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MÖNSTER AV COPING- OCH HANDLINGSSTRATEGIER  
BLAND KOMMUNALA CHEFER 

Johanna Stengård 

Offentliga chefers arbetssituation har förändrats som följd av New 
Public Management, med ökade krav som resultat. Syftet med 
föreliggande studie var att explorativt undersöka de mönster av 
coping-/handlingsstrategier som chefer använder sig av. Bland 
undersökta strategier ingick strategier som var riktade mot chefens 
egen arbetsbelastning (accepterande samt gränssättande), strategier 
som var riktade mot organisationen för att stärka inflytande/position 
(formellt och informellt) och strategier som var riktade mot 
medarbetarna (delaktighetsfrämjande, närvarande och avlastande). I 
en klusteranalys framkom åtta kluster av chefer: de gynnsamma, de 
självbejakande medarbetarinriktade, de icke-gränssättande, de 
informella positionsstärkarna, de frånvarande, de självförsummande 
medarbetarinriktade, de medarbetar-försummande samt de 
strategilösa. Dessa kluster diskriminerade från varandra med 
avseende på hälsa, arbetslust samt prestation och var olika vanligt 
förekommande med avseende på verksamhet och chefsposition samt 
genus och genusmärkning. Detta indikerar att en del mönster av 
handlingsstrategier kan vara mer gynnsamma än andra, men att 
handlingsutrymmet kan utgöra en begränsande faktor.  

Offentliga sektorn har under de senaste decennierna varit föremål för omfattande 
omstruktureringar, besparingar och effektiviseringar samtidigt som dess tjänster 
förväntas ha god kvalitet i konkurrens med privata aktörer; detta ställer höga krav på de 
kommunalt anställda samt på deras chefer, som ofta är utsatta för höga belastningar i 
kombination med otydliga ledarroller och befogenheter (Gruening, 2001; Skagert et al., 
2004; Thylefors, 2007; Wikström, Adolfsson & Eriksson, 2004). Samtidigt finns 
indikatorer på att kommunala chefer med höga krav har låg självskattad hälsa 
(Lindholm, Dejin-Karlsson, Westin, Hagström & Udén, 2004).  

Att ha chefer som är engagerade i sitt arbete är mycket viktigt för organisationer 
eftersom ledarskapet har blivit en allt viktigare position, men då ett chefskap i allmänhet 
är tungt och upptar mycket tid utöver den ordinarie arbetsveckan är många tveksamma 
till att ta på sig detta ansvar (Wikström et al., 2004). Detta gäller särskilt för den yngre 
generationen, där en balans mellan arbete och fritid värdesätts allt mer. Det är därför av 
intresse att undersöka hur offentliga chefer hanterar sitt chefskap samt vilka strategier 
de har för att klara av sitt ledarskap. Mot bakgrund av detta är det övergripande syftet 
med föreliggande uppsats att undersöka om det finns några mönster av coping-
/handlingsstrategier som är gynnsammare ur ett hälso- och arbetslustsperspektiv eller 
fördelaktigare utifrån ett prestationsperspektiv. Andra viktiga frågor att undersöka är om 
det finns skillnader mellan olika offentliga verksamheter utifrån vilka coping-
/handlingsstrategier som dominerar bland cheferna. Likaså är det angeläget att utröna 
om det generellt finns några skillnader mellan mäns och kvinnors coping-
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/handlingsstrategier eller bland chefer på manliga kontra kvinnliga genusmärkta 
arbetsplatser.  

New Public Management 
I New Public Managements (NPM) anda, med intention att effektivisera den offentliga 
sektorn samt stärka kundens ställning, har ansträngningar gjorts för att efterlikna den 
privata sektorns konkurrensvillkor samt dess organisering av arbete och dess ledarroller 
(Bejerot & Astvik, 2010; Höckertin, 2007; Thylefors, 2007).  Förutsättningarna för 
chefskapet i offentlig regi har dock visat sig vara något annorlunda. Den offentliga 
sektorn är i stor utsträckning beroende av offentlig finansiering samt reglerad av lagar 
och förordningar (Rainey & Han Chun, 2005; Thylefors, 2007). Vidare har den 
offentliga chefen som regel att förhålla sig till ett flertal beslutsfattare utöver den egna 
chefen, såsom politiker och intressegrupper. Utöver denna påverkan bidrar även den 
offentliga exponeringen till att allmänheten och opinionsbildningar kan inverka på det 
dagliga arbetet (Rainey & Han Chun, 2005; Thylefors, 2007).  Dessa externa avbrott 
och restriktioner kan få negativa konsekvenser på chefens upplevelse av autonomi och 
flexibilitet i beslutsfattandet (Rainey & Han Chun, 2005), exempelvis har inom vården 
besluts- och handlingsutrymmet krympt som ett led av att politiker engagerat sig i hur 
vården bör utföras (Wikström et al., 2004). Allt detta tenderar att göra chefsrollen mer 
komplex och otydlig för den offentliga chefen, då kraven ibland till och med kan te sig 
motsägande.  
 
Vidare är målet för en stor del av offentlig verksamhet att producera social välfärd 
såsom vård och skola, vilket gör chefers arbetsvillkor än mer komplexa då 
produktionsprocessen handlar om människor, både som anställda och som råmaterial, 
det vill säga elever, patienter och anhöriga (Thylefors, 2007). Dessa intressenters roller 
och deras krav antas ha genomgått en förändring; det talas om den nya generationens 
anställda vars fokus enligt Wikström et al. (2004) ligger på den egna utvecklingen samt 
professionen och inte i första hand på organisationens behov. Det talas även om den nya 
generationens patienter som har fler rättigheter och förväntas vara mera delaktiga i val 
av behandlingsmetoder (Bejerot & Astvik, 2010; Wikström et al., 2004). Följden blir att 
brukarna ofta är mera pålästa, men också mera krävande, vilket ibland leder till att 
personalen ställs inför moraliska dilemman där de tvingas handla mot sina egna 
värderingar av rädsla för att bli rättsligt anmälda (Bejerot & Astvik, 2010; Wikström et 
al., 2004). Detta psykosociala arbetsmiljöproblem blir än värre av att vårdgivarna på 
grund av ekonomiska besparingskrav kan tvingas fatta beslut som de upplever går ut 
över vårdkvaliteten och emot deras egna professionella normer om patientsäkerhet 
(Bejerot & Astvik, 2010).  
 
Då ett led i effektiviseringen enligt NPM är decentralisering med platta organisationer, 
där målet är att minska informationsvägar och öka närhet mellan ledning och 
medarbetare, har omstruktureringarna fört med sig större kontrollspann för den enskilde 
chefen (Thylefors, 2007). Det är till exempel inte ovanligt med fler än 50 direkt 
underställda för en enhetschef inom Vård- och omsorg, och motsvarande siffra för 
högre chefer ligger strax över 20 (Andersson-Felé, 2003; Kankkunen, 2010). Effekten 
av decentraliseringar förefaller därmed att ha blivit den motsatta; medarbetarna tycks 
kommit allt längre bort psykologiskt sett från sina chefer istället för närmare som var 
syftet (Thylefors, 2007). Första linjens chefer verkar i sin tur uppleva att de till följd av 
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det ökade kontrollspannet fått mindre inblick i medarbetarnas dagliga arbete och därtill 
minskad arbetstillfredsställelse (Lee & Cummings, 2008; Lucas, Spence Laschinger & 
Wong, 2008; Thylefors, 2007). Då chefer dessutom i större utsträckning förväntas 
ansvara för den egna gruppens budget och en allt hårdare sådan, blir konsekvensen att 
många chefer inom exempelvis vården upplever att det administrativa arbetet upptar 
merparten av deras arbetstid på bekostnad av det viktiga strategiska 
verksamhetsutvecklingsarbetet (Höckertin, 2007; Wikström et al., 2004). Trots det 
ökade ansvaret över gruppen, tycks således många chefer uppleva brist på inflytande 
över beslut som berör organisationen, vilket indikeras ha ett samband med upplevd 
stress hos chefer (Suominen, Savikko, Puukka, Doran & Leino-Kilpi, 2005). Vidare 
tyder en undersökning på att chefer som upplever hög byråkrati på arbetsplatsen 
uppvisar negativa biologiska markörer av lipider (Bernin, Theorell & Sandberg, 2001); 
då aktörer inom offentlig sektor i hög grad tvingas följa regler och standardiserade 
processer riskerar således kommunala chefers hälsa att påverkas negativt. Med 
anledning av ovanstående är det angeläget att undersöka hur den offentliga chefen 
hanterar de allt tuffare arbetsvillkoren som denne står inför idag, vilka strategier som 
står till buds och hur de påverkar chefens egen hälsa och stressnivå.  

Copingstrategier 
Att individer har resurser att balansera samt kontrollera upplevda krav med är en viktig 
förutsättning för att personen ska må bra och har effekt på såväl psykologisk stress som 
hälsa (Lazarus & Folkman, 1984). Utifrån Lazarus och Folkmans (1984) 
processbeskrivning av hur människor tolkar och agerar på stressorer kan även 
arbetsrelaterad stress förstås; för varje situation en person ställs inför, utförs en kognitiv 
bedömning av situationens betydelse för individen, så kallad primär samt sekundär 
bedömning. Med primär bedömning besvarar frågan - medför eller kan situationen 
komma att innebära något av betydelse för individen; positiv utmaning eller negativt 
hot? Om svaret på denna fråga är jakande besvaras frågan - vad kan göras för att 
förhindra/minska skadan eller öka sannolikheten för att något förväntat positivt ska 
inträffa? (sekundär bedömning). Med denna sekundära bedömning inventeras således 
individens möjliga copingstrategier som enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras 
som “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 
and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 
person” (sid. 141). Således är, enligt definitionen, copingstrategier inte statiska utan 
dynamiska, samt storleken av krav och resurser är inte objektiva utan bestäms istället av 
personens egen uppfattning. Följaktligen, för att en specifik situation ska ge upphov till 
obalans och därmed utgöra en stressor beror både på situationen, som i sig generellt kan 
uppfattas vara stressframkallande oavsett person, samt på individuella faktorer som hur 
situationen tolkas (Hobfoll, 1989).  
 
Copingstrategier brukar delas in i de två huvudgrupperna problemfokuserad samt 
emotionsfokuserad coping; där problemfokuserad coping i huvudsak inriktas på att 
aktivt påverka källan till problemet och emotionsfokuserad coping inriktas på att 
förändra personens egen tolkning och emotioner inför situationen (Lazarus & Folkman, 
1984). Exempel på emotionsfokuserad coping kan vara att aktivt acceptera situationen, 
att söka socialt stöd, att distansera sig eller helt enkelt undvika att tänka på problemet 
(Lazarus & Folkman, 1984). Dock finns även andra former av copingstrategier enligt 
både teori och empiri, exempelvis menings-fokuserad coping som syftar till att förändra 
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betydelsen och innebörden av en stressande situationen genom att ta fasta på 
värderingar, övertygelser och mål (Park & Folkman, 1997). En annan form av coping är 
communal coping, en mindre självfokuserad form av coping, där personen tar hänsyn 
till den sociala kontexten och tar i beaktande eventuell inverkan på andra individer 
(Wells, Hobfoll & Lavin, 1997). Den communala copingstrategin ingår i en två-axel 
modell utvecklad av Wells et al. (1997) som en social-asocial dimension tillsammans 
med en oberoende aktiv-passiv dimension. Följaktligen, kan en copingstrategi vara 
social, det vill säga inriktad mot andra personer, samtidigt som den är antingen aktiv 
eller passiv. Vidare kan en asocial strategi vara antingen aktiv eller passiv. 

