. Och tillägger; ”Jag är så pass ny i 

min yrkesroll så jag har inte den insikten för att kunna uttrycka mig i den typen av frågor”. När 

Johanna svarar i sin tur med att hon ser utvecklingsmöjligheter med att utbilda nya chefer i 

arbetet med olika verksamhetssystem. Detta handlar om flexibla systemverktyg där chefer 

bland annat arbetar med ekonomi och rehabilitering. Hon beskriver att hon upplevde att det tas 

förgivet att internrekryterade chefer ska kunna dessa verksamhetssystem, vilket inte alls var 

enkelt för henne att förstå i hennes roll som nyrekryterad chef i Luleå kommun. 

 

Chefsnivå 3: Många räknar med mig och många räknar nog med att jag ska leverera 

Bakgrund. Intervjupersonerna inom chefsnivå 3 har varit nio till antalet och är mellan 30 och 

60 år gamla. Könsfördelningen inom chefsnivån har varit relativt jämn då fyra av 

intervjupersonerna har varit män samtidigt som resten har varit kvinnor. Majoriteten av 

intervjupersonerna har haft universitetsutbildning som högsta utbildningsnivå. Dock har flera 

av intervjupersonerna gymnasial utbildning eller andra former av eftergymnasiala utbildningar 

som högsta utbildningsnivå. Samtliga intervjupersoner arbetar som sektionschefer inom olika 

avdelningar inom förvaltningen och har haft en varierad anställningstid inom organisationen. 

Detta då vissa av intervjupersonerna har arbetat för Luleå kommun sedan 1980-talet samtidigt 
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som flera har tillträtt sina tjänster under 2010-talet. Intervjupersonerna har haft ett 

personalansvar mellan fyra och femton direkt underställda.  

 

Arbetssituation. Intervjupersonerna har beskrivit att arbetsdagarna generellt präglas av 

budgetarbete, planering, ekonomi, personalfrågor, uppföljningar, administration och möten. De 

arbetar både praktiskt och strategiskt där de varierar arbete på diverse avdelningar med mer 

taktiskt arbete där de försöker ligga ett steg före händelserna. Därför har flera beskrivit att 

arbetsdagarna sällan är likadana utan att arbetet präglas av en hög grad av variation. Det har 

framkommit att intervjupersonerna går på mycket möten. Josefin beskriver detta med följande 

citat; ”Min dag handlar om möten, sen är arbetsdagen slut och då kan man börja jobba”. Karin 

beskriver i sin tur att även hennes arbetsdag handlar till stor del om administrativa 

arbetsuppgifter. Hon beskriver att hennes roll i arbetet har två sidor, den ena som administratör 

och den andra som chef. Sandra beskriver att hon har svårt att hinna med att lägga fokus på sina 

underställda. Hon tar det här arbetet på stort allvar då hon själv vet vilken betydelse exempelvis 

återkoppling kan ha i den dagliga verksamheten. 

Katarina upplever sig ha tillräckligt med resurser och hjälpmedel i arbetet. Hon förlitar 

sig till stor del till stöd och hjälp av hennes kollegor, stödfunktioner och chef. Adam tycker 

också att han har det i sitt arbete. Han tillägger att organisationen är rörlig och kommer därför 

ställa krav på stödfunktionerna. Detta därför att han upplever att administrationen växer i hög 

takt inom hela organisationen. Därför ser han ett framtida behov av fler arbetsmiljöingenjörer 

och administratörer på förvaltningen. David svarar kortfattat att han tycker att han har alla 

tillgängliga stöd och hjälpmedel som han behöver för att utföra arbetet. Detta kommer främst 

från hans närmaste chef, ledningsgruppen och underställda. Jens och Viktor tycker att de 

materiella resurserna är tillräckliga på deras arbetsplatser. Båda nämner dock att det är de 

mänskliga resurserna som de just nu är i behov av. De hämtar sitt stöd från kollegor, chefer och 

stödfunktionerna inom stadsbyggnadsförvaltningen. Michaela anser däremot att hon inte har 

tillräckligt med resurser och hjälpmedel i arbetet. Hon beskriver att hennes sektion saknar stöd 

i olika sakfrågor som arbetsmiljö där hon gärna ser fler ingenjörer. Arbetsplatsen är stor och 

det finns enbart en arbetsmiljöingenjör i nuläget. Hon ser även ett behov för fler anställda inom 

stödfunktioner som HR och ekonomi. Hon hade hellre sett en organisation där stödfunktionerna 

istället söker sig till cheferna mer spontant. Karin upplever att mängden resurser och hjälpmedel 

är tillräckliga. Sandra upplever att det finns gott om materiella resurser inom Luleå kommun 

och att de är generösa med att förse anställda med dem. Hon menar dock att kommunen inte är 

lika bra med att tillsätta mänskliga resurser ifall det uppstår behov. Hon exemplifierar detta med 

att hon också ser ett personalbehov bland stödfunktionerna.  

Katarina, Karin och Josefin upplever att de kan påverka utifrån sina kompetenser i 

arbetet, detta på grund av att de har arbetat inom respektive avdelning och sektion innan de 

började arbeta som chefer. Detta har gett dem en god verksamhetskunskap vilket beskrivs som 

en fördelaktigt i arbetet. Adam anser att han har tillräckligt med befogenheter och kunskap för 

att kunna arbeta med sina arbetsuppgifter. David upplever också att han kan handla utifrån sin 

kompetens. Detta beror främst på att hans arbete riktar mycket fokus till att bedriva förändring 

och utveckling, vilket han anser sig själv vara duktig på. Viktor upplever att han har en stor 

handlingsfrihet i sitt arbete och att han kan agera utifrån hans egen kompetens i rollen som 

sektionschef. Jens tycker att förtroendet är generellt högt bland chefer och att det inte saknas 

resurser för att utföra en specifik arbetsuppgift med kvalitet. Vidare menar Jens att en sådan 

arbetsmiljö skapar arbetsglädje. Sandra beskriver att hon kan handla och påverka utifrån sin 
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kompetens i vissa delar av arbetet. Som ledare kan hon förlita sig på sin långa 

arbetslivserfarenhet som chef. 

 

Arbetsbelastning. Katarina berättar att skälet till hennes höga arbetsbelastning handlar om att 

hitta tid till att utföra vissa moment i arbetet, exempelvis administrationsarbete. Dock beskriver 

hon att det kan lösas genom att hon tar med sig datorn hem för övertidsarbete. Vidare beskriver 

Adam att avdelningens arbetsbelastning har ökat i några år, vilket även berör hela förvaltningen. 

Han menar att det har varit mycket förändringar och expansioner på hans avdelning under den 

här perioden inom avdelningen, vilket har ökat arbetsbelastningen. Dessutom har flera ordinarie 

anställda gått i pension vilket har medfört behov för ett antal rekryteringar. David menar också 

att arbetsbelastningen påverkas av den stora mängden arbete som finns att göra på hans 

avdelning. Han utvecklar detta med; ”Man kan jobba ihjäl sig om man vill. Det finns ingen 

begränsning om hur mycket man kan arbeta.”. Viktor beskriver att hans arbetsbelastning är 

mycket hög på grund av att han ansvarar för många verksamheter. Detta innebär att Viktor 

behöver göra om samma typ av arbete flera gånger vilket han beskriver som tidskrävande. Jens 

beskriver att arbetsbelastningen på hans avdelning har påverkats av mängden vakanser och 

plötsliga händelser i verksamheten. Detta beror på att flera anställda har gått i pension och lagt 

mer arbete på färre anställda. Josefin beskriver att hennes arbetsbelastning är hög och har 

påverkats av att hon behöver arbeta med flera arbetsområden samtidigt. Detta ställer krav på en 

bred helhetsinsyn i arbetet. Hon beskriver att hon är en av få på avdelningen med den här 

helhetsinsynen, vilket tvingar henne till att utföra mycket av arbetet på egen hand. För Karin 

kännetecknas hennes arbetsbelastning av mycket personalfrågor och administration, vilket 

beskrivs som ett tidskrävande arbete i kombination med alla möten. Sandras arbetsbelastning 

påverkas till stor del om arbete med olika former av plötsliga händelser i verksamheten, 

administration och personalfrågor. Hon beskriver dock att hon har uppnått en hög grad av 

självkännedom genom hennes breda erfarenhet av att vara chef. Egenskaperna hjälper henne att 

exempelvis identifiera situationer där hon kan bli överbelastad.  

Adam och Katarina beskriver att de upplever sig motsvara de förväntningar som finns 

på dem i arbetet. Båda har en rimlig kravbild som de upplever sig kunna möta. David menar å 

andra sidan att han upplever förväntningarna som omöjliga. Han beskriver att hans höga 

arbetsbelastning medför att en fyrtiotimmars arbetsvecka inte är tillräcklig för att utföra arbetet. 

Därför behöver han arbeta övertid, vilket normalt sett kan bli upp emot fem timmar i veckan.  

Viktor tycker inte att han hinner med det som förväntas av honom i arbetet. Detta beror främst 

på hans omfattande arbete med flera verksamheter. Han medger att han får dåligt samvete över 

att han måste utföra vissa arbetsuppgifter med varierad kvalitet för att hinna med arbetet. Han 

tillägger; ”Det finns ett tak för hur mycket man kan prestera och jag känner att taket är väldigt 

nära”. Han anser att han personligen arbetar för mycket med administrativa arbetsuppgifter 

och befinner sig för sällan på plats i verksamheten. Jens beskriver att han upplever sig hinna 

med det som förväntades av honom i arbetet, men han tillägger att han inte upplever hans 

nuvarande arbetsbelastning som sund. Detta beror dels på vakanserna i hans avdelning. Arbetet 

tenderar att gå från det planerade och strukturerade till han lägger mer fokus på akuta ärenden 

som dyker upp. Michaela upplever att hon brukar hinna med det som förväntas av henne i 

arbetet. Hon menar dock att det ofta är en fråga om kvalitet; ”Ibland får den sänkas så att man 

kommer ikapp, det är en prioriteringsfråga”. Dock upplever hon sig inte hinna med det som 

förväntas av henne under ordinarie arbetstid och beskriver sig behöva arbeta övertid varje vecka 

för att hinna med arbetet. Michaela beskriver att hon i vissa perioder får arbeta övertid på 

nätterna för att hinna med vissa arbetsuppgifter. Josefin upplever sig hinna med de 
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förväntningar hon har på sig i arbetet, dock behöver hon arbeta mycket övertid för att kunna 

hinna med detta. Det framkommer att hon ibland har arbetat övertid långt in på morgonen om 

hon exempelvis vill ta ut en längre tids ledighet. Detta beror på att hon är en så pass central 

figur på sin arbetsplats och därför måste arbeta i förväg för att kunna vara ledig. Hon tillägger; 

”Många räknar med mig och många räknar nog med att jag ska leverera”. Karin svarar att hon 

anser sig kunna prestera utifrån förväntningarna i hennes roll som chef. Ibland arbetar hon 

övertid samtidigt som hon delegerar arbetsuppgifter till underställda. Detta innebär avlastning 

från olika arbetsuppgifter samtidigt som hon vill ge inflytande till sina underställda. Sandra 

upplever att hon delvis hinner med det som förväntas av henne. Hon utvecklar detta med att 

beskriva att vissa arbetsuppgifter som behöver hålla en högre kvalitet kan vara krävande att 

leverera. Detta då det inte alltid finns tid att utföra den formen av arbete tillsammans med övriga 

arbetsuppgifter som hon har i sitt arbete. 

 

Stress. Katarina upplever stress när olika aspekter av arbetet blir otydliga dvs. när hon inte 

förstår. Det kan handla om att hon inte förstår hur det ska utföras, vad som förväntas av henne 

eller vad syftet med arbetet är. Adam inleder med att beskriva sig själv som en stresstålig 

person. Men han kan uppleva stress när han till exempel arbetar operativt och arbetar med för 

många arbetsuppgifter åt gången. Han kan även uppleva stress när en arbetsprocess fastnar 

genom att ett verkställande beslut ligger hos någon annan som är utanför hans sektion. David 

blir stressad när han upplever att han inte hinner vara tillgänglig och uppmärksamma sina 

underställda. Han utvecklar detta genom följande citat; ”Ibland känner jag att inte har hunnit 

lyssna och uppmärksamma vissa medarbetare”. Han fortsätter med att berätta; ”Senare när jag 

upplever att jag borde ha lagt mer stöd och energi på vissa individer kan jag uppleva stress”. 

Viktor beskriver att han har varit stressad i arbetet under en längre tidsperiod. Specifikt upplever 

han stress när det är mycket deadlines samt när arbetsuppgifterna upplevs som svåra, otydliga 

och plötsliga. Det här kan handla om plötsliga arbetsuppgifter som hamnar hos Viktor när han 

redan har mycket att göra i arbetet. Han berättar att han generellt upplever ett högt stresspåslag 

i arbetet, så pass högt att så att hans läkare har varnat honom för eventuella konsekvenser. Det 

framkommer att hans arbetsbelastning med flera verksamheter har varit en bidragande faktor 

till detta. Jens upplever stress när saker och ting inte fungerar på hans avdelning och när det 

dyker upp plötsliga händelser i arbetet som han måste hantera. Michaela upplever också stress 

nära inpå deadlines som eventuellt ställer större krav på henne än vad hon upplever att hon kan 

motsvara. Det kan bero på plötsliga händelser i verksamheten som gör att hon inte kan arbeta 

med deadline-arbetet. Hon beskriver att det exempelvis kan vara problem inom personalen som 

hon måste hantera direkt. Då kan det resultera i att Michaela sitter och arbetar med deadline-

arbetet dagen före inlämning vilket kan orsaka stress. Josefin upplever stress när hon inte hinner 

med det som förväntas av henne i arbetet och beskriver att det i nuläget är väldigt 

förekommande. Vidare har hon utvecklat olika strategier för att hantera stressen; ”Jag försöker 

tänka att jag hinner det jag hinner och att jag inte kan dela på mig i två”. Josefin tillägger; 

”När jag är tillräckligt stressad så måste jag börja skriva listor på vad jag måste göra och 

träna, det hjälper”. Karin upplever också stress när hon inte hinner med det som förväntas av 

henne i arbetet. Detta kan bero på att hon generellt arbetar med för många arbetsuppgifter 

samtidigt och när hon upplever att hon inte hinner med att slutföra dem känner hon stress. Hon 

menar dock att hon presterar bra av en lagom mängd av stress, detta då hon känner sig mer 

effektiv och produktiv i arbetet. Sandra berättar att hon sällan upplever stress längre. Förut 

gjorde hon det oftare men hon upplever att hon har lärt sig hantera stress med hjälp av sin 

erfarenhet som ledare.  Hon kännetecknar stress som tillfällen då hon inte hinner planera eller 
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har kontroll över olika arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om plötsliga arbetsuppgifter 

och när hon känner att hon inte har tid för att fullfölja olika saker i arbetet.  

 

Flexibelt arbete. Katarina berättar att hennes arbete är väldigt flexibelt. Hon berättar att hon 

kan arbeta hemifrån på arbetstid med vissa arbetsuppgifter som är strategiska eller 

administrativa. Hon tar alltid med sig datorn hem för att kunna utföra den här formen av arbete, 

samtidigt som hon känner ett visst lugn av att ha datorn hemma. Detta därför att hon då alltid 

har möjlighet att exempelvis arbeta övertid hemifrån ifall det behövs. Adam upplever hans 

möjligheter för flexibelt arbete som stora med mycket handlingsutrymme. Vidare beskriver han 

att det enbart är hans möten som är fasta punkter under arbetsdagarna som han måste förhålla 

sig till. Han kan arbeta övertid hemifrån om han vill, han beskriver det här är nödvändigt i olika 

arbetsuppgifter som ställer krav på hans kreativa förmåga. Viktor beskriver att det är deadlines 

och möten som styr hans arbetsdag. Förövrigt beskrivs den resterande arbetstiden som helt 

flexibel som han prioriterar efter hans egna behov i arbetet. Viktor har möjlighet att arbeta 

hemifrån antingen på kontorstid eller övertid. Detta för att han ska kunna arbeta med kreativa 

arbetsuppgifter när han känner sig inspirerad. Dock tycker han inte att hans höga grad av 

flexibilitet kan vara ohälsosam för honom ibland. Han beskriver detta genom följande citat; 

”Även om jag går hem klockan fyra från jobbet så har jag svårt att släppa det”. Och tillägger; 

”Jag önskar att jag bara kunde stänga av jobbet och inte låta det mala på när jag är hemma”. 

Han arbetar ofta utanför arbetstid, han kan arbeta över helgerna med arbetsuppgifter som kräver 

hans fulla koncentration, detta för att kunna arbeta utan att bli störd. Detta är viktigt då han 

lägger mycket fokus på att vara tillgänglig till hans underställda och kollegor på kontorstid, 

samtidigt som han beskriver att avbrott i koncentrationsarbeten som energikrävande. Jens kan 

arbeta flexibelt genom att bestämma till en stor utsträckning om vad han ska göra under hans 

arbetsdagar, detta såvida han inte har några deadlines eller akuta ärenden att handskas med. 

Han beskriver detta genom följande citat; ”Man kan fara hem på eftermiddagen och komma 

tillbaka sen, hjälpa till med barnen ifall det krisar. Sedan återgå till arbetet”. Han berättar 

sedan att han kunde arbeta mycket övertid hemifrån tidigare, detta händer inte alls lika ofta 

sedan han har skaffat familj. Michaela ser hennes möjligheter för flexibelt arbete som relativt 

stora. Hon beskriver att hon hade kunnat arbeta mer hemifrån och arbeta ofta från distans, dock 

väljer hon att inte nyttja dessa förmåner. Michaela utför sitt arbete på hennes arbetsplats i första 

hand, hon berättar att hon enbart tar med sig hem telefonen för att kunna ta emot arbetsrelaterade 

samtal och svara på epostmeddelanden. Hon har valt att arbeta på det här sättet eftersom att hon 

vill dra en tydlig gräns mellan hennes arbetsliv och privatliv. Josefin beskriver sig själv som en 

väldigt engagerad arbetstagare som alltid ställer arbetet först. Detta bidrar ofta till att hon 

arbetar hemifrån på ledig tid. Från hemmet svarar hon på epostmeddelanden och sköter olika 

administrativa arbetsuppgifter. Som tidigare nämnt präglas hennes arbetsdagar av många 

möten, därför arbetar hon bland annat administrativt på vissa möten för att effektivisera hennes 

arbetsdagar. Karin beskriver också att hon ibland arbetar hemifrån, där kan hon arbeta i fred 

utan att bli avbruten. Ibland arbetar Karin på kvällar och helger, detta är något som hon anser 

ingå i rollen som chef. Sandra tycker att det finns förväntningar på att hon ska vara flexibel som 

hon ibland har problem med att möta. Detta beror på att hon går på många möten och dessa 

beskrivs påverka hennes möjligheter att kunna välja när och var hon ska arbeta med en viss 

arbetsuppgift. Sandra arbetar hemifrån när hon upplever att hon inte hinner med att möta 

arbetsbelastningen på ordinarie arbetstid. Hon avslutar med att beskriva om utmaningarna om 

att försöka hitta tid för att kunna reflektera över arbetsdagen, detta blir oftast på fritiden och 

hemifrån. 
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Tekniska hjälpmedel. Det har framkommit att intervjupersonerna använder sig av verktyg som 

bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta, Skype och olika verksamhetssystem. Katarina beskriver 

att hon aldrig stänger av sin mobiltelefon. Detta på grund av att hon ska kunna vara tillgänglig 

för kollegor och underställda dygnet runt. Hon beskriver att arbetet i hennes verksamhet pågår 

efter att hon har gått hem från arbetet och på helgerna, vilket att det främsta skälet till detta. 

Adam anser sig ha påverkats av tekniken i arbetet i en hög grad. Detta då han har identifierat 

ett antal fördelar i hans arbete med den ökade tillgängligheten som han får genom hans 

arbetstelefon. Telefonen tar med sig både på arbetet och när han är ledig. Genom den kan han 

svara på mail, ringa och arbeta med olika driftsystem. Sedan tillägger han; ”I datorn har jag 

95% på arbetsplatsen”. Viktor anser sig alltid vara anträffbar genom telefonen, vilket han ser 

både fördelar och nackdelar med. Till exempel kan han alltid vara i kontakt med kollegor och 

underställda, samtidigt som de alltid kan nå honom. Det kan vara ett problem när han 

exempelvis befinner sig på möten då han kan bli störd. Jens kan arbeta med verksamhetssystem 

som felanmälningar genom surfplatta, mobiltelefon och bärbar dator. Det kan han göra både på 

arbetsplatsen och hemifrån. Michaela använder sig enbart av mobiltelefonen som tekniskt 

hjälpmedel. Resterande arbetsuppgifter sköter hon från sitt skrivbord. Det framkommer att detta 

förhållningssätt är en del av hennes strategi för att särskilja privatliv med arbetsliv. David 

summerar hans möjligheter att arbeta flexibelt genom att han har kontoret i sin telefon.Han kan 

leda underställda på distans utan att behöva vara på kontoret, under möten kan han dessutom ta 

sig tid att arbeta administrativ när han inte berörs av agendan. 

 

Konsekvenser av det flexibla arbetet. När intervjupersonerna beskriver fördelar och 

nackdelar med det flexibla arbetet har Katarina identifierat fördelar med att kunna arbeta på 

olika arbetsplatser. Hon kan välja var hon arbetar om hon behöver arbeta i lugn och ro både i 

hemmet och på arbetsplatsen. Hon har inte personligen upplevt några nackdelar men hon kan 

föreställa sig hur anställda inte har tid att umgås med familjen på grund av arbetet. Adam 

upplever liknande fördelar med det flexibla arbetet som Katarina. Han menar att det kan finnas 

många störningsmoment som är möjliga att eliminera genom att arbeta hemifrån med 

arbetsuppgifter som är koncentrationskrävande. De nackdelar han har identifierat är svårigheten 

med att kunna begränsa arbetet. Han illustrerar detta genom följande citat; ”Vid såna här 

arbeten där jobbet aldrig tar slut så gäller det att kunna begränsa sig själv. Man ställer upp 

sina egna ramar”. David tycker att han kan snabbt leverera service genom att själv bestämma 

när han ska göra det genom flexibilitet, detta samtidigt som han ser en enkelhet med att han 

själv till en stor omfattning kan styra och strukturera arbetsdagarna. Han ser nackdelar med att 

anställda kan arbeta för mycket. Likt Adam menar David att individer behöver sätta gränser för 

hur mycket de ska arbeta. Han utvecklar detta med följande citat; ”Vissa kan arbeta 50 

timmarsveckor och så länge det bara händer sällan är det okej men om det börjar bli en vana 

har vi ett problem”. Viktor menar att den främsta fördelen med flexibelt arbete är att det är bra 

ifall anställda kan styra arbetsdagarna på ett effektivt sätt. Han ser nackdelar med att han tar på 

sig mer ansvar än vad de är kapabla till att hantera. Jens ser fördelar med flexibilitet då han kan 

svara på epost och vara anträffbar dygnet runt via telefonen. Han ser nackdelar i att balansen 

mellan arbetslivet och privatlivet rubbas ifall man arbetar för mycket hemifrån. Michaela 

upplever fördelar med det flexibla arbetet genom att hon snabbt kan svara på epostmeddelanden 

och enkelt kommunicera med flera samtidigt. Hon beskriver att flera av de anställda inom 

hennes sektion har utspridda arbetsplatser och kan snabbt och effektivt kontakta dem genom 

bland annat epostmeddelanden. Hon upplever nackdelar när det gäller balansen mellan 
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privatlivet och arbetslivet. Ifall anställda tar med sig dator och telefon hem regelbundet upplever 

hon eventuella risker med för långa arbetsdagar och för lite återhämtning på grund av 

övertidsarbete. Josefin upplever fördelar med övertidsarbete då hon inte behöver avbryta 

arbetsdagen efter ordinarie arbetstid. Då kan hon på ett strukturerat vis fortsätta arbeta på 

kontoret och hemifrån samtidigt som hon avsätter tid för familjeliv och fritidsaktiviteter. Hon 

upplever nackdelar med hon sällan känner sig ledig. Detta då hon arbetar mycket samtidigt som 

hon har flera aktiviteter på fritiden med bland annat familjen och på egen hand. Hon tillägger; 

”Jag är så pass engagerad av mig som människa och jag hittar alltid jobbet i vad jag än gör, 

även när jag är ledig”. Karin upplever fördelar genom att hon kan ta ledigt eller arbeta hemifrån 

om hon har något ärende på hennes bostadsort som exempelvis läkarbesök. Hon pendlar till 

arbetet från en annan ort. därför kan det ibland finnas praktiska fördelar med att arbeta hemifrån 

ifall hon har något viktigt ärende under dagen på hennes bostadsort. Karin beskriver även att 

hon ibland arbetar på andra arbetsplatser inom Luleå kommun för att få ett miljöombyte och 

kunna arbeta ostört. Hon har identifierat nackdelar med hon ibland upplever att arbetet kan bli 

för distansstyrt genom datorer och mobiltelefoner. Hon beskriver att hon tror på den mänskliga 

interaktionen i arbetet, samt att erfarenhetsutbytet som sker genom dessa interaktioner inte går 

att ersätta med digitala hjälpmedel. 

 

Balans mellan privatliv och arbetsliv. Vidare riktar intervjuerna fokus mot frågan om 

intervjupersonerna upplever att balansen mellan privatliv och arbetsliv har påverkats av de 

flexibla arbetsmöjligheterna. Katarina svarar kortfattat att hon kan identifiera positiva fördelar 

med att hon får mer tid över för hennes privatliv genom att arbeta flexibelt. Vissa dagar kan 

hon exempelvis gå hem tidigare från arbetet för att umgås med hennes familj. Adam upplever 

en positiv balans mellan arbetslivet och privatlivet genom att han får en större möjlighet att 

styra hans arbetstider. Han kan arbeta övertid för att kunna vara ledig och därigenom få en 

längre sammansatt tid tillsammans med familj och vänner. Dock menar han att det är 

oundvikligt att den här balansen rubbas ibland, detta exemplifierar Adam med när han är på 

semester. Då måste han avsätta tid för arbete med löner och fakturor även om han egentligen är 

ledig. Viktor har upplevt att balansen mellan privatliv och arbetsliv har rubbats, främst genom 

hög arbetsbelastning. Han beskriver detta med följande citat; ”Man kan vara lite frånvarande 

hemma. Folk pratar åt en hemma men man lyssnar inte riktigt på vad som sägs för man tänker 

på jobbet”. Han tillägger senare; ”Sen kan det ju hända att man sitter med datorn när barnen 

är hemma vilket inte alltid är så populärt”. Vidare beskriver Viktor att han ofta är trött efter 

arbetsveckorna och kan därför vara lite frånvarande när han är hemma. Detta har hans familj 

märkt av och påpekat för honom att han sällan har energi att ha aktiviteter med dem på helgerna. 

Han tillägger att det inte heller alltid är uppskattat av hans familj när han jobbar övertid 

hemifrån istället för att umgås med dem. Michaela anser att hon har en god balans mellan 

arbetsliv och privatliv på grund av de strategier hon har applicerat för att särskilja de båda 

nivåerna i livet. Som tidigare nämnt arbetar Michaela aktivt med att enbart arbeta på hennes 

arbetsplats och inte i hemmet, detta samtidigt som hon nekat till flera tekniska hjälpmedel som 

bärbar dator för att säkerställa detta. Hon känner sig ledig genom strategierna och får återhämta 

sig när hon är ledig, hon reflekterar över arbete hemifrån ibland men upplever att det är 

naturligt. Josefin arbetar aktivt med att förbättra hennes balans mellan privatliv och arbetsliv, 

vilket hon tycker har gett positiva resultat. Detta gör hon genom att försöka tillbringa mer tid 

med familjen när hon är ledig. Sandra beskriver att hennes balans mellan arbetsliv och privatliv 

också har blivit bättre än vad den har varit förut. Detta beror främst på hennes egna strategier 

där hon schemalägger viktiga händelser i hennes privatliv, vilket vidare har medfört att hon har 
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kunnat släppa alla tankar på arbetet. Detta har även gett Sandra goda förutsättningar för att 

prioritera ledig tid tillsammans med familjen. Hon utvecklar detta med följande citat; ”På något 

sätt måste man vara ärlig med sig själv, arbetar jag för att leva eller lever jag för att arbeta? 

För när jobbet tar slut finns ju livet kvar.”. 

 

Utvecklingsmöjligheter. Viktor ser utvecklingsmöjligheter inom de olika stödfunktionerna 

inom förvaltningen. Stadbyggnadsförvaltningen har en arbetsmiljöingenjör och Viktor hade 

gärna sett fler, helst en som är placerad inom hans avdelning. Han anser att den nuvarande 

arbetsmiljöingenjören är duktig i sitt arbete men att han gärna hade fått mer stöd i frågor av det 

här slaget. Han anser att ju mer stöd det finns inom förvaltningen, desto enklare blir det för 

cheferna att arbeta med utmanade arbetsområden. Michaela vill också se ett större stöd från 

funktioner som ekonomi, HR och arbetsmiljö i framtiden. Josefin är nöjd med hur flera av 

stödfunktionerna fungerar för närvarande även om hon anser att stödet behöver ökas. Hon 

fortsätter att beskriva detta med följande citat; ”Ekonomi är en sån där grej där de ibland kan 

säga att vi får göra det själva, även om vi kan behöva hjälp. Det känns som att stödfunktionerna 

ibland så inne på vad de själva vill och vad de anser att de ska göra”. Hon berättar sedan att 

det för närvarande pågår en översyn av alla stödfunktioner som eventuellt kan resultera i en 

centralisering av dem. Josefin upplever risker med en centralisering då hon tror att de olika 

stödfunktionerna kan komma att mista verksamhetsinsynen och möjligen börja arbeta utifrån 

egna målsättningar. Där stödfunktionerna ställer ökade krav och deadlines i chefernas 

kravfyllda arbeten. Sandra hade gärna sett att vissa möten börjar ske digitalt. Hon beskriver 

detta med följande citat; ”Det här med möten är viktigt men man ska kan inte alltid ha det 

fysiskt ha det. Jag tror på att man ska arbeta mer utifrån verktyg som Skype. Jag tycker man 

ska värna om tiden i arbetet och tiden efter mötena där man ska reflektera”. Hon tillägger; 

”Man kan då börja tänka i banor som när ska jag ha fysiska möten och när ska jag ha dem på 

distans? Jag tror på att man måste börja lita på tekniken och använda den fullt ut. Tekniken är 

fantastisk idag och jag ser att vi har väldens möjligheter att använda den”. Hon tror att chefer 

får med tid för andra arbetsuppgifter med mindre fysiska möten. Sandra menar att bland annat 

resetid, raster och formella händelser som sker under möten försvinner. Detta samtidigt som 

hon upplever digitala möten som mindre tidskrävande och effektivare i sin natur.  

 

Chefsnivå 2: Det gäller ju att skapa förutsättningar för en själv, det är ju sällan någon 

annan gör det åt en 
Bakgrund. Inom chefsnivå 2 har samtliga intervjupersoner arbetat som avdelningschefer inom 

olika avdelningar på stadsbyggnadsförvaltningen. Intervjupersonernas åldersspann har sträckt 

sig mellan 30 och 50 år. De som har arbetat längst för Luleå kommun har tillträtt sina första 

tjänster vid början av 2000-talet, samtidigt vissa har börjat arbeta för organisationen under 

2010-talet. Samtliga intervjupersoner har en akademisk bakgrund. Inom den här gruppen är 

könsfördelningen jämn då två är män samtidigt som de resterande två är kvinnor. Detta 

samtidigt som de har ett övergripande avdelningsansvar på ett antal mellan fyrtio och två hundra 

indirekt anställda. 