Teori och empiri har dessutom påvisat att olika coping-/handlingsstrategier är intimt 
sammankopplade med varandra (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & 
Gruen, 1986; Krajewski & Goffin, 2005; Lazarus & Folkman, 1984), på så sätt att en 
person ofta kombinerar problemfokuserad coping antingen med menings-fokuserad 
coping eller med emotionsfokuserad coping, exempelvis genom att betydelsen eller 
känslorna inför ett problem omtolkas så att problemfokuserad coping kan underlättas 
(Folkman & Moskowitz, 2004). I situationer där individen upplever att det är möjligt att 
kontrollera stressorn är ofta problemfokuserad coping att föredra framför 
emotionsfokuserad coping, då den problemfokuserad copingen under dessa 
omständigheter tenderar att resultera i positivare sinnesstämning (Park, Armeli & 
Tennen, 2004). Däremot har problemfokuserad coping visats vara mindre verksamt vid 
komplexa arbetsrelaterade problem, då situationens låga kontrollerbarhet medför att 
copingstrategin kan vara uttröttande (Shimazu & Kosugis, 2003). Vid sådana 
okontrollerbara stressorer kan problemfokuserad kombinerat med emotionsfokuserad 
coping, exempelvis i form av distansering eller socialt stöd, vara gynnsammare 
(Shimazu & Kosugi, 2003). 

I ett vidare perspektiv, då inget akut hot föreligger, kan copingstrategier utvidgas till att 
även inkludera handlingsstrategier enligt Hobfolls (1989) resurskonserveringsmodell, 
där resurser är centralt. Enligt denna modell definieras psykologisk stress som en 
reaktion mot en reell förlust av resurser eller då hot om en förlust föreligger, men 
innefattar också utebliven förväntad resurstillväxt efter resursinvestering. Då modellen 
relateras till arbetslivet utgörs resurser exempelvis av anställning, skicklighet (eng: 
mastery) samt självkänsla (Hobfoll, 1989). I likhet med Lazarus och Folkmans (1984) 
modell strävar individen att vid dessa hot minska förlusten med hjälp av 
copingstrategier. Skillnaden är alltså att resurskonserveringsmodellen utvidgar 
begreppet genom att tala om handlingsstrategier även då inget akut hot föreligger. I 
lugna perioder förbereder sig individen på att kunna möta framtida förluster genom att 
uppbringa ett överskott av resurser (Hobfoll, 1989). Enligt Aspinwall och Taylor (1997) 
syftar dessa proaktiva handlingsstrategier till att i förväg förebygga effekten av 
förväntade stressorer, genom att förutspå potentiella stressorer samt bygga upp reserver 
av resurser, exempelvis i form av tid och sociala resurser för att balansera dessa. 
Schwarzer (2001) skiljer proaktiva copingstrategier från preventiva, vilka mer handlar 
om att skapa resurser för att i framtiden kunna nå åtråvärda mål och således har en mer 
positiv målinriktad innebörd.  
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Coping-/handlingsstrategier hos chefer i offentlig verksamhet  
Stressorer i offentliga chefers arbetssituation kan tillskrivas både krav uppifrån högre 
chefer och politiker, i form av besparingskrav samt brist på stöd, och nedifrån från 
underställda, exempelvis i form av en instabil personalsituation. Proaktiva och 
preventiva strategier den kommunala chefen kan begagna i syfte att maximera resurser 
och minska stress, kan antingen inriktas på att skapa nya resurser genom att öka det 
egna inflytandet i organisationen eller mot medarbetarna för att främja en stabil 
personalsituation. Dessutom kan strategierna vara riktade mot chefens egen 
arbetsbelastning. (Skagert et al., 2004).  

Strategier i syfte att hantera den egna arbetsbelastningen. 
För att hantera den egna arbetsbelastningen och på så sätt öka den egna hållbarheten, 
kan ledaren antingen aktivt acceptera arbetsbelastningen och engagera sig i 
verksamheten eller säga ifrån genom att sätta tydliga gränser mot överordnade och 
kollegor (Lazarus & Folkman, 1984; Skagert et al., 2004). Hur mycket en chef använder 
sig av gränssättande strategi för att begränsa den egna arbetsbördan tycks vara beroende 
av organisationskulturen; där ett tydligt gränssättande eller motsatsen att åta sig för 
mycket arbete kan anses prestigefullt (Dellve & Wikström, 2006). Allmänt verkar ett 
begränsande förhållningssätt vara positivt för hälsan, då detta möjliggör en balans 
mellan arbete och fritid (Dellve & Wikström, 2006). 

Strategier i syfte att öka sin position och sitt inflytande i organisationen. 
Chefer kan också sträva efter att öka sitt eget inflytande i organisationen för att utöka 
resurstillgången. Det inflytande en chef har över sina medarbetare och kollegor kan 
tillskrivas formell makt, som positionen i sig ger upphov till, samt personlig makt som 
bygger på personliga attribut däribland övertalningsförmåga och expertis samt status 
(Sauer, 2011; Yukl & Falbe, 1991). Högre chefer, som vanligtvis åtnjuter fördelen av 
mer makt över organisationens resurser än innehavarna av de lägre chefspositionerna 
gör, har också visats ha mer positionsmakt nedåt i hierarkin jämfört med de lägre 
cheferna (Yukl & Falbe, 1991). Den personliga makten förefaller dock, i jämförelse 
med positionsmakt, att potentiellt ha en större inverkan på gruppens effektivitet (Yukl 
& Falbe, 1991). Men maktutövande är inte uteslutande nedåtriktad i organisationen utan 
chefer kan också påverka uppåt för att tillgodose gruppens resursbehov, exempelvis i 
form av utökad budget, vilket är särskilt centralt i situationer där avdelningar tvingas 
konkurrera om knappa men nödvändiga resurser (Pfeffer & Moore, 1980; Salancik & 
Pfeffer, 1974). En källa som indikeras bidra till att bygga upp chefens och därmed 
avdelningens inflytande inom organisationen kan bestå utav att avdelningen lyckas dra 
in viktiga medel/resurser till organisationen (Pfeffer & Moore, 1980; Salancik & 
Pfeffer, 1974). Inom offentliga serviceyrken skulle dessa resurser kunna vara 
rekryteringar av bra personal och utveckling samt effektivisering av verksamheten; 
skapandet av dessa medel skulle således kunna fungera som en proaktiv coping-
/handlingsstrategi för cheferna (Skagert, Dellve & Håkansson, 2003; Skagert et al., 
2004). Hur skulle då dessa strategier potentiellt kunna bidra till arbetstillfredsställelse 
och produktivitet? Dessa aktiviteter är i sig självt intimt relaterade till prestationsmått 
och att lyckas visa upp en framgångsrik arbetsgrupp borde vara relaterat till egen 
arbetstillfredsställelse. Brist på, eller jämförelsevis låg, makt och status i en organisation 
kan däremot få negativa effekter på individens stressnivåer och hälsa; direkt genom 
sämre förutsättningar och indirekt genom en negativ påverkan av självkänslan (Brooker 
& Eakin, 2001).  
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Dellve och Wikström (2009) skiljer på formellt kontra informellt inflytande och menar 
att organisationskulturen kan understödja det ena eller det andra sortens maktutövande; 
en organisation där beslutsvägarna är formella och transparenta bidrar till att rättvis 
maktfördelning upprätthålls. Om istället de formella beslutsvägarna är otydliga ges 
mera utrymme för det informella inflytandet, där offentliga chefer kan skaffa sig 
fördelar framför sina kollegor genom egna nätverk och lobbyingverksamhet (Dellve & 
Wikström, 2009). Det är dock inte uteslutande kulturen som bestämmer om chefen 
åtnjuter informellt inflytande inom organisationen, det är också en fråga om individens 
inställning till detta sätt att påverka sina förutsättningar att utföra sitt arbete. Det har 
indikerats att då personer får fördelar genom informella kanaler kan chefskollegor 
känna frustration, men även individer som upplever att de mot sin vilja dras med i det 
politiska spelet kan känna stress (Dellve & Wikström, 2009). 

Strategier inriktade mot medarbetarna. 
Med proaktiva coping-/handlingsstrategier inriktade mot medarbetarna kan målet vara 
att undvika en instabil personalgrupp med stor personalomsättning och hög frånvaro 
eftersom detta visat sig utgöra en stresskälla hos såväl chefer som hos medarbetare 
(Skagert et al., 2003; Skagert et al., 2004). Delaktighet i beslutsfattande inom en 
arbetsgrupp kan ta olika former; det kan graderas både utifrån medarbetarnas 
involverande i beslutsprocessen och deras inflytande de facto (Heller, Pusic, Strauss & 
Wilpert, 1998; Strauss, 1977). Generellt kan chefen antingen ta alla beslut själv eller 
låta medarbetarna vara med och påverka eller också delegera beslutsfattandet helt till 
medarbetarna. Medarbetarnas verkliga inflytande över beslut behöver dock inte alltid 
följa denna gradering, för även om chefen själv fattar besluten kan denne påverkas i 
varierande grad av de anställdas åsikter och motsatt även om de anställda får delta i 
förberedande diskussioner, varierar det hur mycket medarbetarnas åsikter verkligen 
influerar det slutliga beslutsfattandet. Likaså, vid delegering, kan den anställde vara fullt 
medveten om vilket beslut chefen förväntar sig ska fattas (Heller et al., 1998).  

Delaktighet kan också betraktas som en central hörnsten i empowerment, ett populärt 
begrepp som bland annat förespråkar teamarbete och delaktighet i beslutsfattande bland 
medarbetare (Mills & Ungson, 2003; Pardo del Val & Lloyd, 2003). Ett arbetsklimat 
som kännetecknas av empowerment har i studier visats bidra positivt till teamens 
arbetsprestationer och till medarbetarnas arbetstillfredsställelse (Seibert, Silver & 
Randolph, 2004). Sambandet antas bero på att medarbetare med hög empowerment är 
motiverade, då arbetet i högre grad antas kännas meningsfullt samt utvecklande och 
individen i hög grad upplever autonomi och möjlighet att påverka (Thomas & 
Velthouse, 1990). Således att vara delaktig och kunna påverka beslut verkar vara en 
viktig komponent för att underställda ska känna engagemang för sitt arbete och sin 
organisation, vilket i sin tur kan reducera chefens arbetsbörda om individer till följd av 
detta i större utsträckning både kontrollerar sig själv och organiserar kollegor (Heller et 
al., 1998; Pfeffer, 1997). Motsatsen gäller vid låg delaktighet; om medarbetare upplever 
brist på kontroll samt inflytande och känner sig alltför styrda, kan individer reagera 
negativt, vilket i värsta fall kan ta sig uttryck i motarbetande eller i apati, enligt Brehms 
psykologiska reaktansteori (1966). En sådan negativ reaktion riskerar att få effekter 
både på teamets effektivitet och hela arbetslagets arbetstillfredsställelse. Enligt Lee och 
Cummings (2008) påverkas inte bara de anställdas arbetstillfredsställelse positivt utan 
även chefernas av en delaktighetsfrämjande organisation. Chefer med hög 
empowerment anses även vara mer effektiva och innovativa (Quinn & Spreitzer, 1997).  
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Andra mål med proaktiva handlingsstrategier inriktade mot medarbetarna, kan vara att 
stärka de underställdas förtroende och tillit för ledarskapet, för att på så sätt underlätta 
utövandet samt utvecklingen av den egna chefsrollen (Skagert et al., 2004). Bidragande 
för att åstadkomma detta förtroende och denna tillit, förefaller ett ledarskap 
kännetecknat av fysisk närvaro och tillgänglighet för medarbetarna utgöra (Skagert et 
al., 2004). Med denna närvarande-strategi ges möjlighet att agera normativt, vilket 
indikerats ge positiv påverkan på arbetsklimatet i gruppen (Skagert et al., 2004). Detta 
torde kunna påverka chefens egen arbetstillfredsställelse samt gruppens prestation i 
positiv riktning.  
 
Chefer som inte hinner vara lika närvarande och tillgängliga för sina medarbetare som 
de önskar kan bli stressade av detta faktum, men även tillgängligheten i sig då den kan 
vara tidskrävande kan utgöra en stresskälla. En annan potentiell stresskälla består utav 
att de underställda ibland saknar kompetens för eller inte hinner utföra sina 
arbetsuppgifter, vilket ibland innebär att chefen själv tvingas rycka in för att avlasta 
medarbetare. Som en följd av strukturförändringar inom offentlig sektor, med hårdare 
budget och mer slimmade organisationer som ställer större krav på personalstyrkan, har 
denna stressökande strategi blivit mer förekommande bland chefer.  
(Skagert et al., 2004).  
 
Sammantaget kan alltså den offentliga chefen använda sig av ett flertal proaktiva 
strategier för att maximera resurser och minska stress. Dessa kan inriktas på att skapa 
nya resurser genom att öka det egna inflytandet i organisationen, antingen formellt eller 
informellt, eller strategierna kan vara inriktade mot medarbetarna för att stabilisera 
personalsituationen. Detta kan ske genom att vara närvarande, uppmuntra delaktighet 
samt avlasta vid behov. Strategier kan även vara riktade mot chefens egen 
arbetsbelastning, genom att acceptera eller sätta gränser för det egna arbetet. Merparten 
av dessa strategier torde vara gynnsamma strategier både för chefens hälsa och 
medarbetarnas. Dock verkar strategin att avlasta underställda istället kunna öka stressen 
hos chefen och strategin att vara fysiskt närvarande samt tillgänglig tycks kunna få såväl 
positiva som negativa effekter på chefens egen hälsa. Eftersom stressorer har flera 
ursprung och det primära målet med olika coping-/handlingsstrategier därmed skiljer sig 
åt, är det rimligt att anta att en kombination av flera av dessa strategier är fördelaktigt 
för chefers välmående. 
 
Genus och coping-/handlingsstrategier 
Vad som uppfattas som en stressor är som tidigare nämnts i viss mån individuellt. Att 
genus är av betydelse för val av strategier har flera studier påvisat; exempelvis har dold 
coping, i betydelsen att gå undan eller låta problem passera utan att ta upp dem, 
indikerats vara vanligare hos kvinnor än män och dessutom ha ett samband med låg 
handlingsfrihet (Härenstam, Theorell & Kaijser, 2000; Theorell, Westerlund & 
Oxenstierna, 2005). Dessutom indikerade Billings och Moos (1984) studie att kvinnor i 
något högre utsträckning än män uppvisade den mindre hälsosamma formen av 
emotionell coping emotionellt avlastande, där utlopp för negativa känslor uttrycks 
verbalt samt indirekta försök att minska spänningen görs, exempelvis genom att äta eller 
röka. Men kvinnors copingstrategier är inte nödvändigtvis mindre aktivt 
probleminriktade än männens; i en studie inom polisväsendet indikerades att kvinnliga 
seniora polisbefäl i större grad än sina manliga kollegor på motsvarande post, använde 
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copingstrategier som att delegera och planera arbetet (Kirkcaldy, Brown & Cooper, 
1998). Trots detta upplevde männen och kvinnorna lika stor arbetstillfredsställelse, 
vilket tyder på att olika strategier inte behöver vara bättre eller sämre utan kan 
åstadkomma samma effekt (Kirkcaldy et al., 1998). Kvinnors copingstrategier verkar 
däremot allmänt vara mer socialt inriktade än männens; kvinnor tenderade att vara mer 
bestämda och pro-sociala, medan männen tenderade att vara mer aggressiva och anti-
sociala (Wells et al., 1997). Detta ligger i linje med kongruensteorin som menar att 
kvinnliga chefer förväntas uppvisa mer communala sidor i sitt chefskap såsom 
samarbetsvillighet och omtänksamhet, medan de manliga chefskollegorna förväntas 
uppträda mera i enlighet med den traditionella chefsrollen med bestämdhet och vara 
mera tävlingsinriktade (Eagly & Karau, 2002). 

Genusmärkta organisationer 
Att kvinnor och män förväntas uppvisa olika beteenden skulle kunna vara en förklaring 
till varför kvinnor och män i varierande utsträckning tenderar att använda sig av olika 
coping-/handlingsstrategier. Men även verksamhetens så kallade genusmärkning skulle 
kunna vara av betydelse för val av strategier. I studier och litteratur har det 
argumenterats för att kalla yrken/organisationer genusmärkta på grundval av vad som 
traditionellt ansetts vara manligt respektive kvinnligt arbete (Britton, 2000; Hirdman, 
2008; Kankkunen, 2009). Denna indelning är ofta relaterad till den aktuella numeriska 
könsfördelningen inom respektive yrke, men så är inte alltid fallet då en del yrken trots 
en förändring av majoritetsförhållanden kvarhåller den gamla genusmärkningen 
(Britton, 2000; Hirdman, 2008). En genusmärkning innebär att det specifika genusets 
egenskaper är det normativa och vägledande på arbetsplatsen. Detta kan få till följd att 
kvinnliga chefer uppskattas och till och med föredras framför manliga chefer inom en 
kvinnodominerande verksamhet (Heilman & Wallen, 2010). Enligt Kankkunen (2009) 
finns indikationer på att en förvaltnings genusmärkning har större inverkan på chefens 
arbetsvillkor och handlingsutrymme än chefens egen könstillhörighet har; det kvinnliga 
är även här underordnat det manliga. Genusmärkningen får konsekvenser på det dagliga 
arbetet inom kommunala förvaltningar då chefer inom manligt genusmärkta 
förvaltningar, såsom teknisk service, gynnas i förhållande till chefer inom de kvinnligt 
genusmärkta verksamheterna såsom vårdande yrken (Kankkunen, 2009). En 
konsekvens av det hårda arbetsklimatet inom vård- och omsorg, är att inom denna 
verksamhet återfinns generellt den högsta arbetsrelaterade ohälsan samt den högsta 
sjukfrånvaron; detta gäller såväl män som kvinnor inom verksamhetstypen (SOU 
2002:5). Dock drabbas fler kvinnor än män, då kvinnorna upptar en majoritet av 
anställningarna inom vård- och omsorg. 

Utmärkande för den tekniska verksamhetens organisationsstruktur är att den 
understöder sociala relationer mellan olika organisatoriska nivåer och dess ansvariga 
politiker, medan organisationsstrukturen i en representativ människovårdande 
förvaltning inte gör det. Förklaringen tros ligga i att den yrkeskunskapen de underställda 
har inom tekniska förvaltningar anses vara viktig och avancerad; för att ta del av denna 
bjuds lägre chefer såsom enhetschefer in för att bidra till beslut som berör verksamheten 
och det operativa arbetet. Likaså förefaller dessa chefer generellt sett vara mer 
närvarande och involverade i de operativa medarbetarnas arbete. Verkligheten för 
människovårdande förvaltningar ser annorlunda ut, här verkar den gängse uppfattningen 
vara att enhetschefernas kunskap är mer basal och därför kan avvaras för beslut högre 
upp. Även samspelet mellan enhetscheferna och de operativa medarbetarna är 
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annorlunda; enhetscheferna inom de kvinnliga verksamheterna delegerar mera och 
förlitar sig på att personalen kan arbeta självständigt. Detta tyder på att chefer inom 
teknisk förvaltning i större utsträckning än kollegor i andra verksamheter använder sig 
av strategier inriktade mot medarbetarna, såsom vara närvarande. Både typer av 
verksamheter förefaller uppmuntra delaktighet, men på olika sätt; inom vårdande 
förvaltningar tycks överordnade delegera mera medan det inom teknisk service råder 
mera av en delaktighetskultur som uppmuntrar de underordnade att delta och komma 
med egna förslag och åsikter.  
(Kankkunen, 2009). 
 
En bidragande orsak till dessa skillnader i delaktighetskultur förefaller bestå i att 
enhetscheferna inom vårdande förvaltningar, enligt Kankkunens (2010) undersökning, i 
genomsnitt hade ett kontrollspann på uppåt tre gånger så många underställda som 
enhetscheferna inom teknisk service, vilket som tidigare antytts kan orsaka minskad 
arbetstillfredsställelse, bland annat som följd av mindre inblick i medarbetarnas arbete 
(Lee & Cummings, 2008; Lucas et al., 2008; Thylefors, 2007). Vidare framkom i 
Kankkunens (2010) studie att förhållandet mellan antal enhetschefer per ansvarig 
politiker var ojämnt; 22 enhetschefer per politiker inom vård/skola att jämföras med tre 
enhetschefer per politiker inom teknisk service. Trots det till synes gynnsammare läget 
inom teknisk service finns även presumtiva nackdelar av mer inblandning från politiker 
som kan vara energi- och tidskrävande (Kankkunen, 2009).  För chefer inom vårdyrket 
finns å andra sidan också indikationer på att handlingsutrymmet krympt till följd av att 
politiker engagerat sig i hur vården bör utföras (Wikström et al., 2004). 

Evidens finns således som pekar på att både könstillhörighet och organisationens 
genusmärkning påverkar chefernas handlingsutrymme. Därmed torde dessa båda även 
inverka på möjligheter och preferenser för valda coping-/handlingsstrategier. 

Syfte 
Emedan copingstrategier till sin natur är komplexa och beroende av både person och 
situation samt samspelet dem emellan (Folkman & Moskowitz, 2004), är det intressant 
och berikande att inom ett organisatoriskt perspektiv undersöka om det går att närma sig 
coping-/handlingsstrategier utifrån ett helhetsperspektiv; det vill säga genom att studera 
mönster av coping-/handlingsstrategier hos chefer då ett flertal variabler tas hänsyn till 
på samma gång. Kombinationer av olika strategiers effekt på hälsa på arbetsplatser har 
studerats i andra studier med hjälp av exempelvis multipel regressionsanalys, där 
additiva bidrag av problemfokuserad coping och emotionsfokuserade coping samt dess 
interaktionseffekters påverkan på psykologisk påfrestning studerats (Shimazu & 
Kosugi, 2003). Dock kan ett sådant tillvägagångssätt inte tillfredsställande ge svar på 
förekomsten av olika kombinationer av coping-/handlingsstrategier och deras 
demografiska fördelningar. Såvitt föreliggande studies författare vet har ingen 
klusteranalys genomförts på olika coping-/handlingsstrategier hos offentliga chefer och 
deras effekt på hälsa, arbetslust och prestation. Föreliggande studie syfte är därför att 
undersöka olika kombinationer av coping-/handlingsstrategier hos offentliga chefer. Ett 
delsyfte är att undersöka om det finns några skillnader i hur vanliga mönster är med 
avseende på chefers kön, chefsbefattningar samt verksamhetstyper. Om chefer kan 
grupperas med avseende på deras coping-/handlingsmönster och det går att beskriva var 
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dessa chefer återfinns och hur de mår utökas kunskap som kan bidra till förståelse och 
att eventuella problematiska förhållanden lyfts fram.   
 