 

Arbetssituation. Intervjupersonernas arbetsdagar beskrivs som varierande och präglas av 

möten, planering och administration. Lisa beskriver att mötena är många då hon normalt sett 

deltar på fyra möten om dagen. Hon har sällan mötesfria dagar och under övrig arbetstid 

försöker hon främst svara på epostmeddelanden, ringa telefonsamtal och arbeta med 

administrativa arbetsuppgifter. Ibland försöker hon effektivisera tiden på möten med att arbeta 
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med den här formen arbetsuppgifter när hon inte behöver uppmärksamma mötesagendan. Karls 

arbetsdag präglas av möten och det är vanligt att han har flera möten dagligen. Erik deltar inte 

på några möten alls på grund av att detta är tidskrävande samtidigt som hans avdelning arbetar 

med väldigt många arbetsområden. Genom detta förhållningssätt beskriver han sig alltid ha tid 

över för praktiskt arbete, på hans avdelning kan det inträffa flera akuta ärenden som måste 

hanteras av Erik. 

Vidare kommer frågor om intervjupersonerna upplever att de har tillräckligt med 

resurser och hjälpmedel i arbetet. Lisa menar att hennes avdelning hade kunnat förbättras med 

några fler rekryteringar. Hon hade till exempel kunnat utöka sin egen ledningsgrupp med en 

eller två nya anställda. Hon tillägger att det är ett utmanade projekt att nyttja de resurser som 

finns på avdelningen. Erik upplever att resurserna och hjälpmedlen är tillräckliga på hans 

avdelning. Karl upplever också att han och hans avdelning har tillräckligt med resurser och 

hjälpmedel i arbetet. Detta beror främst på att han nyligen har fått rekrytera mer personal till 

avdelningen. Fanny upplever inte att hon har tillräckligt med resurser och hjälpmedel i arbetet. 

Hon upplever att hon även hade behövt anställda några fler underställda. Detta då hon i nuläget 

beskriver sig ha en mycket hög arbetsbelastning. 

Lisa och Erik upplever att de kan handla utifrån sina kompetenser i arbetet. Detta beror 

främst på att deras breda verksamhetserfarenhet. Exempelvis har Lisa erfarenhet av att tidigare 

ha arbetat som projektansvarig på avdelningen. Karl upplever att han kan handla utifrån sin 

kompetens i arbetet, detta på grund av hans breda arbetslivserfarenheter som ledare. Han har 

arbetat ungefär tio år med olika chefsarbeten och upplever därför att han kan agera utifrån det. 

Fanny upplever inte att hon kan agera utifrån sin kompetens i arbetet. Detta beror främst på att 

flera av hennes arbetsuppgifter omfattar kompetens som hon inte upplever sig ha tillräckligt av. 

Exempelvis olika arbetsrättsliga arbetsområden där lagar och bestämmelser ständigt utvecklas. 

Hon upplever att hon och flera av hennes underställda är i behov av olika insatser av 

kompetensutveckling. Detta då hennes avdelning i nuläget arbetar med olika former av 

förändringsarbeten som hon och hennes avdelning delvis saknar kompetens för. 

Vid frågan om var intervjupersonerna hämtar sitt stöd anser Lisa att hon får en tillräcklig 

grad av det från hennes kollegor, underställda och chefer i nuläget. Hon menar dock att hon inte 

alls visste var hon skulle söka det när hon var ny i sin tjänst. Hon utvecklar detta med följande 

citat; ”När man kommer utifrån tar folk förgivet att man behöver mycket stöd, kommer man 

däremot inifrån så kommer inte samma stödjande hjälp”. Detta har bland annat handlat om hur 

stödsystem fungerar, arbete med prognoser och rapporter. Hon upplevde att det fanns en 

förväntan om att hon skulle kunna allt detta till en början vilket hon inte hade och fick söka upp 

på egen hand. Hon tillägger; ”Det fanns ingen guide till hur jag skulle gå till väga. Men vet 

man vad och var man ska fråga finns stödet alltid”. Karl beskriver att han får sitt närmaste stöd 

från underställda, hans närmaste chef, ledningsgruppen och kollegor. Han beskriver att han 

även har format en egen sfär av människor som fungerar som en form av privat stöd i arbetet 

för honom. Denna sfär består av en extern arbetscoach, vänner som också arbetar som chefer 

och hans familj. Med dessa personer kan han växla idéer, diskuterar frågor och få feedback. 

Fanny beskriver att hon också hämtar sitt stöd utanför organisationen. Hon beskriver att hon 

lyckats skapa sig ett privat nätverk som hon bland annat kan hämta stöd från. Det här nätverket 

består av vänner som arbetar som chefer och organisationskonsulter och hennes sambo. Hon 

utvecklar detta med följande citat; ”Ledarskap är sakkunskap och där är det lite mer att man 

söker stöd hemifrån och kompisar, inte från chefskollegor eftersom att vi inte hinner prata om 

såna frågor”. 
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Arbetsbelastning. Lisa upplever arbetsbelastningen som hög. När hon var ny i sin tjänst hade 

hon mycket att lära sig och på grund av detta kunde arbetet ibland kännas överväldigande. 

Hennes arbete går främst ut på att leda, fördela och styra. Därför måste hon förlita sig på hennes 

underställda i många arbetsuppgifter då det är dem som ansvarar för de producerande 

arbetsinsatserna på avdelningen. När belastningen är som högst kan hon arbeta övertid på 

kvällarna från kontoret, detta för att främst kunna arbeta med arbetsuppgifter hon inte har hunnit 

med under dagen. Detta beror främst på att hon kan arbeta oavbrutet utan att bli störd i arbetet. 

Erik beskriver sin arbetsbelastning som ojämn. Tidigare har han arbetat som sektionschef och 

vid den här tiden antog han att arbetsbelastning som avdelningschef skulle vara jämnare, detta 

då arbetet i sig är mer strategiskt och övergripande. Detta stämde inte alls och 

arbetsbelastningen påverkas främst av avdelningens ekonomi. Är ekonomin hög finns det goda 

resurser inom hela avdelningen och sektionen och då är arbetsbelastningen lugnare. Erik 

beskriver att det är tvärtom ifall ekonomi är låg. Karl upplever också arbetsbelastningen som 

varierande. När han började arbeta på avdelningen upplevde han arbetsbelastningen som lugn 

men med tid ökade den. Dock hanterar han den genom delegationer av olika slag vilket är en 

av hans främsta arbetsuppgifter som avdelningschef. Fanny upplever arbetsbelastningen som 

mycket hög i nuläget. Hon beskriver att detta grundas på en omorganisation inom kommunen 

som inte fullständigt har etablerats än.  

Lisa upplever att hon hinner möta förväntningarna i arbetet mer i nuläget än vad hon 

gjorde tidigare. När hon var ny i hennes roll visste hon inte var hon skulle fråga om råd i vissa 

sakfrågor i arbetet, vilket kunde leda till att hon låg efter i vissa arbetsprocesser. Nu när hon har 

hittat olika former av stöd inom förvaltningen har hon därigenom kunna börja leverera mer och 

bättre arbetsprestationer. Detta får henne att känna sig mer tillräcklig när det kommer till att 

möta förväntningar i hennes roll som chef. Erik upplever att han möter förväntningarna i hans 

arbete. Detta beror främst på att han har delegerat alla verksamhetsfrågor till underställda, vilket 

har skapat mer tid för honom att arbeta. Karl upplever också att han oftast hinner motsvara 

förväntningarna i hans arbete. Han utvecklar detta med följande citat; ”Ibland handlar det ju 

om vilken noggrannhet och kvalitet det blir i arbetet. Ibland kanske man är för överambitiös”. 

Han menar dessutom att hans arbetslivserfarenhet som chef har en betydelse till den här frågan. 

Detta då Karl har arbetat som chef i ungefär tio år vilket har lärt honom att kringgå olika 

moment i arbetet som ger honom tid och möjlighet att arbeta med det som har betydelse.  

 

Stress. Lisa och Fanny upplever stress ifall arbetssituationen är utom deras kontroll. Lisa 

beskriver att hon arbetar som bäst när hon upplever sig ha kontroll över arbetet. När hon inte 

vet vad som sker eller förväntas av henne kan hon uppleva stress. Ifall hon vet vad som 

förväntas av henne kan hon strategiskt arbeta med problemet. Erik beskriver att han generellt 

har en hög grad stresstålighet. Dock upplever han stress när människor i hans avdelning mår 

dåligt samtidigt som han inte har möjlighet att hjälpa dem. Karl känner sig stressad när det 

uppstår plötsliga och akuta ärenden i arbetet som måste lösas fort. Detta för att han generellt 

känner att han behöver tänka igenom ett visst problem för att kunna få kontroll över det. Han 

utvecklar detta med följande citat; ”Det märker jag tydligt i den här delen att det kan komma 

från en dag till en annan att man måste släppa nästan allt och behöver fokusera. Oförutsedda 

saker. Jag brukar vilja planera och se saker framför mig som kan dyka upp. Det är väl det som 

stressar”.  
 

Flexibelt arbete. Lisa förklarar att hon kan arbeta övertid hemifrån, även om hon främst vill 

arbeta övertid på kontoret. Detta gör hon för att hinna med att fullfölja olika arbetsprocesser 
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och för att behålla arbetet på arbetsplatsen, därför har hon gjort ett aktivt val att inte arbeta på 

distans. Hon tillägger sedan; ”Men att jag kan jobba några timmar längre en kväll är vanligt, 

sen tar jag ut någon timme i efterhand på en fredag så att jag kan vara ledig”. Vidare beskriver 

Lisa att hon vanligtvis arbetar två till fem timmar övertid varje vecka. Erik anser att han kan 

arbeta väldigt flexibelt. Han fortsätter med att beskriva om hur olika punkter under veckorna 

kan styra honom, detta kan exempelvis vara olika deadlines som han måste arbeta efter eller 

arbetsplatsträffar med personalen. Under en normal arbetsdag försöker Erik vara lika mycket 

på kontoret som ute i verksamheterna för att kunna träffa personal. Han tillägger; ”Jag brukar 

säga att jag aldrig tar med mig jobbet hem, med detta menar jag att jag brukar jobba övertid 

hemifrån men jag kopplar totalt från jobbet när jag är hemma. Och det här är en förmåga som 

jag är glad över att ha så jag kan fokusera på min fritid”. Han fortsätter; ”Jag har inte något 

hemligt trick för det men jag är nog bara bra på det. Men jag är glad över det för jag tror att 

man kan må dåligt i längden av det”. Han arbetar ungefär två timmar i veckan hemifrån genom 

sin bärbara dator, detta är både övertid och flextid. Karl berättar att han har stora möjligheter 

att arbeta flexibelt i hans arbete. Han beskriver först att det främst är möten och deadlines som 

bestämmer över vad han ska arbeta med och var hans ska befinna sig. Förövrigt kan han arbeta 

hemifrån ifall han behöver arbeta ostört och han har även möjligheten av att kunna sitta på olika 

arbetsplatser inom kommunen för miljöombyte. Arbetsbelastningen är ofta hög i hans arbete 

och därför behöver han arbeta övertid ibland, dock har han inga problem med att släppa 

tankarna på arbetet när han tillåter sig själv vara ledig. Karl beskriver att han värdesätter hans 

fritid och därför vill han inte låta arbetet påverka den här tiden. Han får arbeta på helgerna till 

en viss omfattning, detta grundas bland annat på att han har placerat ett avdelningsmöte 

regelbundet på måndagar. Därför behöver han bland annat förbereda sig inför detta hemifrån 

på söndagar. Karl ser inga problem med att arbeta hemifrån, han tycker inte att det är något 

stressmoment eller problem i hans privatliv. Han kan åka hem tidigare från arbetsplatsen och 

utföra de sista arbetstimmarna hemifrån, vilket han beskriver som flexibelt och bra. Han menar 

dock att det kan finnas individuella skillnader i hur man upplever arbete hemifrån. Mer specifikt 

tror han att vissa chefer inte alls behöver tänka på arbetet när de är hemma. Fanny beskriver 

hon har breda möjligheter för att arbeta flexibelt. Hon kan arbeta hemifrån både övertid och 

flextid, detta för att kunna arbeta exempelvis rapportskrivande utan att bli avbruten av 

arbetsrelaterade ärenden. Hon kan även arbeta med epostkorrespondens hemifrån, detta är som 

tidigare beskrivet en central arbetsprocess i hennes roll som chef. Hon färdas mellan olika 

arbetsplatser på kommunen för möten med exempelvis underställda och kollegor. Ibland kan 

hon även ta dessa möten via telefon eller Skype ifall hon inte hinner färdas mellan platserna. 

 

Tekniska hjälpmedel. Lisa beskriver att hon har tillgång till alla verksamhetssystem och 

systemverktyg hemifrån genom hennes bärbara dator, mobiltelefon och surfplatta. Som tidigare 

nämnt arbetar hon vanligtvis inte hemifrån, fast hon medger att ifall hon börjar fundera på något 

arbetsrelaterat kopplar hon upp sig för att ta reda på vad det handlar om. Dock använder hon 

sig flitigt av de tekniska verktygen vid resor; ”Jag tycker att det är en jättefördel att kunna resa 

och arbeta samtidigt. På tåget eller på boendet, kanon!”. Erik beskriver att han flitigt använder 

sin bärbara dator och mobiltelefon. Han fortsätter med att beskriva; ”Det här har varit en 

utveckling som har fortgått de senaste åren. Nuförtiden sitter alla på möten med sina datorer 

och svarar på mail. Första gången jag såg det var den praktikant för flera år sen som satt med 

telefonen på mötet, jag tänkte säga då till henne att de ser illa ut. Men nu sitter ju alla med det. 

De sista tre åren har den här utvecklingen exploderat. Man gör effektiv tid utav mötena”. Karl 

har upplevt en skillnad med de tekniska hjälpmedlen mellan Luleå kommun och hans 
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föregående arbetsgivare. Hos kommunen har han tillgång till surfplatta vilket inte var tillåtet 

hos hans föregående arbetsgivare. Där fick han enbart arbeta med stationära datorer och 

mobiltelefoner. Hos kommunen ser han en skillnad då de tekniska hjälpmedlen är fler. Han tar 

alltid med sig sin bärbara dator till hemmet ifall han behöver hantera något akut därifrån. 

Förövrigt arbetar han flitigt med sin arbetstelefon och surfplatta. Fanny arbetar som tidigare 

nämnt med Skype och hennes telefon. 