Metod 

Undersökningsdeltagare och procedur 
Till grund för studien ligger en datainsamling utförd 2011 inom CHEFiOS projektets 
ramar (Berntson, Wallin & Härenstam, in press). Datainsamlingen utfördes på 28 
kommunala förvaltningar i Västra götalandsregionen, där 739 antal chefer erbjöds att 
delta. Förvaltningarna återfanns inom verksamheterna Vård- och omsorg 
(funktionshinder och äldreomsorg), Skola (förskola/skola och gymnasieskola) samt 
Teknisk service. Data samlades in genom pappersenkäter; respondenterna informerades 
om att deras svar var konfidentiella och att deras chefer inte skulle få ta del av enskilda 
individers svar. Svarsfrekvensen uppgick till 491 personer varav 478 (144 män och 334 
kvinnor) kunde användas i analyserna för föreliggande studie; elva deltagare som 
bristfälligt ifyllt coping-/handlingsskalor exkluderades. Imputation med EM-algoritmen 
i PASW Statistic 18 genomförs av saknade svar för klustervariablerna (coping-
/handlingsskalorna) på resterande deltagare (Schafer & Graham, 2002). Sökning av 
outliers med hjälp av MAHAL algoritm i PASW Statistic 18 (Hair, Black, Babin & 
Anderson, 2010) med avseende på klustervariablernas medelvärden genomfördes och 
resulterade i att två outliers kunde exkluderas.  

Material 
Demografiska variabler. För studiens ändamål användes sju demografiska 

variabler. Kön var dikotomerad (kvinna, man). Ålder mättes med fyra kategorier (Under 
35, 35-44, 45-54 och 55+). Utbildningsnivå mättes med fyra kategorier (Grundskola, 
Gymnasium, Eftergymnasialutbildning kortare än 3 år samt Eftergymnasial utbildning 
längre än 3 år). Chefsbefattning mättes med sex kategorier (Förvaltningschef, 
Verksamhetschef, Enhetschef, Gruppchef/arbetsledare, Expertchef och Annat), men då 
det var få gruppchefer/arbetsledare och expertchefer slogs dessa ihop med kategorin 
”Annat”, vilket följaktligen resulterade i fyra kategorier.  Verksamhetstyp mättes med 
sex kategorier (Funktionshinder, Förskola/skola, Gymnasieskola, Äldreomsorg, Teknisk 
service samt Övrigt). Sammanlagd tid som chef reflekterade tiden personen sammanlagt 
arbetat som chef under sin karriär och mättes med en kontinuerlig variabel. Denna 
kategoriserades som tre grupper (Mindre än 6 år, Mellan 6-10 år samt Mer än 10 år). 
Kontrollspann reflekterade antal direkt underställda och mättes med en kontinuerlig 
variabel. 

Coping-/handlingsstrategier hos chefer inom offentlig verksamhet, för att hantera 
och proaktivt förebygga stressrelaterade arbetsproblem, mättes med sju 
medelvärdesskalor som utgick från Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI) 
(Eklöf, Pousette, Dellve, Skagert & Ahlborg, 2010), utvecklad utifrån kvalitativa studier 
(t ex Dellve & Wikström, 2006; Skagert et al., 2004). Två skalor handlade om strategier 
för att hantera den egna arbetsbelastningen, dessa inriktades mot aktivt accepterande 
samt gränssättande strategier. Två skalor handlade om strategier för att stärka sin 
position och sitt inflytande i organisationen, den ena tog hänsyn till om strategin var 
öppen och offensiv medan den andra åsyftade informell strategi. De tre återstående 
skalorna var strategier inriktade mot medarbetarna; att bidra till en stabil 
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personalsituation genom att främja delaktighet bland medarbetarna, att stärka sitt 
inflytande bland medarbetarna genom att vara en närvarande förebild samt att minska 
belastningen på medarbetare genom att avlasta och ta över medarbetares uppgifter. 
Samtliga skalor mättes med påståenden, där svarsalternativen gick från ”stämmer 
mycket dåligt” till ”stämmer mycket bra” på en femgradig Likertskala. 

Accepterande strategi mättes med fem frågor och syftade till att mäta 
emotionsfokuserad coping i form av aktivt accepterande, där exempel på frågor var ”Jag 
försöker acceptera chefsrollen med de villkor som ingår” och ”Jag försöker utveckla 
min förståelse för verksamheten”. Cronbachs alpha för skalan var 0,74.  

Gränssättande strategi syftade till att mäta problemfokuserad coping i form av 
gränssättande. Skalan bestod av sju frågor, där exempel på frågor var ”Jag säger ifrån 
när belastningen blir för stor eller för svår” och ”Jag kommunicerar till andra på min 
arbetsplats vilka avgränsningar som min arbetsbelastning för tillfället kräver”. 
Cronbachs alpha för skalan var 0,82. 

Formell strategi avsåg att mäta en proaktiv strategi av att stärka sin position och 
sitt inflytande i organisationen, öppen och offensivt. Skalan bestod av fem frågor och 
exempel på frågor var ”Jag ser till att min verksamhet får status och anseende i 
omgivningens ögon” och ”Jag visar att min verksamhet håller hög kvalitet”.  Cronbachs 
alpha för skalan var 0,81. 

Informell strategi mättes med tre frågor som syftade till att mäta utnyttjandet av 
informella kanaler för att stärka sin position och sitt inflytande i organisationen; där 
exempel på frågor var ”Jag använder egna informella vägar för att få särskilda förmåner 
för min verksamhet” och ”Jag använder personliga nätverk och kontakter eftersom de 
gör större nytta än formella argument”. Cronbachs alpha för skalan var 0,69. 

Främja delaktighet mättes med fem frågor och avsåg att mäta en form av 
proaktiva handlingsstrategier med syfte att främja en stabil personalsituation med liten 
personalomsättning och låg frånvaro. Exempel på frågor var ”Jag ger medarbetare 
möjlighet att påverka verksamhetens utformning och framtid” och ”Jag låter personalen 
få vara med och bestämma” samt ”Jag visar medarbetare att jag litar på deras förmåga 
att ta ansvar”.  Cronbachs alpha för skalan var 0,77. 

Närvarande förebild syftade till att mäta chefens strategi av att verka som en 
förebild genom att vara närvarande och tillgänglighet för medarbetarna för att stärka sitt 
inflytande bland medarbetarna. Skalan innehöll tre frågor och exempel på frågor var 
”Jag är närvarande i verksamheten för att vara en bra förebild” och ”Jag är tillgänglig 
för medarbetarna”. Cronbachs alpha för skalan var 0,75. 

Avlasta medarbetare avsåg att mäta i vilken grad chefen minskade belastning på 
medarbetare, genom att avlasta och ta över medarbetares uppgifter. I skalan ingick två 
frågor och ett exempel på en fråga var ”Jag gör själv arbete som medarbetare borde göra 
men inte hinner”. Cronbachs alpha för skalan var 0,68. 

Kriterievariabler. Hälsa mättes med fyra indikatorer: stress, energi, allmän hälsa 
och arbetsförmåga. Stress mättes med en skala bestående av sex frågor utvecklad av 
Kjellberg och Wadman (2002) för att mäta huruvida individen kände sig stressad och 
spänd eller lugn och avslappnad, där svarsalternativen utgjordes av en sexgradig 
Likertskala med svarsalternativ från ”inte alls” till ”mycket, mycket”. Exempel på fråga 
var ”Har du känt dig stressad under den senaste veckan?”. Cronbachs alpha var 0,92 
(N=453). Energi mättes med hjälp av en skala utvecklad av Kjellberg och Wadman 
(2002), där svarsalternativen utgjordes av en sexgradig Likertskala med svarsalternativ 
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från ”inte alls” till ”mycket, mycket”. Skalan bestod av sex frågor, där ett exempel på en 
fråga var ”Har du känt dig energisk under den senaste veckan?”. Cronbachs alpha var 
0,80 (N=459). Allmän hälsa mätte personens subjektiva bedömning av sin hälsostatus, 
där skalan utgjordes av ett single item (Idler & Benyamini, 1997) ”Hur bedömer du ditt 
hälsotillstånd för närvarande?” och mättes på en femgradig Likertskala med 
svarsalternativen från ”mycket bra” till ”mycket dåligt”.  Skalan är för fortsatta analyser 
reverserad, så att ett högt värde motsvarar ett gott hälsotillstånd. Arbetsförmåga mättes 
med en fråga från Work Ability Index (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne & 
Tulkki, 1994) på en elvagradig skala med frågan ”Vi antar att din arbetsförmåga, då den 
var som bäst, värderas med 10 poäng, vilket poängtal skulle du då ge din nuvarande 
arbetsförmåga?”. Skalan gick från 0 (kan inte arbeta alls) till 10 (min arbetsförmåga har 
aldrig tidigare varit bättre). Arbetslust mättes med en enfrågeskala (Petterson, 1995) 
”Hur känner du dig inför arbetet en normal arbetsdag?”, där svarsalternativen på en 
femgradig Likertskala gick från 1 (glad vid tanken på en stimulerande dag) till 5 (stark 
olust). För att följa innebörden i namnet är denna skala reverserad i fortsatta analyser, 
dvs. ett högt värde motsvarar hög arbetslust. Prestation mättes med ett singel item 
”Tycker du att du på din arbetsplats kan arbeta på ett sätt så att du känner dig nöjd med 
resultatet?” med svarsalternativen från 1 (nej, inte alls) till 4 (i hög grad).  

Databearbetning 
Inför insamlingen av data som föreliggande studie bygger på, genomgick GMSI:s 
(Eklöf et al., 2010) coping-/handlingsskalor ett visst förbättringsarbete, initierat av 
skaltillverkarna. Därför genomfördes psykometriska analyser på skalorna i form av 
explorativa faktoranalyser, med Principal Axis Factoring och Oblimin Rotation, som ett 
första grundläggande steg i föreliggande studie. Frågor samt skalor valdes ut för 
efterföljande klusteranalys på grundval av att frågornas faktorladdningar överskred 0,4 
och att skalornas reliabilitet var acceptabel samt att skalorna uppvisade åtskilda 
dimensioner. Skalorna Informell strategi samt Avlasta medarbetare underskred 
acceptabel reliabilitet något (0,69 respektive 0,68), men då dessa skalor uppvisade 
mycket goda egenskaper på de andra psykometriska måtten och dessa skalor ansågs 
tillföra viktig information om chefernas strategier behölls dessa. För skalan Informell 
strategi åsyftades ursprungligen Dold taktik, men då de frågor som återspeglade 
strategier av att undvika att ta upp problem inför ledningen exkluderades från skalan på 
grund av att de faktorladdade på ytterligare en dimension, döptes skalan om. För 
resulterande sju skalor togs sammanlagt 21 frågor bort, vilket resulterade i att en tydlig 
struktur med sju dimensioner framträdde, se Tabell 1 i Appendix A.  

För att svara på studiens frågeställning utfördes en klusteranalys, en explorativ metod 
som väl passar för att undersöka om det finns naturliga mönster av individer med 
avseende på offentliga chefers coping-/handlingsstrategier. Hierarkisk agglomerativ 
klusteranalys med Wards metod på kvadrerade, euklidiska avstånd genomfördes med 
PASW Statistic 18. Målet med klusteranalys var att dela in samplet i ett begränsat antal 
grupper som beskrev respondenterna med avseende på ett antal utvalda variabler. I 
början utgjorde varje respondent sitt eget kluster, varpå de två mest lika med avseende 
på klustervariablerna slogs ihop till ett gemensamt kluster. Proceduren upprepades till 
optimalt antal kluster hade funnits utifrån teori, dendrogram och beskrivande mått 
(Bergman, Magnusson & El-Khouri, 2003; Hair et al., 2010). Då skalorna i 
föreliggande studie hade identiska svarsalternativ, standardiserades inte dessa; därmed 
behölls relationer mellan de ursprungliga euklidiska avstånden mellan individerna.  
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Resultat 

Resultatdelen Åtta grupper framträdde i klusteranalysen som en optimal indelning enligt 
valda kriterier. Grundvalarna för detta beslut utgjordes dels av kriteriedistanserna i 
dendrogrammet, se Figur 2 i Appendix B, som kan tolkas som att sex till åtta kluster 
utgjorde en rimlig lösning. Skillnaden mellan åtta och sex kluster var att de tre 
grupperna 5, 6 och 8 slogs samman till ett gemensamt kluster i 6-klusterlösningen. Då 
detta kluster var det minst hälsosamma enligt kriterievariablerna, var det av intresse att 
studera dessa tre kluster var och en för sig för att undersöka skillnader mellan 
grupperna. Även differensen i klusterkoefficienterna, se Figur 1 i Appendix B, indikerar 
att lösningen med åtta kluster är fördelaktig (Burns & Burns, 2008). Deskriptiv statistik 
samt bivariata Pearson korrelationer för studiens klustervariabler samt för 
kriterievariablerna återfinns i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Korrelationskoefficienter mellan studiens kluster- och kriterievariabler samt 
medelvärden och standardavvikelser. 

För r ≥ ,09, p < ,05; för r ≥ ,12, p < ,01; för r ≥ ,15, p < ,001; 2-tailed;  för †=n.s.                                                                    

För klustergruppernas medelvärden och standardavvikelser av coping-
/handlingsstrategier samt kriterievariabler, se Tabell 3. Två multivariata variansanalyser 
(MANOVA) verifierade att de framtagna klustrena diskriminerade från varandra med 
avseende på klustervariablerna samt hälsovariablerna. Univariata variansanalyser 
(ANOVA) och post-hoc (Bonferroni) tester för de enskilda kluster- och 
kriterievariablerna utfördes och visade på att det fanns signifikanta skillnader mellan 
klustren, se Tabell 3. Vidare tydde resultaten på att hälften av de åtta klustergrupperna 
(1, 2, 3 och 4) kunde anses vara hälsosammare än den andra hälften (5, 6, 7 och 8), 
vilket styrktes av signifikanta oberoende t-test, se Tabell 2. Bland de mer hälsosamma 
grupperna utmärkte sig kluster 1 genom att må extra bra, likaså utmärkte sig kluster 8 
bland de mindre välmående grupperna som allra sämst, se Tabell 3.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M SD N 

1 Accepterande 1             4,22 ,49 478 
2 Gränssättande ,32 1            3,21 ,67 478 
3 Formell ,43 ,26 1           3,94 ,60 478 
4 Informell -,04 -,06 ,21 1          2,34 ,75 478 
5 Främja 
delaktighet 

,38 ,22 ,54 ,02 1         4,28 ,49 478 

6 Närvarande 
förebild 

,27 ,19 ,32 ,07 ,28 1        3,82 ,73 478 

7 Avlasta 
medarbetare 

-,10 -,19 -,06 ,17 -,09 ,03 1       2,33 ,87 478 

8 Stress -,23 -,25 -,17 -,01 -,08 -,25 ,14 1      2,57 ,99 471 
9 Energi ,34 ,13 ,38  0 ,23 ,24 -,09 -,12 1     3,85 ,60 470 
10 Allmän hälsa ,27 ,19 ,24 ,07 ,11 ,18 -,08 -,46 ,29 1    3,99 ,82 475 

11 Arbetsförmåga ,24 ,16 ,25 ,09† ,13 ,19 -,03 -,44 ,42 ,53 1   8,22 1,24 473 

12 Arbetslust ,36 ,22 ,34 ,03 ,16 ,27 -,12 -,43 ,45 ,44 ,44 1  3,97 ,76 474 
13 Prestation ,27 ,14 ,33 ,05 ,15 ,24 -,08 -,36 ,25 ,30 ,36 ,39 1 3,33 ,62 475 
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Tabell 2. Oberoende t-test mellan de fyra hälsosammaste (1, 2, 3 & 4) kontra de fyra 
mindre hälsosamma (5, 6 ,7 & 8) klustrena.  
 Hälsosamma 

1,2,3&4 (N=263) 
M (SD) 

Mindre hälsosamma 
 5,6,7&8 (N=215) 

M (SD) 

df t 

Stress 2,38 (,99) 2,80 (,94) 469 -4,65*** 
Energi 4,02 (,55) 3,65 (,60) 468 7,01*** 
Allmän hälsa  4,15 (,74) 3,80 (,88) 473 4,66*** 
Arbetsförmåga  8,51 (1,06) 7,86 (1,34) 471 5,82*** 
Arbetslust 4,18 (,68) 3,70 (,78) 472 7,24*** 
Prestation  3,47 (,59) 3,15 (,62) 473 5,83*** 
 ***p < ,001; 2-tailed. 

Figur 1 och 2 visar en relativ jämförelse mellan klustergruppernas medelvärden för 
respektive coping-/handlingsstrategi; dessa värden är z-standardiserade för att 
tydliggöra skillnader, då chefer på det stora hela är en relativt homogen grupp där vissa 
strategier generellt är mera vanligt förekommande än andra. 
 
 

 Figur 1. Coping-/handlingsstrategiernas klusterprofiler 
(z-standardiserade medelvärden) för de fyra hälsosammaste klustrena. 
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Figur 2. Coping-/handlingsstrategiernas klusterprofiler 
(z-standardiserade medelvärden) för de fyra mindre hälsosamma klustrena. 
 
Nedan följer en redogörelse av de åtta framtagna klustergrupperna, i möjligaste mån 
rangordnade efter hälso-, arbetslust- och prestationsmåtten, med de hälsosammaste 
först. Dessa beskrivs med avseende på coping-/handlingsstrategier och demografiska 
sammansättningar, se Tabell 4 för Chi-två tester. Då ingen signifikant skillnad kunde 
påvisas mellan klustrena med avseende på åldersfördelning, utbildning samt 
kontrollspann, utelämnas dessa i presentationen.  

Kluster 1 (N=93): ”De gynnsamma” 
Det här var ett kluster som fick högt på gynnsamma handlingsstrategier; cheferna var 
både aktivt accepterande och gränssättande med avseende på sin egen arbetsbelastning. 
Vidare stärkte de sin position öppet och uppmuntrade till delaktighet samt var ganska 
närvarande. De enda strategierna denna grupp rapporterade låga värden på, men vilket 
torde vara positivt för hälsan, var avlastande av medarbetare. De använde sig inte heller 
av informellt stärkande av den egna positionen. Kvinnor dominerade denna grupp, med 
86% kvinnor jämfört med 70% i hela urvalet. Största gruppen av kvinnliga chefer inom 
äldreomsorg återfanns här (28,7% jämfört med 20,1% av urvalets kvinnor). Totalt sett 
var teknisk service något underrepresenterad (11,8% mot urvalets 20,3%); likväl 
återfanns förhållandevis många av gruppens män just inom teknisk service (61,5% 
jämfört med 41,0% av urvalets män). Tabell 3 indikerar att de gynnsamma verkade vara 
den hälsosammaste gruppen. Dessutom rapporterade de signifikant högre värden på 
arbetslust- och prestationsmåtten samt flera hälsomått än de fyra mindre hälsosamma 
klustrena (5, 6, 7 och 8). 
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Kluster 2 (N=47): ”De självbejakande medarbetarinriktade” 
Det som utmärkte denna grupp av chefer var att de avlastade de underställda 
förhållandevis mest, se Tabell 3. Dessutom var det också denna grupp som var klart 
mest närvarande och till störst del uppmuntrade delaktighet. Sammanfattningsvis var 
gruppen, vilket det tilldelade namnet antyder, de mest medarbetarinriktade av alla 
kluster. Denna grupp chefer rapporterade också höga värden på strategier som berörde 
den egna arbetsbelastningen, både aktivt accepterande och ganska gränssättande. 
Intressant var också att gruppen stärkte den egna positionen mest formellt av alla 
grupper. Dock ägnade de sig inte åt informellt stärkande. I denna grupp var chefer inom 
gymnasieskolan något överrepresenterade (19,1%  att jämföra mot 9,6% i hela urvalet) 
medan både teknisk service (11,8% jämfört med 20,3%) samt vård- och omsorg (29,8% 
jämfört mot 39,1%) var något underrepresenterade, se Tabell 4. Denna grupp hade 
något fler verksamhetschefer än hela urvalet (25,5% jämfört med 16,7%), men inga 
förvaltningschefer (motsvarande siffra var 4,7% för hela urvalet). Klustret uppgav höga 
värden på hälso-, arbetslust- och prestationsmåtten, se Tabell 3.  
 
Kluster 3 (N=49): ”De icke-gränssättande” 
Utmärkande för cheferna inom denna grupp var att de inte hanterade den egna 
arbetsbelastningen med hjälp av gränssättande strategier utan förlitade sig helt på aktivt 
accepterande, se Tabell 3. Vidare stärkte de sin position och sitt inflytande i 
organisationen ganska öppet (men inte informellt), uppmuntrade delaktighet och uppgav 
sig vara ganska närvarande men inte avlastande. Gruppen hade flest höga chefer av alla 
kluster; här återfanns mer än en tredjedel av alla förvaltningschefer samt mer än var 
fjärde verksamhetschef, se Tabell 4. I denna grupp var män något överrepresenterade 
38,8% jämfört med 30,1% totalt sett. Vidare var gruppen överrepresenterad inom skola 
(51,0% jämfört med 35,4%), särskilt gällde det kvinnor inom förskola/skola; hälften av 
klustrets kvinnor jobbade inom förskola/skola jämfört med drygt fjärdedel för samtliga 
kvinnor i urvalet. Däremot var verksamhetstypen funktionshinder något 
underrepresenterat inom klustret, med endast 10,2% jämfört med 23,0% i hela urvalet. 
Intressant att notera är att 16,3% hade jobbat mindre än sex år som chef jämfört med 
26,1% för hela urvalet. Denna grupp angav generellt att de mådde bra, då de 
rapporterade höga värden på samtliga hälso-, arbetslust- och prestationsmått.  
 