 

Konsekvenser av det flexibla arbetet. Lisa upplever att fördelar med det flexibla arbetet är att 

hon genom övertidsarbete får tid för att prestera mer i arbetet, reflektioner och 

utvecklingstankar. Hon har sällan tid för detta under ordinarie arbetstid så vida hon tillsammans 

med hennes ledningsgrupp avsätter tid för detta. Hon anser att förberedelserna i hennes arbete 

finns inom det flexibla arbetet. Hon upplever nackdelar med att det flexibla arbetet kan vara 

svårt att begränsa, samtidigt som det kan vara svårt att ta ut ledighet och behöver arbeta mycket 

övertid. Erik upplever fördelar med det flexibla arbetet på grund av att han får mer tid för att 

besöka verksamheterna och kan vara mer tillgänglig för hans underställda. Han beskriver sig 

uppleva nackdelar med att det flexibla arbetet möjligtvis inte passar alla. Hon utvecklar detta 

med; ”Det kan nog bli mycket stress för ifall allt i ett arbete ligger hos den enskilde och 

resultatet blir dåligt. Man tänker att man hade alla möjligheter, folk kanske kompenserar med 

att jobba ihjäl sig vid olika projekt. Genom att jag inte är någon detaljmänniska så blir jag lätt 

nöjd. Det här är nog en fälla där folk fastnar för att skapa kvalitet och perfektion”. Han 

fortsätter; ”Själv är jag en handlingens man och vill att det går snabbt och fort och då får 

kvalitén ibland stå tillbaka. Många kommer till mig och säger att de har för mycket att arbeta 

med på jobbet att de inte hinner vilket är vanligt, då brukar jag säga att de får försöka sluta 

vara så jävla bra. Sänk ribban lite. Men detta kan tas emot fel från vissa ibland”. Karl upplever 

fördelar med att anställda får möjlighet att planera sin egna tid samtidigt som flexibilitet kan 

ställa krav på anställdas förmåga att planera. Därför menar Karl att han inte tror att det är en 

arbetsmetod som fungerar bra för dem som behöver bli detaljstyrda i arbetet. Samtidigt 

beskriver han ser nackdelar i att anställda arbeta för mycket hemifrån. Därför tror han att 

anställda måste ha en förmåga att balansera arbetsliv och privatliv. Han ser också risker i att en 

för hög grad av flexibilitet kan sänka graden av kontakt mellan kollegor och medarbetare. Han 

tror på att chefer och underställa behöver daglig kontakt för ett lyckat samarbete då han upplever 

svårigheter med att leda andra ifall de inte befinner sig på arbetsplatsen. Det framkommer att 

Fanny ser fördelar med att kunna förlänga hennes arbetsdagar genom flexibilitet. Det passar 

henne bra då hon hinner med att hantera hennes arbetsbelastning. Hon fortsätter med att 

beskriva detta med följande citat; ”För mig är det positivt. Andra kan tycka att man inte ska ta 

med sig jobbet hem, men för mig finns det ingen on/off knapp. Jag ser det mer som en fördel att 

jobba helg eller så. Sen kan man ju fundera över hur bra det är, men för mig är det helt 

ofrånkomligt att ta med jobbet hem”. De nackdelar som hon har upplevt är att hon kan skjuta 

på helgarbete vilket ibland kan ge henne dåligt samvete. Hon är en engagerad arbetsmänniska 

som har höga krav på sig själv, men ibland vill hon vara ledig på tid som hon har avsatt för 

arbete på helgerna vilket beskrivs kunna tära på hennes samvete. 

 

Balans mellan arbetslivs och privatliv. Det framkommer under intervjun att Lisa tänker 

mycket på arbetet hemifrån. Detta kan främst handla om aktuella arbetsfrågor eller 

utvecklingstankar. Hon menar att dessa tankar är svåra att ignorera och kan resultera i att hon 

exempelvis studerar olika sakfrågor i arbetet på sin dator. Hon försöker att koppla bort dessa 

tankar men tycker inte att det är enkelt. Erik svarar kortfattat att han kopplar bort arbetet så fort 
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han blir ledig, han värdesätter sin fritid och beskriver att han hellre gör andra saker då. 

Exempelvis umgås med familjen eller vänner. Erik menar att det flexibla arbetet hjälper honom 

med att kunna tillbringa mer tid tillsammans med hans familj och deltagande i olika 

idrottsaktiviteter. Fanny beskriver; ”Jag har inte riktigt balansen mellan privatliv och arbetsliv 

idag”. Detta beror främst på att den organisatoriska förändringen och den nuvarande 

arbetsbelastningen vilket har resulterat i övertid på vardagar och helger. Den här förändringen 

har pågått längre än väntat men samtidigt beskriver sig Fanny positivt inställd inför framtiden. 

Detta då hon tror sig kunna klara av att möta förväntningarna i hennes arbete utan att behöva 

arbeta på helgerna. 

 

Utvecklingsmöjligheter. Den har framkommit olika förslag för utvecklings- och 

förbättringsmöjligheter för intervjupersonernas arbetssituation i relation till det flexibla arbetet. 

Lisa menar att hon behöver en högre grad av flexibilitet i hennes arbete för att slippa arbeta 

övertid. Detta för att kunna skapa mer tid för förberedelse, reflektioner och efterarbete i olika 

arbetsprocesser och möten. Hon tillägger; ”Jag tror att man behöver kunna stanna av lite. Att 

ibland ta sig från skrivbordet och skapa egen tid på jobbet och träffa personalen i 

verksamheten. För just nu träffar jag dem oftast bara på möten. Jag hade gärna kunnat äta 

lunch med kollegorna”. Erik är nöjd med sin nuvarande arbetssituation men beskriver att 

översynen bland Luleå kommuns stödfunktioner och att han upplever eventuella framtida risker 

med en centralisering av dessa. Han tror att exempelvis HR och Ekonomi kan komma att börja 

arbeta för egna ärenden och skapa fler deadlines bland chefer. Erik tror att detta kan minska 

flexibiliteten för honom och hans kollegor. Karl har identifierat förbättrings och 

utvecklingsmöjligheter med den pågående möteskulturen inom Luleå kommun. Han menar att 

han framgångsrikt har lyckats med att spara tid för honom och hans kollegor och underställda 

genom att genomföra vissa möten genom Skype. Han menar på att detta har effektiviserat möten 

genom att det vanligtvis blir kortare än de vanliga, han tillägger dock att det är viktigt att en del 

av de möten som finns är viktiga att bevara. Fanny pratar också om utvecklingsmöjligheterna 

med digitala möten istället för de fysiska. Hon vill ersätta vissa av de vanliga mötena med 

digitala eftersom att hon upplever att cheferna inom kommunen generellt har för många möten 

att gå på. Hon tillägger att stadsbyggnadsförvaltningens nya förvaltningschef har dragit ner på 

antalet möten, vilket hon tycker är positivt. Men hon hade gärna sett att antalet möten skulle 

minska ännu mer för att skapa tid för andra arbetsprocesser. 
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Resultatdiskussion 
Det gränslösa arbetets omfattning; Ju högre krav, desto gränslösare arbete? 

Detta avsnitt har i avsikt att svara på frågeställningen om hur det gränslösa arbetet (Allvin et 

al., 2006) uttrycker sig bland cheferna inom stadsbyggnadsförvaltningen. 

Chefsnivå 4. Intervjupersonerna inom den här chefsnivån har beskrivit sig ha stora möjligheter 

att arbeta flexibelt. Detta då det har framkommit intervjusvar om att intervjupersonerna har haft 

stora möjligheter för att styra och strukturera sina arbetsdagar i en hög omfattning. Detta kan 

exemplifieras genom intervjusvar från Malin där hon har beskrivit sig kunna bestämma om hon 

ska arbeta på kontoret eller i verksamheten i en stor utsträckning. Detta samtidigt som det har 

framkommit resultat om att de båda har möjligheten att arbeta övertid både på distans och på 

arbetsplatsen. Johanna har vidare beskrivit att hon arbetar övertid fast enbart på arbetsplatsen 

då hon vill ha en klar gräns mellan privatliv och arbetsliv. Inom chefsnivå 4 har det gränslösa 

arbetet uttryckt sig genom flexibelt arbete. Allvin et al., (2006) har beskrivit flexibilitet som en 

grundläggande förutsättning för ett gränslöst arbete. Flexibilitet är ett resultat av förtroende i 

arbetet där anställda till en viss utsträckning kan bestämmer över var, hur och när ett visst arbete 

ska utövas eller utformas. Vidare visar teoribildningen från Allvin et al. (2006) att flexibilitet 

är ett vanligt resultat av förtroende på en arbetsplats, med detta menas att en organisation har 

gett en individ möjlighet att självständigt bestämma över hur ett arbetsutförande kommer att 

uttrycka sig. I praktiken kan flexibilitet yttra sig i en högre grad av självbestämmande i arbetet 

där anställa självständigt kan strukturera utförandet av ett visst arbete till en begränsad 

omfattning (Allvin et al., 2006). Utöver detta har även forskning från Michel och Michel (2015) 

visat att flexibiliteten ökade anställdas arbetstillfredsställelse genom att de kunde skapa en 

bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.  

Det har framkommit bland intervjusvaren att både intervjupersonernas arbete har 

påverkats av tekniska hjälpmedel. Detta då båda två arbetar med utrustning som surfplattor, 

bärbara datorer och mobiltelefoner i sina arbeten. Det går att tolka utifrån intervjusvaren att de 

båda intervjupersonerna ser dessa hjälpmedel som fördelaktiga verktyg för att öka graden av 

tillgänglighet i sina arbeten. Detta överensstämmer med Allvins (1998) teori om att teknisk 

utveckling har kunnat påverka det gränslösa arbetet genom att öka flexibiliteten bland anställda 

genom ökad tillgängligheten genom hjälpmedel. Detta överensstämmer även med forskningen 

från Hylco et al. (2016) som har påvisat att den teknik har ökat graden av tillgänglighet i arbetet 

som högre grad av flexibilitet. 

Malin upplever hennes arbetsbelastning som hanterbar medan Johanna har beskrivit sin 

som hög under en längre tid, detta samtidigt som hennes arbetsbelastning har kunnat stegra 

periodvis. Enligt Karasek och Theorell (1990) handlar kvantitativa krav om vilken grad av 

arbetsbelastning ett visst arbete har. Utifrån den här teorin är det möjligt att tolka att Malins 

kvantitativa krav ligger på en rimlig nivå vilket därför är grunden till att hon inte upplever sig 

behöva arbeta övertid. Johannas kvantitativa krav kan därför tolkas som högre då hon ofta 

upplever sig behöva arbeta övertid, vilket främst påverkas av hennes arbetsbelastning. I teorin 

från Karasek och Theorell (1990) beskrivs även kvalitativa krav som graden av svårighet som 

ett visst arbete har. Johanna har beskrivit att det är förekommande att hon avsätter 

övertidsarbete för ekonomiarbete, vilket genom hennes intervjusvar tyder på ett arbete som hon 

har svårigheter med. Därför är det möjligt att tolka att Johannas grad av kvalitativa krav som 

höga. Karasek och Theorell (1990) har i sin teori beskrivit att kontroll handlar om vilken grad 

av handlingsfrihet och beslutsfattande anställda har i arbetet. Centralt inom kontroll faktorn är 

graden av inflytande och påverkan individen har i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Malin 
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arbetar i nuläget med sin första chefstjänst och resultatet har visat att hennes grad av 

beslutsfattande och handlingsfrihet kan tolkas som höga, detta kan bland annat bero på de 

befogenheter för som ingår i rollen som chef. Detta samtidigt som hennes arbetsbelastning i 

nuläget kan tolkas som låg vilket främst beror på att hon är ny i arbetet. Johanna beskriver att 

hon har uppnått en tillräcklig arbetskompetens genom tid och erfarenhet i rollen som chef. 

Därför kan detta resonemang tillsammans med de befogenheter som tillkommer som chef tyda 

på att Johannas grad av kontroll är hög.  

Båda intervjupersonerna har beskrivit att mängden med resurser och hjälpmedel är 

tillräckliga i arbetet. Detta samtidigt som de upplever att de har en tillräcklig grad av stöd från 

omgivningen. Inom Karasek & Theorells teori (1990) handlar det sociala stödet om anställdas 

grad av stöd från deras omgivning, detta för att kunna hantera och motverka negativa effekter 

som kommer från kraven. Detta kan vidare resultera i en förbättrad hälsa bland anställda 

(Karasek & Theorell, 1990). Intervjupersonerna inom chefsnivå 4 har beskrivit att de får sitt 

stöd från kollegor, chefer och de olika stödfunktionerna. De tycker samtidigt att Luleå kommun 

är en generös arbetsgivare som har gett dem stöd genom att de har fått rekrytera och att det 

alltid finns någon att ta kontakt med ifall svårigheter uppstår i arbetet. Dessa svar kan därför 

tolkas som att intervjupersonerna har ett högt stöd i arbetet (Karasek & Theorell, 1990) som 

härstammar från både arbetskollegor och arbetsgivare. 

Stress beskrivs enligt Karasek och Theorell (1990) som ett sinnestillstånd som inträffar 

när anställda upplever att graden av krav är högre än graden av kontroll. Detta handlar närmare 

bestämt om när individer är i en situation där deras egna resurser inte är tillräckliga för att 

hantera förväntningarna från omgivningen. Stress kan uttrycka sig med psykiska och fysiska 

symtom som över tid kan leda till ohälsa bland individer (Karasek & Theorell, 1990). Malin 

beskriver sig uppleva stress ifall hennes enhet har drabbats av vikariebrist eller om något 

moment i arbetet upplevs som otydligt, vilket har beskrivits som överväldigande i vissa fall. 

Johanna upplever i sin tur stress inför högintensiva perioder i arbetet. Detta arbete präglas med 

en hög arbetsbelastning där arbetet genomförs vid tidspress. Under dessa perioder måste hon 

prioritera i arbetet och upplever sig inte alltid hinna med alla moment. Baserat på dessa 

intervjusvar är det möjligt att tolka Johannas arbete som mer stressfyllt än Malins. Detta då 

Malin generellt inte upplever stress i arbetet samtidigt som det tidigare har framkommit att hon 

har en hög grad av stöd från kollegor som hjälper henne i arbetet. Detta samtidigt som Johannas 

arbetssituation är periodvis högintensiv där höga stressnivåer är förekommande. 

 

Chefsnivå 3. Det går att tolka intervjuresultatet genom att cheferna självständigt har kunnat 

bestämma över sitt arbetsutövande i en hög omfattning. Detta då intervjupersonerna har 

beskrivit sig kunna arbeta hemifrån på både övertid och arbetstid, strukturera sina arbetsdagar 

självständigt, arbeta på olika arbetslokaler inom Luleå kommun, arbete i verksamheten och 

använda sig av olika former av distansarbete.  De flesta av intervjupersonerna brukar arbeta 

övertid. Detta har beskrivits handla om ett par timmar i veckan vid lugnare perioder, men det 

har även visat sig handla om ett omfattande övertidsarbete som har beskrivit sträcka sig från till 

nätter och morgon vid mer intensiva perioder. Sju av nio chefer har beskrivit att de vanligtvis 

brukar arbeta övertid på kvällar och helger. Det har framgått att Viktor och Sandra upplever 

svårigheter med att arbeta flexibelt på ordinarie arbetstid. Detta då deras intervjusvar kan tolkas 

som att flexibiliteten hämmas av chefernas höga arbetsbelastning (Allvin et al., 2006). Josefin 

är en intervjuperson som sticker ut i mängden inom chefsnivån. Det går att sammanfatta hennes 

arbetsdagar med mycket möten i kombination medregelbundet övertidsarbete som ibland kan 

sträcka sig sent in på natten eller tidigt på morgonen. Detta samtidigt som Jens och Michaela 
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har valt att inte arbeta hemifrån. Michaela har valt att placera allt övertidsarbete på arbetsplatsen 

för att kunna göra en klar avgränsning mellan arbetsliv och privatliv.  

Det har framkommit bland intervjusvaren i chefsnivå 3 att intervjupersonerna använder 

sig av olika tekniska hjälpmedel som bärbar dator, mobiltelefon, surfplatta, Skype och olika 

verksamhetssystem. Dessa resultat kan tolkas som att graden av flexibilitet är hög inom den här 

chefsnivån. Detta då majoriteten av intervjupersonerna kan disponera stora delar av arbetstiden 

utifrån de behov som finns i arbetet. Det har även framkommit att chefernas arbetstid styrs i 

hög grad av att infinna sig på möten och leverera resultat inför deadlines. Jens och Michaela 

upplever fördelar med det flexibla arbetet genom ökad tillgänglighet genom exempelvis 

mobiltelefoner och bärbara datorer. Teknologi har kunnat underlätta utförandet av det flexibla 

arbetet genom att anställda kan använda sig att tekniska verktyg som mobiltelefoner och bärbara 

datorer för att utföra sina arbetsuppgifter (Hylco et al., 2016). Den här teorin kan därför tolkas 

överensstämma med resultatet och har bidragit till positiva upplevelser av flexibilitet och 

därigenom det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). 