Kluster 4 (N=74): ”De informella positionsstärkarna” 
Cheferna i denna grupp utmärkte sig från de andra genom att de stärkte sin position och 
sitt inflytande i organisationen såväl öppet som informellt, se Tabell 3. Det här var den 
enda gruppen som egentligen uppgav sig ägna sig åt informell taktik. För övrigt 
rapporterade gruppen medelhöga värden på både aktivt accepterande och gränssättande 
strategier. Gruppen ansåg sig i viss mån vara avlastande av medarbetare. Cheferna var 
dessutom ganska närvarande och uppmuntrade delaktighet något mer än chefer 
generellt. I denna klustergrupp var män något överrepresenterade 37,8% jämfört med 
30,1% totalt sett, se Tabell 4. Vård- och omsorg var något underrepresenterade (29,7% 
mot 39,1% i hela urvalet), kvinnor inom äldreomsorg stod för största delen av detta 
underskott då denna grupp uppgick till 10,9% jämfört med 20,1% i hela urvalet. 
Kvinnliga chefer var däremot något överrepresenterade inom verksamhetsgruppen skola 
(45,7% jämfört med 34,1% för hela urvalets kvinnor). Gruppen bestod av något färre 
enhetschefer än urvalet (56,2% mot 67,4%). Denna grupp angav liksom de tre tidigare 
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grupperna att de mådde bra, då de rapporterade höga värden på hälso-, arbetslust- och 
prestationsmåtten, se Tabell 3. 
 
Kluster 5 (N=52): ”De frånvarande” 
Detta kluster rapporterade nivåer av strategier för att hantera den egna 
arbetsbelastningen samt strategier för att stärka den egna positionen i organisationen, 
som motsvarade hela urvalets, se Tabell 3. Utmärkande för klustret var att cheferna 
generellt sett var minst närvarande i verksamheten. Ändå uppgav sig gruppen, i viss 
mån, avlasta sina underställda. Chefer inom funktionshinder var något 
överrepresenterad i denna klustergrupp (30,8% mot 23,0%) medan kvinnor inom 
äldreomsorg var något underrepresenterade (10,5% mot 20,1% hela urvalet), se Tabell 
4. Inom skola var tendensen olika för lägre och högre skolväsende; medan 
förskola/skola var något underrepresenterat med 19,2% (jämfört med 25,7% hela 
urvalet) var gymnasieskola istället något överrepresenterat med 15,4% (jämfört med 
9,6% hela urvalet). I gruppen ingick något färre enhetschefer än i urvalet (56,9% mot 
67,4%) och relativt få var nya i rollen som chef (13,5% hade jobbat mindre än sex år 
jämfört med 26,1% för hela urvalet). Tabell 3 indikerar att gruppen uppmätte signifikant 
sämre värden på arbetslust- och prestationsmåtten samt flera hälsomått jämfört med det 
gynnsammaste klustret. Dock tycktes de frånvarande allmänt sett placera sig högst 
bland de fyra mindre hälsosamma klustrena med avseende på hälso-, arbetslust- och 
prestationsmåtten. 
 
Kluster 6 (N=58): ”De självförsummande medarbetarinriktade” 
Denna grupp var i likhet med klustret de självbejakande medarbetarinriktade inriktade 
och stödjande mot sina medarbetare, med förhållandevis höga värden på såväl närvaro 
som avlastande och med en medelhög delaktighetsinriktning, se Tabell 3. Dock skiljde 
sig detta kluster från ovan nämnda grupp genom ett ledarskap med relativt få strategier 
för att hantera den egna arbetsbelastningen och med lågt på gränssättande samt medel 
på aktivt accepterande. Vidare rapporterade gruppen jämförelsevis få strategier för att 
stärka den egna positionen i organisationen. I denna grupp återfanns såväl kvinnor som 
män motsvarande urvalets fördelning, se Tabell 4. Intressant att notera är dock att inga 
män inom vård- och omsorg återfanns i detta kluster, att jämföra med 16,7% av urvalets 
män inom vård- och omsorg. Chefer inom teknisk service var något överrepresenterade 
både för män och kvinnor (29,3% mot 20,3% i hela urvalet). Gruppen angav, liksom 
föregående kluster, jämförelsevis ganska låga värden på hälso-, arbetslust- samt 
prestationsvariablerna. 
 
Kluster 7 (N=59): ”De medarbetar-försummande” 
Denna grupp chefer uppgav sig använda förhållandevis få strategier överhuvudtaget; 
gruppen låg under medel på samtliga strategier förutom gränssättande av den egna 
arbetsbelastningen där de hamnade på snittet, se Tabell 3. Jämfört med de andra 
klustrena var denna grupp minst inriktad i sina strategier mot medarbetarna; uppgav 
låga värden på uppmuntrande till delaktighet, fysisk närvaro samt avlastande av 
medarbetare. Hela 86% var enhetschefer (jämfört med 67,4% hela urvalet), så stor 
slagsida mot enhetschefer återfanns inte i något annat kluster, se Tabell 4. Däremot var 
höga chefer, förvaltningschefer och verksamhetschefer, underrepresenterade (7,0% mot 
21,4% för hela urvalet). Vård- och omsorg var överrepresenterade (57,6% mot 39,1% 
av hela urvalet). Däremot var förskola/skola underrepresenterade (11,9% mot 25,7%). 
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Värt att notera är att inga förvaltningschefer fanns i detta kluster samt att gruppen 
bestod av förhållandevis många relativt nyblivna chefer (37,9% hade jobbat mindre än 
sex år att jämföra med 26,1% för hela urvalet). Gruppen uppmätte liksom tidigare två 
grupper signifikant sämre värden på arbetslust- och prestationsmåtten samt flera 
hälsomått jämfört med det gynnsammaste klustret, se Tabell 3. 
 
Kluster 8 (N=46): “De strategilösa” 
Gruppen har fått sitt namn på grund av att dess chefer generellt sett erhöll de lägsta 
värdena på många av de undersökta coping-/handlingsstrategierna, se Tabell 3. Detta 
gällde såväl aktivt accepterande och gränssättande av den egna arbetsbelastningen som 
stärkande av den egna positionen öppet och offensivt. Även strategier för att uppmuntra 
delaktighet nådde en bottenplacering. För strategin att vara en närvarande förebild 
placerade sig gruppen ganska lågt, dock inte lägst, och för avlastande av medarbetare 
bland de högsta. I denna grupp var män (43,5% jämfört med 30% i hela urvalet) samt 
chefer inom teknisk service (34,8% mot 20,3%) överrepresenterade, se Tabell 4. 
Däremot var verksamhetsgruppen skola något underrepresenterad med sina 21,7% 
jämfört med 35,4% för hela urvalet. Intressant att notera är att ingen chef inom 
gymnasieskolan återfanns i detta kluster (knappt 10 procent av hela urvalet var 
gymnasiechefer). I denna grupp var liksom i föregående grupp enhetschefer något 
överrepresenterade 80,0% jämfört med 67,4%. Värt att notera är att inga 
förvaltningschefer återfanns i detta kluster samt att denna grupp bestod av 
förhållandevis många relativt nyblivna chefer (40,0% hade jobbat mindre än sex år att 
jämföra med 26,1% för hela urvalet). De strategilösa rapporterade generellt de lägsta 
värdena på hälso-, arbetslust- samt prestationsvariablerna. Enligt Tabell 3, hade klustret 
signifikant sämre arbetslust och hälsa, enligt flera hälsovariabler, än de fyra 
hälsosammaste klustrena (1, 2, 3 och 4). 
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21,9 † 
476 

 
G

rundskola 
3,3 

0 
2,1 

4,1 
3,8 

3,4 
0 

4,3 
2,7 

 
 

 
G

ym
nasium

 
5,4 

4,3 
4,2 

5,4 
0 

8,6 
10,2 

13,0 
6,3 

 
 

 
Eftergym

nasial 
utbildning < 3 år 

18,5 
21,3 

29,2 
20,3 

26,9 
12,1 

16,9 
10,9 

19,3 
 

 

 
Eftergym

nasial 
utbildning > 3 år 

72,8 
74,5 

64,6 
70,3 

69,2 
75,9 

72,9 
71,7 

71,6 
 

 

V
erksam

hetstyp 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
64,0 ** 

 
 

Funktionshinder 
22,6 

19,1 
10,2 

20,3 
30,8 

19,0 
35,6 

26,1 
23,0 

 
 

 
Förskola/skola 

26,9 
27,7 

38,8 
31,1 

19,2 
27,6 

11,9 
21,7 

25,7 
 

 
 

G
ym

nasieskola 
5,4 

19,1 
12,2 

9,5 
15,4 

6,9 
11,9 

0 
9,6 

 
 

 
Teknisk service 

11,8 
14,9 

16,3 
25,7 

15,4 
29,3 

18,6 
34,8 

20,3 
 

 
 

Ä
ldreom

sorg 
24,7 

10,6 
16,3 

9,5 
11,5 

13,8 
22,0 

15,2 
16,1 

 
 

 
Ö

vrigt 
8,6 

8,5 
6,1 

4,1 
7,7 

3,4 
0 

2,2 
5,2 

 
 

C
hefsbefattning 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

54,7 *** 
472 

 
Förvaltningschef 

5,4 
0 

16,3 
4,1 

7,8 
1,7 

1,8 
0 

4,7 
 

 
 

V
erksam

hetschef 
16,3 

25,5 
26,5 

20,5 
13,7 

13,8 
5,3 

13,3 
16,7 

 
 

 
Enhetschef 

69,6 
68,1 

49,0 
56,2 

56,9 
74,1 

86,0 
80,0 

67,4 
 

 
 

A
nnat 

8,7 
6,4 

8,2 
19,2 

21,6 
10,3 

7,0 
6,7 

11,2 
 

 
Tid som

 chef 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40,0 *** 

472 
 

0-5 år 
18,7 

23,4 
16,3 

28,8 
13,5 

33,3 
37,9 

40,0 
26,1 

 
 

 
6-10 år 

35,2 
40,4 

14,3 
15,1 

25,0 
21,1 

17,2 
20,0 

23,9 
 

 
 

> 10 år 
46,2 

36,2 
69,4 

56,2 
61,5 

45,6 
44,8 

40,0 
50,0 

 
 

K
ontrollspann 1 

 
25,2 

32,3 
28,2 

25,8 
27,7 

23,6 
27,7 

22,8 
29,5 

† 
460 

**p < ,01; ***p < ,001; 2-tailed; † = n.s. 1A
N

O
V

A
; chefer som

 uppgivit över 100 direkt underställda exkluderades från analysen.  
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Diskussion 

Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka mönster av coping-
/handlingsstrategier hos offentliga chefer och hur dessa kan relateras till olika hälso-, 
arbetslust- och prestationsutfall. Ett delsyfte var att beskriva sammansättningen av dessa 
grupper utifrån demografiska variabler såsom kön, verksamhetstyper och 
chefsbefattningar.  

I analyserna framkom åtta kluster som diskriminerade från varandra med avseende på 
olika coping-/handlingsstrategier. Vad som är betydelsefullt är att dessa grupper också 
diskriminerade från varandra med avseende på hälso-, arbetslust- och prestationsutfall. 
Resultaten tyder på att det finns kluster av offentliga chefer som hanterar sin 
arbetssituation olika och att dessa individer återfinns i olika utsträckning inom samtliga 
undersökta verksamhetstyper och chefsbefattningar. 

Resultaten indikerar vidare att dessa kluster, utifrån kriterievariablerna, även kan 
samordnas i två större överordnade grupper; där den mest hälsosamma gruppen består av 
de gynnsamma, de självbejakande medarbetarinriktade, de icke-gränssättande samt de 
informella positionsstärkarna och den mindre hälsosamma gruppen utgörs av de 
frånvarande, de självförsummande medarbetarinriktade, de medarbetar-försummande 
samt de strategilösa. Speciellt utmärkte sig de gynnsamma som en mycket välmående 
grupp och de strategilösa som den minst hälsosamma och minst motiverade gruppen. 
Således verkar det vara positivt att i hög grad kombinera flera strategier (Folkman et al., 
1986; Krajewski & Goffin, 2005; Lazarus & Folkman, 1984), vilket den förstnämnda 
gruppen i större utsträckning än de strategilösa tycks göra. 

Generellt verkar en hög grad av accepterande strategi för att hantera den egna 
arbetsbelastningen bidra till hälsa och arbetslust, då de fyra mer hälsosamma klustrena i 
större utsträckning än de resterande uttrycker att de accepterar arbetsförutsättningarna. 
Då den offentliga chefens arbetssituation ofta präglas av komplexitet (Rainey & Han 
Chun, 2005; Thylefors, 2007) är detta i enlighet med tidigare forskning som visat att 
emotionsfokuserad coping kan bidra till lösningen av komplexa arbetsrelaterade problem 
(Shimazu & Kosugis, 2003). En sådan tydlig skiljelinje återfinns inte mellan de mer 
hälsosamma och de mindre hälsosamma grupperna med avseende på gränssättande 
strategi. Chefer inom till exempel det hälsosamma klustret de icke-gränssättande 
använder strategin i jämförelsevis låg utsträckning, dock kombinerar gruppen den låga 
gränssättningen med en hög grad av accepterande strategi. Emellertid tyder resultaten, i 
enlighet med Dellve och Wikström (2009), på att ett gränssättande i allmänhet är positivt 
då de två mest hälsosamma klustrena de gynnsamma samt de självbejakande 
medarbetarinriktade även är de som tydligast klargör för sina chefer och kollegor var 
deras gränser går och att det minst hälsosamma klustret de strategilösa också tillhör de 
minst gränssättande av alla kluster. 

För strategier i syfte att öka inflytandet i organisationen framstår en öppen strategi som 
gynnsam, då de fyra mer hälsosamma klustrena i större utsträckning än resterande fyra 
uppger att de använder sig av denna strategi och det finns en klar tendens bland de fyra 
mindre hälsosamma att minskad användning av strategin också indikerar lägre hälsa. 
Detta samband var inte oväntat, då lyckade rekryteringar och gynnsam utveckling samt 
effektivisering av verksamheten i sig är produktivitetsmått och ökat formellt inflytande 
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ofta är förenat med positiv motivation och hälsa (Brooker & Eakin, 2001; Pfeffer & 
Moore, 1980; Salancik & Pfeffer, 1974; Yukl & Falbe, 1991). Däremot verkar inte den 
informella strategin ha någon generell effekt på hälsoutfallen, då samtliga kluster med 
undantag av de informella positionsstärkarna placerar sig lågt på denna variabel. Enligt 
Dellve och Wikström (2009) kan en tydlig och stark formell beslutsstruktur bidra till att 
minska informella beslutsvägar; kanske det generellt finns en stark formell 
beslutsstruktur inom offentliga organisationer. De informella positionsstärkarna 
kombinerar den informella strategin med en hög grad av en öppen strategi, vilket 
indikerar att den formella beslutsstrukturen även här är stark. Att detta kluster hamnar 
bland de hälsosammaste skulle kunna indikera att det här är en grupp som inte tvingas 
förlita sig på informella nätverk i brist på formella strukturer utan som faktiskt tycker att 
de informella vägarna är ett bra komplement till de formella (jmf Dellve & Wikström, 
2009). 
 
Då det gäller strategier inriktade mot medarbetarna, i syfte att bidra till en stabil 
personalsituation, verkar en kombination av att vara närvarande (Skagert et al., 2004) och 
uppmuntra till delaktighet (Lee & Cummings, 2008) samt att undvika att avlasta 
underställda vara positivt för hälsan, arbetslusten samt prestationen. Resultaten tyder på 
att flera av de hälsosammaste klustrena i hög grad använder sig av denna kombination 
och att de mindre hälsosamma klustrena i lägre grad gör det. En grupp chefer som uppger 
att de i hög grad är närvarande och tillgängliga för de underställda hör dock till de mindre 
hälsosamma, de självförsummande medarbetarinriktade; kanske uppfattar denna grupp 
strategin som nödvändig men mer krävande (jmf Skagert et al., 2004). Gällande strategin 
att avlasta medarbetare var denna strategi inte likställt med sämre hälsa; två kluster som 
avlastade mest hörde till de hälsosammare medan ett kluster som återfanns bland de 
minst avlastande ingick bland de mindre hälsosamma. 

Sammantaget tyder resultaten således på att det överlag är positivt för den egna hälsan, 
arbetslusten och prestationen att använda sig av en kombination av många strategier; 
specifikt verkar en hög grad av accepterande, öppet stärkande av positionen samt 
uppmuntrande till delaktighet vara gynnsamt. Dessutom förefaller även ett fysiskt 
närvarande ledarskap generellt vara fördelaktigt men inte nödvändigt för att skapa god 
hälsa. Att vara gränssättande och att stärka positionen informellt samt att undvika att 
avlasta verkar allmänt sett inte vara lika centrala för god hälsa, men kan då kombinerade 
med andra strategier vara bidragande. Då klustrena går att dela in i en mer hälsosam och 
en mindre hälsosam grupp, tyder detta på att det är möjligt att uppnå god hälsa och 
produktivitet (eller låg) genom flera kombinationer av olika grader av coping-
/handlingsstrategier, det vill säga olika mönster (jmf Kirkcaldy et al., 1998). 

Ett delsyfte med föreliggande uppsats var att undersöka hur dessa mönster av strategier 
fördelar sig mellan könen, i olika verksamhetstyper och på olika chefspositioner. 
Resultaten indikerar att högre chefer generellt mår bättre, då de i större utsträckning 
återfinns i de hälsosammare klustrena. Detta går i linje med tidigare forskning som visat 
att innehavarna av högre chefspositioner anses vara mindre utsatta med mindre 
kontrollspann och mer inflytande över viktiga resurser (Brooker & Eakin, 2001; 
Kankkunen, 2010; Yukl & Falbe, 1991). De fyra hälsosammaste klustrena och det bästa 
av de mindre hälsosamma klustrena består till mer än en femtedel av högre chefer, både 
förvaltningschefer och verksamhetschefer inberäknade. Inom de två minst hälsosamma 
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grupperna de medarbetar-försummande och de strategilösa ingår istället en klar majoritet 
enhetschefer.  

Kvinnor och män återfinns i alla kluster, men med något olika fördelningar, vilket 
indikerar att män och kvinnors copingstrategier till viss del skiljer sig åt (Billings & 
Moos, 1984; Härenstam et al., 2000; Kirkcaldy et al., 1998; Theorell et al., 2005; Wells 
et al., 1997). Intressant var att det mest kvinnodominerade klustret de gynnsamma också 
var det mest hälsosamma, medan det minst hälsosamma klustret de strategilösa till 
jämförelsevis störst andel bestod av män; jämförs endast dessa två indikeras alltså att 
kvinnorna var något mer aktiva i sina strategier än männen. Emellertid gällde inte detta 
samband för övriga sex kluster. Noteras bör att de gynnsamma använder sig mycket av 
både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping till skillnad mot de strategilösa 
som hamnar lägst på båda skalorna, vilket skulle indikera att det är meningsfullt att 
studera kombinationer av dessa copingstrategier (Shimazu & Kosugi, 2003).  

Även organisationens genusmärkning har indikerats vara av betydelse för chefers 
agerande och hälsa (Kankkunen, 2009; Lee & Cummings, 2008; Lucas et al., 2008; 
Thylefors, 2007). Chefer inom verksamhetstypen skola (inkluderat gymnasieskola samt 
förskola/skola) som är en så kallad kvinnlig verksamhet var överrepresenterade bland de 
självbejakande medarbetarinriktade, de icke-gränssättande samt bland de informella 
positionsstärkarna. Således, inom tre av de hälsosamma klustrena. Detta indikerar att en 
stor del av cheferna inom skola både uppger god hälsa, att de är motiverade och att de 
presterar väl trots att tidigare empiri visat att denna verksamhet har små möjligheter att 
påverka arbetsbördan, då de har liten kontakt uppåt och har litet inflytande på beslut som 
berör exempelvis budgeten (Kankkunen, 2009). Detta torde stämma väl in på att chefer 
inom dessa kluster i hög grad använder sig av accepterande strategi men i varierande 
grad av gränssättande strategi. Av de icke-gränssättande återfinns över hälften inom 
skola och då framför allt inom förskola/skola, som kan antas anses ännu kvinnligare då 
denna verksamhet traditionellt varit ännu mer kvinnodominerad än gymnasieskolor 
(Britton, 2000; Hirdman, 2008; Kankkunen, 2010). Detta kan vara en bidragande orsak 
till chefers brist på gränssättande strategi inom detta kluster.  

För chefer inom den andra kvinnligt genusmärkta verksamheten, vård- och omsorg 
inberäknat funktionshinder samt äldreomsorg, tillhör jämförelsevis fler chefer tre av de 
mindre hälsosamma klustrena samt det hälsosammaste. Detta är i enlighet med tidigare 
forskning som menar att chefer inom vård- och omsorg allmänt har en stressande 
arbetssituation samt upplever begränsningar i inflytande uppåt inom organisationen 
(Höckertin, 2007; Kankkunen, 2010; Suominen et al., 2005; Wikström et al., 2004). 
Konsekvensen kan bli att färre gynnsamma coping-/handlingsstrategier framstår som 
möjliga. Emellertid tyder resultaten på att det ändå finns chefer inom vård- och omsorg, 
som har större handlingsutrymme och/eller lyckas utnyttja det bättre då flera ingår i de 
gynnsamma.  

Till sist ingick en manligt genusmärkt verksamhetstyp, teknisk service, i föreliggande 
studie. Teknisk service indikerades framför allt vara överrepresenterad i det minst 
hälsosamma klustret de strategilösa, men även i de självförsummande 
medarbetarinriktade och till viss del bland det hälsosamma klustret de informella 
positionsstärkarna. Gemensamt för dessa kluster är att de rapporterar förhållandevis högt 
på avlastande strategi. De strategilösa, och de självförsummande medarbetarinriktade 
ligger förhållandevis högre på närvarande-strategin än de gör på andra strategier; vilket 
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stämmer väl med Kankkunens (2009) slutsatser om att chefer inom manligt genusmärkta 
verksamhetstyper är mer involverad i medarbetarnas dagliga arbete.  

Sammantaget med avseende på ovanstående resonemang angående genusmärkning, 
finner föreliggande studie visst stöd för att handlingsutrymmet är olika i mans- och 
kvinnodominerande offentliga verksamheter, men även mellan olika kvinnliga 
verksamheter, då fördelningar av verksamheter skiljer sig åt mellan klustrena. Alla tre 
verksamheter, skola, vård- och omsorg samt teknisk service, har relativt sett större 
förekomst i något av de hälsosammare klustrena, vilket indikerar att chefer inom 
samtliga verksamheter kan uppnå god hälsa men kanske lättast genom vissa mönster av 
strategier, som kan antas vara beroende av verksamhetens allmänna samt den specifika 
förvaltningens handlingsutrymme. Det ska inte glömmas bort att val av strategier också 
är en följd av individens egna preferenser. 