Cheferna inom chefsnivå 3 beskriver generellt att arbetsbelastningen är hög av olika 

anledningar. Det har handlat om att hitta och skapa tid för att arbeta administrativt, arbete med 

förändringar, ansvar över flera verksamheter, ersätta vakanser på avdelningen, svårigheter med 

avancerade arbetsuppgifter, personalfrågor och plötsliga akuta ärenden i verksamheten. Det har 

framkommit varierande svar vid frågan om intervjupersonerna upplever att de hinner med det 

som förväntas av dem i arbetet. Katarina, Adam, Jens, Michaela, Josefin, Karin och Sandra 

upplever att hinner med det som förväntas av dem i arbetet. Dock framkommer det bland de 

här intervjusvaren att Jens inte upplever arbetsbelastningen som sund och att Karin behöver 

ibland arbeta övertid för att kunna möta förväntningarna från arbetet. Samt att Adam, Michaela 

och Sandra upplever att de tvingas motsvara förväntningarna i arbetet på bekostnad av en lägre 

arbetskvalité. Josefin upplever att hon kan möta förväntningarna i arbetet, detta samtidigt som 

resultatet möjliggör en tolkning om att detta beror på ett omfattande övertidsarbete. David och 

Viktor upplever inte att de hinner möta förväntningarna i sina arbeten. David anser att det är 

omöjligt för honom att möta förväntningarna i hans arbete på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Detta samtidigt som Viktor inte upplever sig hinna med på grund av 

arbetsbelastningen som tillkommer med hans ansvar med flera verksamheter. Dessa frågor har 

handlat om intervjupersonernas krav (Karasek & Theorell, 1990). Vidare tyder resultatet på att 

chefernas kvantitativa krav är höga genom den höga arbetsbelastningen. Samtidigt är det 

möjligt att upptäcka tendenser till att de kvalitativa kraven också är höga bland cheferna 

(Karasek & Theorell, 1990). Denna tolkning baseras främst på att flera delar av resultatet 

möjliggör en tolkning av att flera av intervjupersonernas arbetsuppgifter är svåra och 

utmanande. 

Samtliga intervjupersoner inom chefsnivå 3 upplever sig kunna handla utifrån deras 

kompetenser i arbetet. Katarina, Josefin och Karin upplever sig kunna göra det främst på grund 

av tidigare verksamhetserfarenheter. Adam anser att han har tillräcklig kompetens genom hans 

befogenheter och kunskaper i arbetet. David, Jens och Viktor beskriver sig vara tillräckligt 

kompetenta för att kunna hantera utmaningarna i sinaarbeten. Samt att Sandra och Michaela 

upplever sig ha tillräckliga kompetenser utifrån sina ledarskapserfarenheter. Karasek och 

Theorell (1990) har i sin teori beskrivit att kontroll handlar om vilken grad av handlingsfrihet 

och beslutsfattande anställda har i sitt arbete. Detta handlar mer specifikt om vilken grad av 

inflytande och påverkan de har i sina arbeten (Karasek & Theorell, 1990). Det går att tolka 

utifrån dessa intervjusvar att chefernas grad av kontroll är hög eftersom de har möjlighet att 
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påverka utifrån sina kompetenser, samtidigt som de har en hög grad av frihet i utförandet av 

olika arbetsuppgifter.  

Det går även att tolka utifrån resultatet att intervjupersonerna har en hög grad av stöd 

och resurser i arbetet. Stödet kommer från kollegor, underställda, chefer och stödfunktioner 

som HR, arbetsmiljöingenjören och ekonomikontoret. De fysiska resurserna består i stor del av 

stödfunktioner och arbetskraft. Medan de materiella resurserna består exempelvis av 

systemverktyg och andra tekniska hjälpmedel som underlättar i arbetet. Bland de olika formerna 

av stöd har intervjupersonerna exempelvis kunnat växla idéer, få hjälp och tips i arbetet. 

Eftersom att dessa intervjusvar sammanfaller med Karasek och Theorells teori (1990) om stöd 

är det därför möjligt att tolka det sociala stödet som högt. Vidare går det även att tolka att det 

här stödet möjligen kan underlätta kraven i arbetet. Detta därför att teorin från Karasek och 

Theorell (1990) har visat på att det sociala stödet kan ses som ett hjälpmedel för anställdas 

generella hälsa, samtidigt som det är motverkande mot de psykologiska kraven i omgivningen. 

Resultatet från chefsnivå 3 har visat att intervjupersonerna upplever stress i arbetet 

olika. Katarina upplever stress vid otydlighet i arbetet, Jens upplever stress när den 

övergripande arbetsprocessen inte fungerar och arbetsbelastningen är för hög och Michaela 

upplever stress inför deadlines med höga krav. Samt att Karin och Josefin blir stressade när de 

inte hinner med det som förväntas av dem i arbetet. Det är möjligt att tolka dessa svar med att 

intervjupersonerna upplever en relativt hög nivå av stress (Karasek & Theorell, 1990). Detta då 

dessa svar tyder på att intervjupersonernas krav ibland är högre än graden av kontroll (Karasek 

& Theorell, 1990). Samtidigt går det att utgå ifrån chefskapet som en yrkesroll som medför 

mycket ansvar och därigenom höga prestationskrav som möjligtvis kan medföra oundviklig 

stress. Det har även framkommit att de individuella skillnaderna spelar en stor roll gällande 

stress, detta då Adam i sin tur har beskrivit sig som en stresstålig person. Han arbetar med ett 

jämförbart arbete och verkar inte ha samma problem med stress som flera av hans kollegor. 

Detsamma gäller Sandra, det går att tyda utifrån hennes intervjusvar att hon bearbetar stressen 

genom hennes höga grad av arbetslivserfarenhet. I motsats till detta tyder Viktors intervjusvar 

på att han lider av en hög grad av stress i arbetet. Detta kan tolkas utifrån hans höga 

arbetsbelastning och faktumet om att hans läkare har varnat honom om konsekvenserna av 

detta. Detta tyder på att Viktors kravnivå är väldigt hög i relation till hans nivå av kontroll. 

 
Chefsnivå 2. Intervjupersonerna inom den här chefsnivån har bland annat beskrivit att de kan 

arbeta flexibelt (Allvin, et al., 2006) genom övertidsarbete på kvällar och helger. De har även 

framkommit att intervjupersonerna kan arbeta hemifrån, i verksamheterna och på olika 

arbetslokaler inom Luleå kommun. De styrande punkterna i arbetet är generellt möten och 

deadlines. Lisa har beskrivit att hennes arbetsdagar präglas till stor del av möten och att hon på 

grund av detta behöver arbeta övertid för att hinna motsvara förväntningarna i hennes arbete. 

Hon har valt att enbart arbeta övertid på arbetsplatsen då hon försöker att hålla arbetet på 

arbetsplatsen. Generellt arbetar hon två till fem timmar övertid i veckan. Erik arbetar lika 

mycket på kontoret som ute i verksamheten och arbetar i snitt två timmar övertid per vecka. 

Eriks intervjusvar har varit ytterst intressanta i det här sammanhanget. Hans intervjusvar kan 

tolkas som att han har ökat sin grad av flexibilitet genom delegeringar samtidigt som han har 

aktivt valt att inte delta i möten.  Karl arbetar flexibelt genom övertidsarbete hemifrån på kvällar 

och helger, detta göra han bland annat för att inte störas i arbetet och planering. Fanny har 

främst arbetat flexibelt genom övertidsarbete hemifrån på kvällar och helger och arbete på olika 

arbetsplatser inom Luleå kommun. 
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Teknisk utveckling har påverkat det gränslösa arbetet med hjälp av flexibilitet genom 

en ökad grad av tillgänglighet (Allvin, 1998). Det är möjligt att tolka resultatet från chefsnivå 

2 sammanfaller med den här teorin Allvin et al., (1998). Detta då resultatet tyder på att 

intervjupersonernas grad av flexibilitet har ökat med hjälp av mobiltelefoner, bärbara datorer 

och surfplattor. Med hjälp av dessa verktyg kan intervjupersonerna flexibelt utöva arbeten med 

exempelvis administration från hemmet eller vid resor. 

Resultatet går att tolka med att majoriteten av intervjupersonerna upplever 

arbetsbelastningen som varierande. Lisa och Fanny upplever den som hög. Eriks 

arbetsbelastning påverkas av ekonomin, finns det goda ekonomiska resurser är den låg och tvärt 

om ifall resurserna är låga. Karls intervjusvar kan tolkas med att arbetsbelastningen är i en 

stegrande process. Lisa, Erik och Karl upplever att de motsvarar förväntningarna i sina arbeten. 

Detta gör de främst genom olika former av delegationer, stöd och tidigare 

ledarskapserfarenheter. Dessa resultat kan vidare tyda på att intervjupersonernas arbetssituation 

präglas av höga krav (Karasek & Theorell, 1990). Samtidigt som flera av kraven kan tolkas som 

både kvalitativa och kvantitativa (Karasek & Theorell, 1990). Detta då intervjusvaren tyder på 

att det är en hög svårighetsgrad bland cheferna, de har dock kunnat hantera de kvalitativa 

svårigheterna med hjälp av delegationer, arbetslivserfarenhet och stöd. Detta kan ses som en 

nödvändig insats från cheferna då den kvantitativa mängden i arbetsbelastningen kan tolkas 

vara hög antingen kontinuerligt eller periodvis. 

Samtliga intervjupersoner upplever att de kan handla utifrån sin kompetens i arbetet. 

Lisa och Erik har verksamhetskompetens sedan tidigare arbete inom respektive sektion, 

samtidigt som Karl har en bred erfarenhet i rollen som ledare. Fanny upplever i sin tur ha en 

hög grad av yrkeskompetens från tidigare skeden i hennes karriär där hon arbetat med olika 

arbetsuppgifter som hon arbetar med idag. Det har tidigare framgått i resultatet att 

intervjupersonerna har en hög grad av kontroll som tolkas utifrån deras befogenheter som 

avdelningschefer. Detta då det har framkommit att de kan delegera olika arbetsuppgifter i en 

hög omfattning. Vidare går detta tillsammans med chefernas höga kompetens att fastställa en 

tolkning graden av kontroll inom den här chefsnivån är hög.  

Det har framgått att intervjupersonerna bland chefsnivå 2 får sitt stöd (Karasek & 

Theorell, 1990) från olika delar av stadsbyggnadsförvaltningen och privatlivet. Det har 

framkommit att stödet främst kommer från kollegor, underställa, chefer, ledningsgrupper. Det 

har även framkommit att Karl och Fanny hämtar stöd från olika nätverk med människor som 

finns utanför organisationen. Detta har bland annat varit arbetscoacher, vänner, familj, chefer 

och yrkeskonsulter. Med dessa personer kan intervjupersonerna växla idéer, få återkoppling 

och diskutera olika sakfrågor i ledarskapet. 

Det är möjligt att tolka Lisa och Fannys intervjusvar med att de upplever stress (Karasek 

& Theorell, 1990) när ett arbete är otydligt. Detta då de båda kan tolkas uppleva stress och en 

låg grad av kontroll när de inte vet vad som förväntas av dem i arbetet. Erik upplever sällan 

stress, dock kan han känna sig stressad om någon i hans omgivning mår dåligt samtidigt som 

han inte kan hjälpa dem. Karl blir stressad när det uppstår akuta ärenden i arbetet som kräver 

snabba lösningar, vilket kan tvinga honom att avbryta en arbetsprocess för att inleda arbete med 

en annan. Karl och Eriks upplevelser av stress verkar kunna grunda sig på sporadiska händelser 

som inte är regelbundna i arbetet. Utifrån Lisas och Fannys svar kan de tolkas som mest 

stressade när de upplever otydlighet och en låg grad av kontroll. Samtidigt kan cheferna antas 

ha välutformade copingstrategier som kan motverka stressen. Detta påstående baseras främst 

på att samtliga chefer inom nivå 2 verkar ha lång arbetslivserfarenhet som chef och kan därför 
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antas vara vana vid att hantera stress i arbetet. Ett sådant resonemang kan vidare kan tolkas som 

höga grader kontroll enligt Karasek & Theorells (1990) teori. 

 

Sammanfattning av det gränslösa arbetets omfattning 

Chefsnivå 4. Resultatet tyder på att intervjupersonerna har stora möjligheter för att arbeta 

gränslöst (Allvin et al., 2006) genom en hög grad av flexibilitet där de till en hög grad kan styra 

och strukturera sina arbeten. Detta samtidigt som det är möjligt att tolka resultatet med att 

intervjupersonerna har behållit en positiv balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta då Malin 

inte har upplevt något behov av att arbeta övertid. Samtidigt som Johanna medvetet har valt att 

avsätta hennes övertidsarbete på arbetsplatsen för att medvetet behålla en god balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Därför kan detta varierande förhållningssätt kan möjligtvis ha sin grund 

inom intervjupersonernas grad av krav (Karasek & Theorell, 1990). Detta då Malin har beskrivit 

att hennes arbetsbelastning är hanterbar samtidigt som Johannas arbetsbelastning har varit hög 

under längre tid, detta samtidigt som belastningen brukar stegra i perioder. Båda 

intervjupersonerna kan tolkas ha en hög grad av kontroll och socialt stöd i arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta resultat kan vidare påvisa att intervjupersonerna har goda förutsättningar 

för att hantera kraven i arbetet. Johanna upplever periodvis mer stress än Malin vilket kan ses 

som ett ytterligare argument för att hennes arbete är mer gränslöst än Malins. Detta kan 

möjligen skapa en grund för att diskutera att Johannas övertidsarbete främst beror på hennes 

behov av att hantera kraven (Karasek & Theorell, 1990). Det bör dock tas i åtanke att Malin är 

relativt ny i hennes första tjänst som chef. Detta kan möjligen innebära att hon inte är 

fullständigt insatt i hennes arbetssituation. Detta resonemang kan vidare tyda på att det 

gränslösa arbetet kan öka hos Malin i takt med att hon blir mer erfaren i hennes roll som chef. 

 

Chefsnivå 3. Det går att tolka utifrån resultatet att det gränslösa arbetet uppstår i varierad 

omfattning inom chefsnivå 3. Samtliga intervjupersoner beskriver sig ha stora möjligheter till 

att arbeta flexibelt (Allvin et al., 2006), där deras arbetssituationer präglas av ett målstyrt arbete 

(Drucker, 1954) där deadlines och möten är de styrande händelserna i arbetet. De har en hög 

grad av arbetsbelastning vilket visar på att kraven (Karasek & Theorell, 1990) är höga i arbetet. 