Begränsningar och fördelar med studiens design 
Föreliggande studies syfte var att undersöka offentliga chefers coping-
/handlingsstrategier och hur dessa påverkar hälso-, arbetslust- och prestationsutfall; för 
detta ändamål passar en korrelationsstudie väl. Dock kan en potentiell brist vara att utgå 
från tvärsnittsdata, då kausalitetssamband kan vara svåra att påvisa (Gelo, Braakman & 
Benetka, 2008). Därför kan inte föreliggande uppsats ge entydiga svar på om coping-
/handlingsstrategierna påverkar kriterievariablerna eller om det är tvärtom; det vill säga 
att individens ohälsa och brist på arbetslust hindrar denne från att använda gynnsamma 
strategier. Till exempel skulle det kunna vara så att hög stress minskar möjligheten till en 
fysiskt närvarande strategi. Alternativt, vilket kanske är mer troligt, är att hälsa och 
coping-/handlingsstrategier ömsesidigt påverkar varandra. Emellertid var syftet av 
explorativ art - att påvisa mönster hos chefer och då fungerar kriterievariablerna bra för 
att stärka klusterlösningen och göra den meningsfull. 

En annan potentiell begränsning med studien är att studien inriktar sig mot retrospektivt 
återgivna coping-/handlingsstrategier istället för momentana, det vill säga att 
respondenterna tvingas förlita sig helt på sitt minne. Detta kan ha betydelse då 
människan har en tendens att komma ihåg mer lyckade fall och därmed missa strategier 
som varit mindre framgångsrika (Folkman & Moskowitz, 2004). 

Ytterligare ett annat potentiellt problem med föreliggande studie är att den uteslutande 
bygger på självskattade data, inhämtat med samma mätmetod, vilket kan medföra att 
samband påverkas av biaser. Dessa biaser är en följd av socialpsykologiska fenomen 
såsom social önskvärdhet (en önskan att bli socialt accepterad), negative/positive 
affectvity (emotioner och tillfälligt humör) och samtycke bias (tendens att hålla med) 
(Podsakoff, MacKenzie & Lee, 2003; Spector, 1994). Dock har frågorna i skalorna 
medvetet och i största möjliga mån formulerats så att risken för social önskvärdhet ska 
minimeras (Eklöf et al., 2010). Dessutom har respondenterna blivit väl informerade om 
svarens konfidentialitet. För att komma åt problemet med samtycke bias ingår även 
omvänt kodade (reversibla) frågor i enkäten. Å andra sidan kan detta förfarande leda till 
ett annat problem eftersom det finns en risk att dessa nekande frågor i själva verket mäter 
ett annat konstrukt och därmed bildar en egen dimension (Podsakoff et al., 2003). 
Sammantaget finns det ändå skäl att tro att självskattade data är den mest fördelaktiga 
mätmetoden för ändamålet, emedan coping-/handlingsstrategier till stor del är av 
subjektiv art, då dessa består av kognitiva processer samt emotioner och således är svåra 
för någon utomstående person att adekvat mäta genom beteendeobservationer (Spector, 
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1994). Dessutom har det visat sig att självskattade data angående hälsovariabler mäter 
konstrukten bättre än fysiologiskt uppmätta värden (Lundberg & Manderbacka, 1996). 

Då det gäller coping/handlingsskalornas validitet, är dessa specialutvecklade för chefer i 
offentlig sektor, vilket är fördelaktigt då coping-/handlingsstrategier är intimt 
sammanlänkade med miljö och situation (Folkman & Moskowitz, 2004). Emellertid 
betyder det också att skalorna är något oprövade. Visserligen har de genomgått en 
gedigen utvecklingsprocess; ursprungligen framtagna med hjälp av kvalitativa studier 
med kommunala chefer, därefter kontrollerade av personer i chefspositioner för att 
därefter testas i pilotstudier ute i fältet och senare testas i skarpt läge i Chefios regi (en 
tidigare enkätinsamling). Därefter har de slutligen genomgått förbättringsarbete inför 
insamlingen som ligger till grund för föreliggande studie. Trots detta grundläggande 
arbete var reliabiliteten något lägre än önskvärt för några skalor. Skalor med reliabilitet 
under acceptabel nivå uteslöts från föreliggande studie, med två undantag där 
reliabiliteten var strax under.  Andra problem är att en skala utgörs av endast två frågor 
samt att flera av kriterievariablerna utgörs av en-fråge skalor. Emellertid är syftet med 
flera av dessa skalor att mäta hälsa, och då analyserna av dessa pekar åt samma håll tyder 
det på att dessa skalor är funktionsdugliga och mäter vad de är avsedda för. 

Att klusteranalys valts som en central analysmetod för denna studies ändamål, innebär att 
information om samband som sträcker sig utöver medelkorrelationer kan upptäckas 
(Bergman et al., 2003), exempelvis kan utsatta chefsgrupper med dålig hälsa 
utkristalliseras. Dock kräver klusteranalys enligt Bergman et al. (2003) höga reliabiliteter 
för att ge en tillförlitlig klusterindelning, detta skulle kunna vara ett potentiellt problem 
då flera coping/handlingsskalor har en reliabilitet på gränsen till acceptabel nivå. 

För att undersöka om de framtagna egenskaperna hos klustergrupperna över tid är stabila 
och även gäller för andra grupper, bör klusterlösningen testas på andra grupper. Även en 
longitudinell studie bör genomföras för att belysa kausalitetsamband med hälso-, 
arbetslust- och prestationsutfall. 
 
Slutsatser 
Föreliggande studie indikerar att det finns flera kombinationer av coping-
/handlingsstrategier som har ett samband med god hälsa, arbetslust och prestation. 
Generellt sett verkar de chefer som i hög grad använder sig av en kombination av många 
coping-/handlingsstrategier vara de mest välmående. Dessutom tycks chefer välja 
strategier efter möjlighet och det handlingsutrymme som chefspositionen samt den 
aktuella verksamhetens genusmärkning ger utrymme för. Då arbetsvillkoren för 
kommunala chefer genom införandet av NPM förändrats, ofta till det sämre, och det visat 
sig vara svårare att locka framförallt yngre till chefsrollen, kan det finnas anledning för 
offentliga organisationer och politiker att se över förutsättningarna för dess chefer att 
verka och använda sig av gynnsamma strategier. Exempelvis tycks ett delaktighetsklimat 
samt en arbetssituation som möjliggör för ett närvarande och tillgängligt ledarskap kunna 
få positiva effekter på såväl cheferna som hela verksamheten. 
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Appendix A. 

Tabell 1. Faktoranalyser med samtliga sju ingående slutgiltiga klusterskalor. 
 Form-

ell 
Gräns-
sätt-
ande 

Infor-
mell 

Närv-
arande 

Avlasta 
medar-
betare 

Accep-
terande 

Främja 
delakt-
ighet 

Jag försöker acceptera chefsrollen med 
de villkor som ingår  

* * * * * -,58 * 

Jag försöker utveckla min förståelse för 
verksamheten  

,13 -,17 * * * -,45 ,13 

Jag försöker ha ett stort personligt 
engagemang för verksamheten  

,25 * * * ,10 -,44 * 

Jag försöker acceptera de villkor som 
verksamheten har  

* * * * * -,66 * 

Jag accepterar att chefskapet är ett 
redskap för att följa demokratiskt fattade 
beslut även när de innebär problem för  

* * * * * -,41 ,17 

Jag säger ifrån när belastningen blir för 
stor eller svår  

* -,72 * * * ,13 * 

Jag lyfter problem till en högre 
beslutsnivå  

* -,46 -,13 * * * * 

Jag säger tydligt ifrån till överordnade 
att jag inte kan ta ansvar för problem 
som jag inte har mandat att åtgärda  

* -,63 * * * * * 

Jag tar inte på mig mer arbete än vad jag 
tror jag orkar med  

* -,63 * * * * * 

Jag gör klart för mig själv hur mycket 
krav och problem som jag är beredd att 
acceptera innan jag avsäger mig 
chefskapet 

* -,57 * * * -,10 * 

Jag kommunicerar till andra på min 
arbetsplats vilka avgränsningar som min 
arbetsbelastning för tillfället kräver  

* -,64 * * * * * 

Jag diskuterar avgränsningar och 
förhållningssätt med andra chefer i min 
situation och lär mig på så sätt  

* -,52 * * * * * 

Jag ser till att min verksamhet får status 
och anseende i omgivningens ögon  

,56 * * * * * * 

Jag visar att jag lyckats utveckla 
verksamheten  

,54 * ,15 * * * ,15 

Jag visar att jag kan rekrytera och 
behålla bra personal  

,46 * * * * * ,10 
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Jag visar med stolthet upp min 
verksamhet så snart tillfälle ges  

,62 * * * * -,11 * 

Jag visar att min verksamhet håller hög 
kvalitet  

,68 * * -,16 * * * 

Jag använder egna informella vägar för 
att få särskilda förmåner för min 
verksamhet  

* * ,70 * * * * 

Jag använder informella kanaler i 
organisationen för att få inflytande  

* * ,75 * * * * 

Jag använder personliga nätverk och 
kontakter eftersom de gör större nytta än 
formella argument  

,24 * ,50 * * * * 

Jag låter personalen få vara med och 
bestämma  

* * * * * * ,66 

Jag betonar för medarbetarna att de har 
ansvar för att säga ifrån när belastningen 
blir för hög  

* * * * * -,14 ,39 

Jag ber medarbetare om deras 
synpunkter och idéer  

* * * * ,10 * ,71 

Jag ger medarbetare möjlighet att 
påverka verksamhetens utformning och 
framtid  

,14 * * * * * ,66 

Jag visar medarbetare att jag litar på 
deras förmåga att ta ansvar  

,11 ,14 * * -,15 * ,58 

Jag är tillgänglig för medarbetarna  * * * -,46 * -,18 ,16 

Jag är närvarande i verksamheten för att 
få en känsla för hur den fungerar  

* * * -,79 * ,10 * 

Jag är närvarande i verksamheten för att 
vara en bra förebild  

,11 * * -,85 * * * 

Jag gör själv arbete som mina 
medarbetare borde göra men inte har 
kompetens för  

* * * * ,91 * * 

Jag gör själv arbete som medarbetare 
borde göra men inte hinner  

* * * -,10 ,67 * * 

* Laddningar < 0,1; Extraktionsmetod: Principal Axis Factoring; Rotationsmetod: Oblimin med Kaiser 
Normalization; Rotation konvergerade i 9 iterations. 
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Appendix B. 
 

 
Figur 1. Differens av klusterkoefficient från SPSS (y-axeln) mot antal kluster (x-axeln). 
Enligt ”knee”-kriteriet kan här ses att åtta kluster utgör en bra lösning, då vi ser en brant 
lutning mellan sju och åtta klusterlösningen. 
 

 
Figur 2. Dendrogram för alternativa klusterlösningar. Diagrammet ska läsas från vänster 
(lösning där alla individer har eget kluster) till höger (ett enda stort kluster). De vertikala 
linjerna motsvarar en hopslagning av två klustergrupper. Längden på de horisontella 
linjerna mellan hopslagningarna, kriteriedistanser, korresponderar mot likhet mellan 
grupperna med avseende på klustervariablerna; korta avstånd innebär mer lika kluster 
och således representerar längre avstånd mer olika kluster.  Kriteriedistanser ökar ju 
längre till höger man kommer, det vill säga olikheterna mellan klustren som slås ihop blir 
större och större. I diagrammet är den valda åtta-klusterlösningen markerad med cirklar 
för respektive klustergrupp. 
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