På grund av den arbetsbelastningen är det dessutom vanligt att flera av cheferna behöver arbeta 

övertid på kvällar och helger. Möten kan också tolkas öka kraven i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990). Detta genom att de höga antalet möten ökar chefernas arbetsbelastning samtidigt som 

detta minskar tid för andra arbetsuppgifter, detta kan vidare tolkas som att dessa möten kan öka 

förekomsten av olika effekter av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Detta då flera chefer 

har beskrivit sig behöva arbeta övertid på grund av deras möten, detta för att kunna hinna med 

andra arbetsuppgifter. Samtidigt har en betydande del av cheferna enbart har valt att arbeta 

övertid på arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att intervjupersonerna har ställt upp regler för 

när, var och hur övertidsarbete ska utföras. Detta kan summeras med att det pågående 

övertidsarbetet möjligtvis kan ses som den enskilt tydligaste faktorn för cheferna bedriver ett 

gränslöst arbete (Allvin et al., 2006). Nivåerna av kontroll och stöd (Karasek och Theorell, 

1990) kan tolkas som höga bland dessa chefer. Kontrollen som cheferna har kan främst tolkas 

härstamma från befogenheterna i rollen som chef, ledarskapserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet. Dock kan resultatet tolkas som att chefernas arbetsbelastning ibland kan 

vara så pass hög att graden av kontroll kan tolkas som irrelevant i sammanhanget. Detta då 

exempelvis Viktor har ett omfattande arbete med flera verksamheter som därför skapar en 

mycket hög arbetsbelastning för honom. Detta samtidigt som intervjusvaren från Viktor tyder 

på han har höga grader av kontroll och stöd genom kompetens och resurser i arbetet. Vidare 

tyder resultatet på att dessa faktorer sällan spelar någon roll i hans arbetssituation, eftersom att 
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den höga arbetsbelastningen kan tolkas som så pass överväldigande. Vidare kan detta tyda på 

att det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006) ökar i takt med nivån av krav (Karasek & Theorell, 

1990), detta då Viktor behöver arbeta övertid på grund av sin arbetsbelastning. Detta har med 

tid resulterat i tydliga signaler för ohälsa då han upplever en hög nivå av stress.  

 

Chefsnivå 2. Cheferna inom chefsnivå 2 har stora möjligheter till att arbeta gränslöst (Allvin 

et al., 2006) genom sina höga grader av flexibilitet. Detta påstående baseras på att 

intervjupersonerna kan tolkas kunna bestämma var, hur och när de utför och utövar ett specifikt 

arbete i en stor utsträckning. Vidare kan detta tyda på att intervjupersonerna har stora 

möjligheter för att arbeta målstyrt (Drucker, 1954). Detta därför att de arbetar utifrån deadlines, 

samtidigt som deras dagar styrs av olika punkter i dagordningen som exempelvis möten. 

Resultatet från dessa chefer är intressant då chefernas behov av att arbeta flexibelt genom 

övertid varierar. Lisas arbetsdagar präglas till stor del av möten, vilket har lett till att hon 

behöver arbeta övertid två till fem timmar i veckan. Erik har däremot delegerat stora delar av 

hans ansvarsområden och självmant valt att inte delta på några möten alls. Detta har inneburit 

att han inte behöver arbeta lika mycket övertid som Lisa. Därför kan det här resultatet tyda på 

stora mängder möten kan skapa en högre arbetsbelastning bland cheferna genom mer 

övertidsarbete, vilket i sin tur ökar omfattningen av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). 

Detta då det är möjligt att tolka att Lisas övertidsarbete i stor del grundas på att arbeta ikapp de 

arbetsmoment som hon inte hinner med på ordinarie arbetstid. I anknytning till detta är det även 

intressant att Lisa har svårt att sluta tänka på arbete hemifrån, medan Erik beskriver sig enkelt 

kunna koppla av från arbetet när han är ledig. Detta kan självklart handla om individuella 

preferenser där Erik har det enklare för att koppla av från arbetet av naturliga anledningar. Dock 

går inte att utesluta en argumentation om i vilken utsträckning Lisas höga grader av krav 

(Karasek & Theorell, 1990) påverkar i sammanhanget. Detta kan skapa utrymme för att 

diskutera ifall höga krav (Karasek & Theorell, 1990) i samband med det gränslösa arbetet 

(Allvin et al., 2006) möjligen kan påverka balansen mellan arbetsliv och privatliv (Allvin et al., 

2006). Intervjupersonernas grad av krav (Karasek & Theorell, 1990) är övergripande högt. 

Detta då arbetsbelastningen kan tolkas som hög ständigt eller periodvis samtidigt som det visar 

att de har gott om utmaningar i arbetet. Cheferna har en hög grad av kontroll och socialt stöd i 

arbetet (Karasek & Theorell, 1990). De har möjligtvis den högsta graden av kontroll vilket kan 

tolkas härstamma från chefernas kompetenser, befattningar inom organisationen och respektive 

avdelningar. Samtidigt som de även kan tolkas ha den högsta graden av stöd bland alla 

chefsnivåer. Detta då vissa av intervjupersonerna har skapat personliga nätverk som de 

använder som stöd (Karasek & Theorell, 1990). Den här typen av stöd kan möjligen vara ett 

bra hjälpmedel för att hantera kraven i arbetet, vilket möjligen kan uttrycka sig i goda råd som 

kan tolkas sänka arbetsbelastningen och i sin tur det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Detta 

påstående baseras på det tidigare resonemanget om att höga krav i arbetet kan påverka 

omfattningen av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006), samtidigt som en hög grad av socialt 

stöd möjligen kan öka chefernas förmåga att hantera kraven i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Konsekvenser av det gränslösa arbetet; Att begränsa det gränslösa 

Detta avsnitt har i avsikt att svara på frågeställning om hur cheferna har påverkats av det 

gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). 
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Chefsnivå 4. Inom chefsnivå 4 har intervjupersonerna ombetts att identifiera olika 

konsekvenser av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Malin har beskrivit att hon upplever 

fördelar med att arbeta flexibelt genom att fritt kunna strukturera och styra arbetsdagarna, vilket 

ger henne en ökad grad av kontroll. Enligt Hylco et al., (2016) kan flexibilitet i arbetet förse 

anställda med en högre grad av autonomi i arbetet genom exempelvis arbetsuppgifter som är 

målstyrda (Drucker, 1954). Detta resultat kan därför tolkas sammanfalla med den här teorin då 

det är möjligt att tolka Malins upplevelser som relaterade till ökad autonomi i arbetet. Hon har 

upplevt nackdelar med otydliga arbetsuppgifter vilket har kunnat resultera i stress. Allvin et al., 

(2006) har beskrivit att det gränslösa arbetet kan även yttra sig genom otrygghet i arbetet på 

grund av det gränslösa arbetets villkor. Anställda kan uppleva att villkoren i arbetet är mer vaga 

vilket kan leda till att anställda känner sig mer osäkra. Samt att den här formen av vaghet kan 

vara associerad med att anställda upplever stress på grund av att den professionella utvecklingen 

blir hotad (Allvin et al., 2006). Teorin kan tolkas sammanfalla med Malins negativa upplevelser 

av det flexibla arbetet genom otydlighet. Därför är det möjligt att diskutera ifall den här 

otydligheten sprider osäkerhet hos Malin och därigenom stress. Johanna har upplevt fördelar 

med att hon kan arbeta ostört på olika arbetsplatser genom att arbeta flexibelt. Genom flexibla 

anställningsformer kan anställda få en högre grad av bestämmande för var de ska utföra 

specifika arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis vara när ett visst arbete utförs på olika platser 

genom exempelvis distansarbete (Allvin et al., 2006). Utifrån Allvins teori (2006) är det möjligt 

att tolka Johannas intervjusvar med att hon har fått en högre grad av kontroll i hennes arbete 

genom att arbeta flexibelt. Detta sammanfaller med Karasek och Theorells (1990) definition av 

kontroll som bland annat riktar uppmärksamhet för hur handlingsfrihet kan öka graden av 

inflytande bland anställda. Johanna ser nackdelar med att balansen hennes privatliv och 

arbetsliv kan rubbas genom att arbeta hemifrån. Forskning från Allvin et al. (2006) har visat att 

det gränslösa arbetet kan påverka de sociala relationerna negativt genom att anställda helt enkelt 

inte upplever att de har tid för att umgås med familj, släkt och vänner (Allvin et al., 2006). 

Johannas intervjusvar skapar möjlighet för en tolkning om att hon kan ha identifierat olika risker 

gällande balansen mellan privatliv och arbetsliv genom att arbeta hemifrån. Därför är det 

möjligt att Johanna försöker värna om hennes familjerelationer genom att inte arbeta hemifrån. 

Johanna har beskrivit att hon har upplevt en negativ balans mellan arbetsliv och privatliv under 

perioder då arbetsbelastningen är som högst. Då har hon ofta har varit trött på grund av 

övertidsarbete, vilket har kunnat påverka stämningen i familjen. Även detta intervjusvar kan 

tolkas sammanfalla med Allvin et al., (2006) teori.  

 

Chefsnivå 3. Adam, Katarina och Karin upplever fördelar med det flexibla arbetet genom att 

de kan arbeta på distans, detta då de kan arbeta utan att bli störda. Karin upplever fördelar med 

att arbeta hemifrån då hon har långt att färdas mellan hemmet och arbetet. Dessa resultat kan 

tolkas sammanfalla med teorin från Allvin et al., (2006) där författarna diskuterar om hur 

flexibla anställningsformer kan används för att förse anställda med en högre grad av 

självbestämmande. Den här formen av självbestämmande kan bland annat handla om att förse 

anställda med en högre grad av påverkan i balansen mellan sitt arbetsliv och privatliv (Allvin 

et al., 2006).  

Adam, David och Viktor upplever nackdelar med att kunna begränsa arbetet eftersom 

att de upplever att resultaten är otydliga och att mängden med arbete kan tolkas som 

överväldigande. Det har även framkommit i resultatet att David upplever det omöjligt att 

motsvara arbetsbelastningen i hans arbete, den beskrivs som hög samtidigt som mängden av 

arbete vidare har beskrivits som stor vilket upplevs som naturligt inom yrkesområdet. Därför 

upplever han att regelbundet övertidsarbete är en nödvändighet för honom. Forskning från 

Allvin et al. (2006) har visat att det gränslösa arbetet kan leda lett till att anställda upplever att 
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de behöver arbeta mer än vad de egentligen behöver. Författarna menar att anställda arbetar för 

mycket, för länge och överallt. De otydliga gränserna kan därför medföra att anställda blir 

osäkra på att de motsvarar kraven i arbetet. Samt att en konsekvens av detta kan vara att känslan 

av ett färdigställt arbete blir alltmer vagt eftersom att anställda inte vet när de har gjort ett 

tillräckligt bra arbete. På lång sikt kan detta leda till stress och svårigheter till att koppla av från 

arbetet (Allvin et al., 2006). Detta resultat kan tolkas sammanfalla med teorin från Allvin et al. 

(2006) och visar därför på att intervjupersonerna är väl medvetna om risker med det gränslösa 

arbetet. På så vis bör detta ses som en positiv konsekvens eftersom att intervjupersonerna har 

uppmärksammat negativa effekter av det gränslösa arbetet och därigenom motverka effekterna.  

Som tidigare nämnt beskriver sig Viktor ha en hög arbetsbelastning genom hans ansvar 

av flera verksamheter. Samt att verksamhetsansvaret har haft mycket övertidsarbete som 

påföljd. Vidare har hans personliga stressnivå eskalerat till att hans läkare har varnat honom för 

dess konsekvenser. Viktor har beskrivit att han reflekterar över arbetet även när han inte arbetar. 

Detta gör han hemifrån och det har även framkommit att det ibland har kunnat påverka 

relationen med hans familj. Allvin et al., (1998) har beskrivit att en konsekvens av det gränslösa 

arbetet är att anställda inte prioriterar sina sociala relationer, detta kan resultera i att det sociala 

stödet uteblir vilket senare kan medföra att individer känner sig övergivna i sin tillvaro (Allvin 

et al., 1998). Allvin et al. (1998) har beskrivit att negativa konsekvenser med det gränslösa 

arbetet yttra sig i konsekvenser om att anställda helt enkelt arbetar för mycket, vilket kan 

möjligen leda till en försämrad hälsa. Detta kan vidare uttrycka sig känslan av utbrändhet, och 

otillräcklighet i arbetslivet (Allvin et al., 1998). I det här fallet kan teorin från Allvin tolkas 

sammanfalla (1998) med resultatet från Viktor. Eftersom att det är möjligt att tolka 

intervjusvaren med att Viktor upplever negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet, där hans 

arbetsbelastning möjligtvis hämmar hans hälsa. Detta har även visat tendenser för negativa 

konsekvenser för hans privatliv och arbetsliv, vilket visar på att hans arbetssituation kan vara i 

behov av framtida insatser. 

Jens och Michaela upplever nackdelar med att flexibilitet kan påverka balansen mellan 

sina arbetsliv och privatliv negativt genom övertidsarbete hemifrån. Detta då Jens upplever att 

familjelivet kan påverkats negativt genom att chefer regelbundet arbetar hemifrån. Michaela 

upplever risker med återhämtning och ohälsa genom flexibelt arbete. Det går att tolka att 

resultatet innehåller aspekter från teorin av Allvin et al. (2006). Detta då intervjupersonerna 

svar kan tolkas som att har upplevt risker med mycket övertidsarbete, vilket kan medföra att de 

inte hinner återhämta sig under sin lediga tid. Därför bör det här ses som en positiv konsekvens 

då flera intervjupersoner har identifierat betydelsen av återhämtning vid ledighet och faror som 

är förknippade med det gränslösa arbetet (Allvin, et al., 2006). Josefin upplever fördelar med 

övertidsarbete då hon inte behöver avbryta arbetsdagen efter ordinarie arbetstid. Inom resultatet 

har det även framgått att Josefin möjligen har arbetat mest övertid av alla intervjupersoner. 

Detta på grund av att hennes arbetsdag präglas av många möten vid sidan av hennes höga 

arbetsbelastning. Utifrån teorierna från Allvin et al. (1998;2006) går resultatet från Josefin att 

tolka som att hon kan riskera att uppleva utbrändhet och känslan av otillräcklighet om hon 

fortsätter att arbeta på det här viset. Även om hon i nuläget upplever hennes arbetssituation som 

framgångsrik och hållbar. Vidare har flera av intervjupersonerna har beskrivit att de flexibla 

arbetsmöjligheterna har haft en positiv påverkan för balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Detta genom att vissa av intervjupersonerna har kunnat spendera mer tid med sina familjer och 

vänner. Pedersen och Jeppesen (2012) har visat genom sin forskning att flexibelt arbete kan ha 

positiva konsekvenser för anställdas arbetsliv- och privatliv. Anställda kan engagera sig i en 
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högre omfattning i sina privatliv vilket har kunnat resultera i en högre grad av tacksamhet och 

förbättrade arbetsprestationer bland anställda.  

 

Chefsnivå 2. Det har även framkommit ett antal konsekvenser gällande det flexibla arbetet 

inom chefsnivå 2. Lisa upplever fördelar med övertidsarbete, detta då hon kan förbättra hennes 

arbetsprestationer och har fått tid för reflektioner och utvecklingstankar. Hon anser att 

förberedelsetiden i hennes arbete finns inom det flexibla arbetet. Fanny upplever också detta då 

hon kan förlänga hennes arbetsdagar genom att arbeta flexibelt. Detta för att kunna hantera 

hennes höga arbetsbelastning. Hylco et al., (2016) har beskrivit att flexibilitet kan förse 

anställda med en högre grad av autonomi i arbetet genom exempelvis arbetsuppgifter som är 

målstyrda. Allvin et al., (2006) har beskrivit att flexibilitet kan se till att anställda får en högre 

grad av självbestämmande för var och när de ska utföra en viss arbetsuppgift. Detta kan 

övergripande se ut som positiva konsekvenser av det gränslösa arbetet. Dock har det 

framkommit att Lisa har en hög arbetsbelastning och tvingas därför arbeta mycket övertid, detta 

beror främst på att hennes arbetsdagar präglas av mycket möten. Därför är det möjligt att tolka 

detta resultat som både positivt och negativt då Lisa upplever själv att det är fördelaktigt att 

kunna arbeta övertid. Samtidigt tyder resultatet på att Lisas övertidsarbete kan sträcka sig långt 

in på kvällarna för att kunna leverera inom hennes ordinarie arbetsuppgifter. Detta kan möjligen 

tolkas som negativa konsekvenser då Lisa upplever ett att hon ofta behöver arbete utanför 

ordinarie arbetstid för att kunna hantera arbetsbelastningen, vilket medför att gränserna mellan 

arbete och privatliv kan upplevas som otydliga. Detta sammanfaller med teorin från Allvin et 

al. (1998). I teorin har författarna beskrivit att det gränslösa arbetet yttra sig i negativa 

konsekvenser där anställda arbetar för mycket. Som möjligtvis kan leda till försämrad hälsa 

bland anställda. 

Erik upplever en ökad grad av tillgänglighet genom att arbeta flexibelt, detta på grund 

av att han kan besöka hans verksamheter och finnas till hands för underställda. Allvin et al., 

(2006) har beskrivit att flexibla anställningsformer kan förse anställda med en högre grad av 

bestämmande för var och när de ska utföra en viss arbetsuppgift. Var och när kan i detta fall 

tolkas som arbetet verksamheten där Erik samtidigt kan stödja hans underställda vilket i sig bör 

ses som en fördel. Detta då Erik möjligen kan skapa ett bättre arbetsklimat och motståndskraft 

till de krav hans anställda möter (Karasek & Theorell, 1990). Dessa insatser kan möjligtvis 

underlätta framtida former av arbetsbelastning för Erik. Detta eftersom att det är möjligt att 

tolka att ifall kraven (Karasek & Theorell, 1990) blir för höga bland Eriks underställda, uppstår 

ett eventuellt behov för honom om att stödja dem mer i arbetet. 

Fanny upplever nackdelar med att hon personligen får dåligt samvete över att behöva 

skjuta på planerat helgarbete. I resultatet beskriver hon sig själv som en engagerad arbetstagare, 

som samtidigt vill ha ledigt ibland även om hon har planerat att arbeta övertid. Enligt Allvin et 

al., (1998) kan det gränslösa arbetet resultera i bristande arbetsmotivation av naturliga skäl. 

Detta då förutsättningarna att arbeta flexibelt kan skapa möjligheter för anställda att själva styra 

och strukturera sina arbeten, samtidigt som de även kan känna sig utelämnade i det. Detta kan 

tolkas som att Fanny har stora möjligheter att arbeta flexibelt, därigenom gränslöst, och att 

möjligheten i sig kan sänka hennes motivation vid övertidsarbetet. Detta samtidigt som 

implementerandet av den pågående organisationsförändringen möjligen kan tolkas som 

överväldigande då den har ökat hennes arbetsbelastning i en längre period än väntat (Allvin et 

al., 1998). 
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Sammanfattning av konsekvenser från det gränslösa arbetet 

Chefsnivå 4. Resultatet från den här chefsnivån har inte avslöjat några desto mer nämnvärda 

konsekvenser av det gränslösa arbetet. Detta bör rimligtvis vara associerat med att 

intervjupersonerna inom den här chefsnivån är minst till antalet. Den som främst har påverkats 

av det gränslösa arbetet är möjligen Johanna. Detta då hon har fått arbeta en hel del övertid, 

detta samtidigt som Allvin et al. (1998) har beskrivit att det gränslösa arbetet kan resultera i att 

anställda arbeta för mycket och att det senare kan ha en negativ påverkan på hälsan. Samtidigt 

verkar Johanna vara väl medveten om hennes arbetssituation, hon värnar om hennes hälsa och 

ser efter gränser mellan arbetsliv och privatliv. Det bör även betonas att Johanna har fått 

rekrytera en till arbetsledare som har kunnat avlasta henne i hennes arbetssituation genom 

delegationer. Denna insats kan möjligen förse Johanna med mindre krav och ökad kontroll 

(Karasek & Theorell, 1990) i arbete och därigenom minska hennes arbetsbelastning. Därför är 

det möjligt att sammanfatta resultatet med intervjupersonerna inom den här chefsnivån har till 

stor del påverkats positivt av det gränslösa arbetet på grund av en ökad grad av flexibilitet. Dock 

är det möjligt att diskutera vidare om vilken betydelse erfarenheten i rollen som chef och 

chefsnivå kan ha att göra i sammanhanget. Detta då Malin har en relativt låg erfarenhet som 

chef, samt att chefsnivån möjligen kan ställa lägre krav på cheferna i jämförelse med de andra 

nivåerna. 

 

Chefsnivå 3. Det går att sammanfatta chefsnivå 3 med att de upplevda konsekvenserna av det 

flexibla arbetet har varit varierande. Detta då flera av intervjupersonerna har upplevt positiva 

och negativa konsekvenser eller både och. Det är möjligt att summera detta med att David, 

Viktor och Josefin har haft de flesta negativa konsekvenserna i sina arbetssituationer på grund 

av sin höga arbetsbelastning. Detta har resulterat i ett antal direkt och indirekta konsekvenser 

som exempelvis risker för ohälsa. De positiva konsekvenserna bland cheferna har vidare kunnat 

tolkas som en ökad grad av självbestämmande, ökad balans mellan arbetsliv och privatliv och 

en ökad grad av tillgänglighet. Därför är det möjligt att påstå att den här chefsnivån har 

representerat ett brett antal konsekvenser, som i vissa fall kan tolkas som mycket positiva och 

i andra fall mycket negativa. En intressant slutsats som går att dra inom den här intervjugruppen 

är att dessa chefer kan tolkas ha högst krav (Karasek & Theorell, 1990) genom en hög 

arbetsbelastning. Detta även om de flesta cheferna kan tolkas ha en hög grad av kontroll och 

socialt stöd kan den höga graden av arbetsbelastning möjligen sänka graden av kontroll, vilket 

möjligen kan göra kraven i arbetet överväldigande (Karasek & Theorell, 1990). Detta kan 

möjligen bero på chefernas krav (Karasek & Theorell, 1990) från sina underställda och 

överordnade chefer, vilket vidare försätter dem i en arbetssituation där hanterandet av kraven 

präglar chefernas arbeten. Utifrån detta resonemang är det därför viktigt att säkerställa att 

graderna av kontroll och stöd är kontinuerligt höga bland dessa chefer (Karasek & Theorell, 

1990). Detta för att skapa en sund arbetsmiljö där arbetsbelastningen inte kommer att upplevas 

som överväldigande.  

 

Chefsnivå 2. I tidigare avsnitt har det har det framkommit tolkningar om att Lisas arbete är mer 

gränslöst än Eriks. Detta då resultatet har visat att Lisa är mer styrd i sitt arbete på grund av 

möten och en hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett mer omfattande övertidsarbete i 

jämförelse med Erik. Som i sin tur har en flexibel arbetssituation som präglas av en lägre grad 

av arbetsbelastning. Detta påstående baseras främst på att Erik inte alls går på möten och inte 

behöver arbeta lika mycket övertid. Därför är det möjligt att tolka graden av krav (Karasek & 

Theorell, 1990) som en avgörande faktor huruvida konsekvenserna yttrar sig inom den här 
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chefsnivån. Lisa kan tolkas ha en hög grad av kontroll och socialt stöd (Karasek & Theorell, 

1990) i arbete, dock tyder resultatet på att kraven i hennes arbete tvingar henne till att arbeta 

mer gränslöst och därigenom har negativa konsekvenser uppstått. Detta kan vara konsekvenser 

som är grundade på att hon arbetar för mycket och tänker för mycket på arbetet på fritiden, 

vilket enligt Allvin (1998) kan leda till försämrad hälsa bland anställda. Enligt resultatet verkar 

Erik främst uppleva positiva konsekvenser av det gränslösa arbetet. Detta är ett intressant 

resultat eftersom han i motsats till Lisa har frigjort sig från alla möten och arbetar enbart 

flexibelt på arbetstid och relativt lite övertid. Det Erik har gjort här kan möjligtvis tolkas som 

ökade förutsättningar för arbete genom att ha sänkt arbetsbelastningen genom att minskade krav 

(Karasek & Theorell, 1990). Därför kan detta ses som ett argument för att en hög nivå av krav 

(Karasek & Theorell, 1990) eventuellt kan resultera i fler negativa konsekvenser av det 

gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Fannys upplever negativa konsekvenser av det gränslösa 

arbetet, och dessa konsekvenser kan tolkas som riskabla då de kan vara associerade till hennes 

arbetsengagemang. Det här engagemanget är i nuläget bundet till en hög arbetsbelastning vilket 

kan skapa negativa effekter av det gränslösa arbetet. Detta då hon beskriver sig kunna må dåligt 

av att inte arbeta hemifrån på ledig tid om hon exempelvis upplever sig behöva arbeta på 

helgerna. Med detta förhållningssätt kan hon möjligen riskera ohälsa på lång sikt genom att 

arbeta för mycket (Allvin et al., 2006). Dock är hennes arbetsbelastning förankrad i en pågående 

förändringsprocess som pågått längre än väntat. Detta kan möjligen lova gott då 

arbetsbelastningen har beskrivits kunna sjunka när förändringsarbetet har implementerats fullt 

ut i organisationen. 

 

Utvecklingsmöjligheter med det gränslösa arbetet 

Detta avsnitt har i avsikt att svara på frågeställningen om vilka förbättrings och 

utvecklingsmöjligheter som finns inom chefernas arbetssituation i relation till det gränslösa 

arbetet (Allvin et al., 2006). Därför kommer fem förslag baserat på resultatet att presenteras i 

syfte för att motverka negativa effekter av det gränslösa arbetet. 

 

Mindre ”fysiska” möten – använd tekniken! Det kan tolkas utifrån resultatet att kraven 

(Karasek & Theorell, 1990) är höga bland intervjupersonerna, framförallt inom chefsnivå 2 och 

3. Denna tolkning har baserats på att arbetsbelastningen är hög bland dessa chefer vilket vidare 

har tolkats kunna öka graden av negativa effekter inom det gränslösa arbetet. Detta samtidigt 

som flera av cheferna upplever en hög grad av socialt stöd och kontroll i arbetet, dock har det 

diskuterats för att den höga graden av krav i flera fall har kunnat påverka effekten av de två 

faktorerna (Karasek & Theorell, 1990). Därför bör stadsbyggnadsförvaltningen ta fram insatser 

för att försöka avlasta sina chefer från eventuella negativa konsekvenser som är relaterade till 

chefernas arbetsbelastning. Flera av cheferna har diskuterat den pågående möteskulturen inom 

Luleå kommun. Det har framkommit förslag om att effektivisera flera av dessa möten genom 

att hålla dem på distans med hjälp av digitala plattformar som exempelvis Skype. Detta hade 

möjligen kunnat vara ett rimligt förslag att implementera bland cheferna då den här formen av 

möten i vissa lägen har beskrivits som mer effektiv än fysiska möten. Detta genom att digitala 

möten har beskrivits mindre tidskrävande genom att exempelvis resetid, raster och olika typer 

av formaliteter som uppstår på möten minskar eller försvinner. Detta behöver nödvändigtvis 

inte minska kraven (Karasek & Theorell, 1990) genom arbetsbelastningen. Förslaget kan 

däremot förse cheferna med mer tid för arbete, vilket möjligen kan skapa mer utrymme för 

chefer motverka negativa effekter av arbetsbelastningen. En insats av detta slag kan eventuellt 



40 
 

sänka antalet övertidstimmar bland cheferna och därmed reducera eventuella negativa effekter 

av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Detta förslag sammanfaller även med forskning 

av Hylco et al., (2016) som har beskrivit att tekniska verktyg kan förse anställda med en högre 

grad av flexibilitet och en högre grad av tillgänglighet. Samtidigt har flera intervjupersoner 

beskrivit att möten ofta används för att arbeta med enklare administration och 

epostkorrespondens. Detta kan ses som ett argument för att cheferna behöver mer tid för 

administrativa arbetsuppgifter och att förvaltningen kan behöva se över antalet möten bland 

sina chefer. 

 

Kompetensutveckling; Avdelningsspecifika insatser för nya chefer. Det har framkommit i 

resultatet att flera chefer har upplevt problem med att motsvara förväntningarna i sina arbeten 

som nya chefer. Dessa problem har varit mest förekommande bland de chefer som blivit 

internrekryterade till sina första chefstjänster inom förvaltningen. I resultatet har det framgått 

att de internrekryterade cheferna har fått en låg grad av stöd från omgivningen, samt att de har 

haft problem med att veta vad de ska göra och vem de ska vända sig till i arbetet. Detta kan tyda 

på faktorer som kan öka graden av krav och stress samtidigt som cheferna kan tolkas uppleva 

en låg grad av kontroll och socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Detta då dessa chefer kan 

tolkas ha en hög arbetsbelastning och svårighetsnivå i sina arbeten som beror på en otillräcklig 

arbetskunskap. Enligt Karasek och Theorell (1990) orsakar en sådan tolkning stress på grund 

av att nivån av krav är högre än nivån av kontroll. Baserat på detta resonemang är det möjligt 

att vidare diskutera vilka effekter dessa omständigheter kan ha för chefernas upplevelser av det 

gränslösa arbetet. Det är möjligt att nya chefer kastas in i en överväldigande arbetssituation som 

de antingen lär sig att hantera genom anpassning eller genom att arbeta gränslöst. Ett gränslöst 

arbete kan möjligen uppstå genom att chefer börjar arbeta för mycket för att kompensera för de 

kompetenser som de möjligtvis saknar. Det är även möjligt att vidare tolka att en chef med mer 

positiva omständigheter är mer rustad för framtida utmaningar efter att ha etablerat sig inom 

organisationen. HRM har i syfte att maximera och effektivisera prestationen av en organisations 

anställda (McKenna & Beech, 2012). Därför bör effektiva och kostnadsmedvetna insatser med 

förankring inom HRM föreslås i syfte för att underlätta i chefernas arbetsbelastning. samt 

motverka olika negativa effekter av det gränslösa arbetet. Därför är det möjligt att formulera ett 

förslag för att förvaltningen att ska etablera olika former av kompetensutveckling (Kock, 2011) 

bland sina nytillträdda chefer. Kompetensutvecklingen (Kock, 2011) kan eventuellt yttra sig 

genom mer kostnadskrävande insatser som traineeprogram (Lindmark & Önnevik, 2013) och 

e-learning (McKenna & Beech, 2014). En vanlig metod är att organisationer utbildar anställda 

inom exempelvis värdegrunder, ledarskap och organisationsstruktur för att kunna bli framtida 

ledare. Genom min bakgrund inom Luleå kommun känner jag till att det finns ett stort antal 

utbildningsprogram för nya chefer inom organisationen. Dock är dessa utbildningar 

organisationsövergripande och inte avdelningsspecifika. Därför kan det vara lämpligt att 

etablera eller säkerställa avdelningsspecifika utbildningar eller traineeprogram vid ett tidigt 

skede där de nya cheferna precis har tillträtt sina tjänster. Detta för att kunna motverka 

eventuella negativa effekter av högarbetsbelastning som kan upplevas som överväldigande. 

Genom e-learning (McKenna & Beech, 2014) kan organisationen utbilda deras blivande chefer 

genom exempelvis filmer och digitala prov som kan öka deras ledarskapskompetenser. Detta 

samtidigt som det är möjligt att applicera mer billigare metoder för kompetensutveckling 

(Kock, 2011) som gå-bredvid metoden (McKenna & Beech, 2014) där en form av 

kompetensöverföring kan äga rum. Detta förslag har i syfte att betona möjligheterna med en 

ökad grad av kompetensutveckling bland nytillsatta chefer och att metoden kan ses som en 
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förebyggande insats för chefernas välmående i arbetet. Vidare kan sådana insatser möjligtvis 

leda till minskade risker för eventuella negativa effekter av det gränslösa arbetet bland de 

nytillsatta cheferna. Detta då de möjligtvis inte behöver kompensera för kunskapsbristen i 

arbetet då de kan införskaffa sig en högre grad av arbetskunskap i ett tidigt skede. Detta kan 

möjligen kan resultera i en ökad grad av kontroll (Karasek & Theorell, 1990) vid framtida 

utmaningar i arbetet och förbättrade arbetsprestationer bland cheferna. 

  

Uppmuntra cheferna att ta tillvara på sin fritid. Ett ytterligare förslag för 

stadsbyggnadsförvaltningen är att kommunicera och uppmuntra cheferna till att prioritera sina 

privatliv i en högre omfattning. I resultatet har det framkommit att flera av cheferna upplever 

att de tänker på arbetsrelaterade frågor på fritiden, arbetar stora mängder övertid och att de 

känner sig utmattade på sin lediga tid på grund av arbetet. Det har även framkommit resultatet 

att intervjupersonerna har direkt associerat flera av dessa faktorer med en försämrad balans 

mellan arbetsliv och privatliv (Allvin et al., 2006). Enligt Röding och Blomqvists studie med 

affärsutvecklare (2010) är det upp till organisationens ledning att skapa förutsättningar för att 

anställda ska kunna prioritera sina privatliv, samtidigt som det yttersta ansvaret ligger hos 

individen för att ta tillvara på dessa möjligheter (Röding & Blomqvist, 2010). Luleå kommun 

har säkerligen redan skapat goda förutsättningar bland sina chefer för att främja den här 

balansen. Dock visar forskning från Karasek och Theorell (1990) att då individer upplever en 

hög grad av socialt stöd kan reducera bidra till att utöva copingstrategier. Studiens resultat har 

visat att de intervjupersoner som hanterar de negativa effekterna av gränslösa arbetet (Allvin et 

al., 2006) har utformat egna strategier för att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Därför kan den här studiens resultat argumentera för stadsbyggnadsförvaltningens HR-

funktioner kan uppmuntra cheferna i en större utsträckning för att säkerställa att de för tar till 

vara på dessa eventuella möjligheter. Vidare kan en annan möjlig lösning för detta vara 

kompetensutveckling (Kock, 2011) där organisationen kan presentera för deras chefer om olika 

risker med det gränslösa arbetet för att öka kunskapen om vilken betydelse en positiv balans 

mellan arbetsliv och privatliv (Allvin et al., 2006). Vidare kan sådana insatser på lång sikt skapa 

en ökad effekt inom organisationen då cheferna möjligen kan lära sina kollegor och underställda 

om sina egna insatser och strategier. 

 

Skapa mer tid för administration. Baserat på studiens resultat går det även att argumentera 

för att avsätta mer tid för flexibelt arbete bland cheferna på arbetstid. Som tidigare nämnt tyder 

studiens resultat på att arbetsbelastningen är hög bland förvaltningens chefer, vilket i flera fall 

har krävt tillämpandet av mycket övertidsarbete som visat sig kunna ha negativa effekter inom 

det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Resultatet har samtidigt visat att flera av cheferna 

upplever sig behöva arbeta övertid på grund av att arbetsdagarna präglas till stor del av möten. 

Därför handlar stora delar av chefernas övertidsarbete om att hinna med de administrativa 

arbetsuppgifterna. I flera fall har resultatet också visat att många av cheferna lämnar sina 

arbetsplatser för att få arbeta med bland annat administration ostört. Utifrån detta resonemang 

går det att argumentera för ett förslag där organisationens chefer får avsätta ett större antal 

timmar administrativt arbete på ordinarie arbetstid. Detta bör vara tid som cheferna inte kan 

bokas upp för annat i arbetet, som exempelvis möten eller andra ärenden genom sina digitala 

kalendrar. Detta hade möjligen kunnat sänka den administrativa arbetsbelastningen bland 

cheferna och därigenom sänka graden av övertidsarbete. Vilket i sin tur kan motverka 

eventuella negativa effekter av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). I resultatet har det 

redan framgått att administrationen ökar inom förvaltningen. Därför bör Luleå kommun se efter 
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ifall det är möjligt att skapa tider under veckorna där cheferna får personlig arbetstid för att 

kunna arbeta med olika former av arbete, detta i syfte för att sänka graden av övertidsarbete 

bland cheferna. 

 

Ett ökat stöd från stödfunktionerna. Det sista förslaget i detta avsnitt kommer att handla om 

ett ökat stöd från stödfunktionerna bland cheferna inom nivå 3 och 4. Inom flera intervjusvar 

har det framgått önskemål om ett utökat antal tjänstemän inom stödfunktionerna, speciellt inom 

chefsnivå 3. Det har framkommit flera intervjupersoner vill ha ett ökat stöd genom fler 

arbetsmiljöingenjörer, ekonomer och HR-personal. Det har framgått att förvaltningen har 

endast en arbetsmiljöingenjör i nuläget och flera chefer har uttryckt ett behov av fler 

arbetsmiljöingenjörer för ett ökat stöd i arbetsområdet. Detta på grund av att administrationen 

inom arbetsmiljöfrågor har beskrivits öka och uppskattas öka ännu mer i framtiden. Det har 

uttryckts behov om att personalen inom ekonomi och HR ska öka sin tillgänglighet till cheferna 

för att öka stödet bland cheferna. Cheferna har upplevt att arbete med exempelvis ekonomi är 

svårt och utmanande vilket kan leda till övertidsarbete, vilket möjligen kan tolkas som en grund 

för negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet (Allvin et al., 2006). Enligt Karasek och 

Theorell (1990) kan det sociala stödet motverka negativ stress i arbetet, skapa motståndskraft 

mot kraven i arbetet och öka välmående bland anställda. För att minska negativa effekter av det 

gränslösa arbetet kan det därför finns ett värde för stadsbyggnadsförvaltningen att se över 

antalet tjänstemän inom dessa stödfunktioner. Dock har det framgått i resultatet att en sådan 

översyn av kommunens stödfunktioner pågår i nuläget. Baserat på flertalet intervjusvar verkar 

uppfattningen av denna översyn vara en centralisering av dessa stödfunktioner där bland annat 

arbetsmiljö, HR och ekonomi kommer arbeta med alla förvaltningar samtidigt. Därför kan det 

finnas ett värde i att säkerställa att en sådan omorganisering kommer resultera i en tillräcklig 

grad av stöd bland cheferna i de olika förvaltningarna. 

 

Slutsatser 

Det gränslösa arbetet har uttryckt sig genom en hög arbetsbelastning och stora möjligheter för 

flexibelt arbete bland cheferna på stadsbyggnadsförvaltningen. Detta har kunnat resultera i ett 

ökat behov för övertidsarbete i varierad omfattning. I vissa fall har graden av kontroll och 

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990) har varit irrelevant på grund av den stora 

arbetsbelastningen. Det gränslösa arbetet har varit mest förekommande inom chefsnivå 2 och 3 

och inte lika vanligt bland chefsnivå 4, även om möjligheterna för ett mer gränslöst arbete har 

funnits tillgängligt. Det gränslösa arbetet har resulterat i både positiva och negativa 

konsekvenser bland cheferna. Till de positiva konsekvenserna tillhör en högre grad av autonomi 

i arbetet, distansarbete för ökad effektivitet i arbetet, ökad flexibilitet i arbetet genom tekniska 

hjälpmedel, en ökad grad av självbestämmande i arbetet, förbättrad balans mellan arbetsliv och 

privatliv och ett ökat bestämmande över var och när en arbetsuppgift ska utföras. De negativa 

konsekvenserna berör vaga villkor i arbetet, försämrad balans mellan arbetsliv och privatliv, 

för mycket arbete genom övertid, osäkerhet ifall cheferna motsvarar kraven i arbetet, känslan 

av otillräcklighet i arbetet, en ökad grad av stress, risker för ohälsa och minskad 

arbetsmotivation. Slutligen har ett antal förslag för framtida utveckling för chefernas 

arbetssituation i relation till det gränslösa arbetet identifierats. Dessa förslag har handlat om att 

minska övertidsarbetet och öka arbetsutövandet på ordinarie arbetstid genom ett minskat antal 

fysiska möten som förslagsvis ersätts med digitala möten. Säkerställa goda förutsättningar för 

nya chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen genom att utbilda dem avdelningsspecifikt genom 
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kompetensutvecklingsinsatser (Kock, 2011). En ökad uppmuntran och kommunicering om att 

chefer ska prioritera sin fritid för ökad återhämtning och en reducering av övertidsarbete. Skapa 

mer tid för exempelvis administrativt arbete på ordinarie arbetstid för att minska graden av 

övertidsarbete, detta för att minska graden av negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet 

(Allvin, et al., 2006). Och slutligen säkerställa ett ökat stöd från stödfunktionerna till cheferna 

på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Metoddiskussion 
Traditionellt sett diskuteras validitet och reliabilitet inom en metoddiskussion (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2007). Validitet handlar om att bestämma till vilken grad av 

generaliserbarhet en studie kan tänkas ha (Hwang et al., 2007). Studiens resultat kan tolkas ha 

en hög grad av validitet eftersom studiens resultat har behandlat ett stort antal chefer inom en 

och samma förvaltning. Eftersom att femton intervjupersoner har intervjuats inom en och 

samma förvaltning kan resultatet ses som relativt representativt för cheferna på 

stadsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt som flera intervjusvar har varit överensstämmande med 

varandra. Detta eftersom att flera av tjänsterna ser likadana ut inom andra förvaltningar inom 

Luleå kommun. Studiens teoretiska ramverk kan däremot tolkas ha en hög grad av validitet 

eftersom att den omfattar akademiska teorier som är väl etablerade inom arbetsrelaterad 

forskning. Speciellt Karasek och Theorells (1990) trefaktors teori som är väletablerad bland 

olika organisatoriska arbetsmiljöundersökningar. Vidare har teorin om gränslöst arbete (Allvin 

et al., 2006) börjat uppmärksammas av allt fler organisationer inom Sverige. Reliabilitet handlar 

om en studies tillförlitlighet vid mätning och om rätt mätteknik har använts vid insamlande av 

empiri (Hwang et al., 2007). Det är möjligt att påstå att den här studien metoder har en hög grad 

av reliabilitet. Detta därför att studien har haft i syfte att undersöka chefers upplevelser av det 

gränslösa arbetet genom femton semistrukturerade intervjuer (Howitt, 2013). I efterhand kan 

den här metoden eventuellt beskrivas som den bästa möjliga metoden för samlande av den här 

formen av empiri. Detta därför att intervjumetoden har tagit hänsyn till intervjupersonernas 

upplevelser och gett dem möjlighet för att tala fritt samtidigt som intervjuerna har följt en viss 

förberedd struktur. Detta har försett studien med utförliga intervjusvar som har kunnat 

presenteras i studiens resultat.  

Styrkor och svagheter med studien 

Den här studiens främsta styrka är möjligen att den har lyckats visa att ett så pass svårdefinierat 

ämne som gränslöst arbete (Allvin et al., 1998;2006) existerar inom Luleå kommun. 

Definitionen av ämnet är i nuläget oklar och omfattande vilket har påtvingat intervjuledaren till 

att ställa ett stort antal frågor under intervjuerna. Detta har resulterat till ett stort och mångtydigt 

resultat som har varit en utmaning att bearbeta och diskutera. Detta resultat kan möjligen förse 

Luleå kommun med en ökad grad av insyn i chefernas tillvaro och eventuellt leda till framtida 

insatser för utveckling av chefernas arbetssituation. På grund av att studiens resultat visar att 

det gränslösa arbetet är förekommande inom ett relativt litet urval av chefer inom en förvaltning 

är det möjligt att diskutera resultatets generaliserbarhet inom Luleå kommun. Det är möjligt att 

studiens resultat kan vara representativ över stora delar av Luleå kommun. Detta samtidigt som 

det bör tas i beaktning att studien har baserats på femton intervjupersoners enskilda upplevelser 

och inte tagit hänsyn till olika variabler som exempelvis trivsel, arbetsmotivation, 

arbetsengagemang och generellt välmående som eventuellt har kunnat påverka intervjusvaren. 

För att skapa en säker generaliserbarhet för studien bör krav ställas på en mer 

avdelningsspecifik undersökning där empiri ur ett och samma kontext har studerats. En upplevd 
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svaghet med studien handlar om det obalanserade urvalet. Detta då majoriteten av 

intervjupersonerna infaller inom chefsnivå 3 vilket har medfört att resultatet har blivit ojämnt 

fördelat. Detta hade möjligen gått att motverka med fem till tio ytterligare intervjuer som hade 

ökat antalet intervjupersoner inom chefsnivå 2 och 4. Dock upplevdes detta som en omöjlighet 

av intervjuledaren då tidsaspekten i relation till deadline på examensarbetet var för nära inpå 

upptäckten av denna svaghet. Detta har inneburit att det inte har funnits tid för att genomföra 

fler intervjuer samtidigt som arbetet med studiens färdigställande fortgick. En styrka med denna 

svaghet är att de intervjupersoner som har drabbats mest av det gränslösa arbetet har funnits 

inom chefsnivå 3, vilket har försett studien med ett mer djupgående resultat och därmed ett mer 

intressant diskussionsavsnitt baserat på resultatet ur den här urvalsgruppen. 

 

Förslag för framtida forskning 

Inom den här studien har intervjuledaren upptäckt två möjliga förslag på framtida forskning. 

Det första förslaget handlar om genusskillnader i det gränslösa arbetet. Detta då den här studiens 

resultat har bland annat visat på att fler kvinnor än män har beskrivit sig tänka och reflektera 

över arbetsrelaterade sakfrågor på fritiden. Samtidigt som flera chefer som har varit män har 

upplevt sig kunna koppla bort tankar om arbetet på fritiden. Det andra förslaget är baserat på 

studiens diskuterade samband mellan grad av arbetsbelastning och grad av gränslöst arbete. 

Studien har visat utifrån Karasek och Theorells teori (1990) att arbetsbelastningen har varit den 

mest påverkande faktorn kring hur anställda mer eller mindre blir tvungna att arbeta gränslöst. 

Detta samtidigt som betydelsen av socialt stöd och kontroll flera gånger har diskuterats vara 

irrelevant i sammanhanget då graden av arbetsbelastning har tolkats ha en starkare grad av 

påverkan än de andra två faktorerna. Därför hade möjligen en kvantitativ studie om 

korrelationer och associationer mellan Karasek och Theorells (1990) teori och det gränslösa 

arbetet (Allvin et al.,1998;2006) kunnat vara ett intressant forskningsområde. Genom denna 

metod hade det varit möjligt att forska det möjliga sambandet genom exempelvis enkäter.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuunderlag 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Utbildning? 

4. Vad har du för arbetstitel? 

5. Hur länge har du arbetat för Luleå Kommun? 

6. Vad fick dig att bli intresserad av att arbeta som ledare?  

7. Vilken avdelning arbetar du på? 

8. Vilken chefsnivå har du? A, B, C eller D 

9. Hur många medarbetare ansvarar du över? 

10. Beskriv en vanlig arbetsdag? 

11. Hur upplever du arbetsbelastningen? Vilka typer av påfrestningar? 

12. Känner du att du brukar hinna med det som förväntas av dig i arbetet? 

13. Upplever du att du har tillräckligt med resurser och hjälpmedel för att du ska kunna hantera 

arbetsbelastningen?  

14. Känner du att du kan påverka och handla utifrån din kompetens? 

15. Vilken typ av stöd får du i ditt arbete? Chef/kollegor? Upplevs det som tillräckligt? 

16. När känner du dig stressad? Kan arbetet kännas överväldigande? 

17. Vilka möjligheter finns för att arbeta flexibelt i ditt arbete? 

18. Med hjälp av den teknologiska utvecklingen finns det idag större möjligheter att arbeta 

flexibelt, hur påverkar det dig i ditt arbete?  

19. Vilka fördelar tycker du finns med flexibelt arbete? Vilka nackdelar? Ge gärna exempel 

20. Har det flexibla arbetet kunnat påverka balansen mellan ditt privatliv och yrkesliv? Positivt? 

Negativt? I så fall, kan du ge exempel på detta? 

21. Hur skulle man kunna förbättra eller utveckla din arbetssituation i relation till det flexibla 

arbetet? Ge gärna exempel 


