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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att beskriva och förstå hur personalchefer upplever ett 
gränslöst arbete och hur det påverkar deras välmående, samt hur de hanterar 
gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Detta har undersökts med hjälp av en 
kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Resultatet visar att personalchefernas arbete kännetecknas av gränslöshet, till följd 
av att tillgänglighet och flexibilitet i arbetet suddat ut gränserna mellan arbete och 
privatliv. Gränslösheten är tidvis utmanande eftersom den resulterat i att personal-
cheferna utför arbetsrelaterade uppgifter även efter arbetstid. Samtidigt betraktas 
den som en viktig förutsättning för både välmående och upplevelsen av balans mellan 
sfärerna. Att ha möjlighet att arbeta när som helst och var som helst har bidragit till 
en känsla av kontroll som uppskattas av många, samtidigt som det också skapat en 
känsla att det finns mer att göra och nya mål att uppnå. Personalcheferna har olika 
strategier för att hantera arbetets otydliga gränser, där vissa visat sig vara mer 
effektiva än andra. Trots att konsekvenserna av att inte kunna stänga av arbetet är 
negativa, tycks fördelarna som kommer av att styra sin egen tid väga tyngre och ingen 
av personalcheferna önskar gå tillbaka till en tid utan möjlighet till flexibilitet och 
uppkoppling. 
 
Nyckelord: Gränslöst arbete, Flexibilitet, Tillgänglighet, Work-life balance, 
Välmående och Återhämtning 
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Inledning 
Historiskt sett har arbetet varit förbundet till vissa tider, specifika platser och strikta 
regler för dess utförande men till följd av den informations- och kommunikations-
teknologiska utveckling som ägt rum under de senaste årtiondena har arbetets förut-
sättningar förändrats. De gränser som traditionellt sett särskilde arbete och övrig tid 
har kommit att luckras upp till förmån för en mer individuellt förhandlad ordning där 
arbetstagaren, i större utsträckning än tidigare, ansvarar för arbetets organisering, 
utförande och planering (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 
Detta har resulterat i ett gränslöst arbetsliv, kännetecknat av flexibilitet och tillgäng-
lighet, där arbetet kan utföras såväl på arbetsplatsen som någon annanstans och 
oberoende av tid på dygnet (Kecklund, 2018). Möjligheten att arbeta flexibelt betraktas 
av många som ett bevis på förtroende från arbetsgivaren och är önskvärt eftersom det 
skapar förutsättningar för utveckling, kontroll och varierande arbetsuppgifter. Likväl 
ges arbetstagaren tillfälle att nå sin fulla potential och samtidigt balansera karriär och 
privatliv (Allvin et al., 2006; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetets odefini-
erade ramar och brist på yttre struktur har dock även resulterat i ökade krav på indi-
viden att självständigt hantera och ansvara för gränsdragningen, vilket tidvis är en svår 
uppgift. Detta eftersom otydliga gränser för var ansvaret börjar och slutar kan resultera 
i att arbetstagaren åtar sig för mycket arbete (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 

Vid en hög arbetsbelastning riskerar arbetsdagarna bli långa och en svårighet att hinna 
med arbetsmängden kan resultera i att arbetstagaren bedömer det nödvändigt att 
arbeta hemifrån under kvällar eller helger för att kompensera för det som inte hunnits 
med (Aronsson, 2018a; Kecklund, 2018). Arbetets otydliga ramar, i kombination med 
kompenserande arbetsinsatser och hög arbetspress, kan således påverka och hindra 
möjligheten till återhämtning såväl under som efter arbetsdagens slut (Kecklund, 
2018). Arbete och övrig tid utgör på så vis inte längre två skilda sfärer utan de påverkar 
varandra i högsta grad eftersom insatser och hårt arbete i den ena sfären kan behöva 
kompenseras i den andra (Allvin et al., 2006). Att inte ha möjlighet att återhämta sig 
efter arbetsdagen ökar även risken för att ansträngningarna läggs samman och förs 
vidare in i nästa arbetsdag (Kecklund, 2018). Ytterligare riskerar gränslösheten att 
resultera i en känsla av att inte räcka till då åtaganden i arbetet tidvis tar överhand och 
hindrar engagemanget i den privata sfären (Allvin et al., 2006; Noon & Blyton, 2007). 
Att uppnå balans och få tillräcklig återhämtning är därmed en utmaning och ett ansvar 
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som idag vilar på den enskilde individen. Gränslösheten kan upplevas olika till följd av 
personliga förutsättningar, där vissa betraktar möjligheten att samordna aktiviteter 
från arbete och privatliv som positiv medan andra hellre vill ha en tydlig uppdelning 
mellan de två sfärerna (Allvin et al., 2006). Det finns därmed ingen universell lösning 
på gränslöshetens utmaningar. Mellner et al. (2014) menar dock att arbetsgivaren har 
ett ansvar i att underlätta gränsdragningen, vilket styrks av Arbetsmiljöverket (2016) 
som poängterar att arbetsgivaren bör beakta gränslöshetens konsekvenser genom att 
tydliggöra gränserna och på så vis reducera de risker som är förenade med att arbeta 
på olika tider och platser. I enlighet med detta menar Akademikerförbundet SSR 
(2014) att personalvetaren, som representant för arbetsgivaren, spelar en viktig roll 
och bör “... sträva efter att organisationen utvecklas och når framgång i sin verksamhet. 
Det innebär inte minst att arbeta för en långsiktigt hållbar personalpolitik” (s.12). För 
att kunna skapa en på sikt hållbar personalpolitik och en välmående arbetsstyrka är 
det viktigt att möta de utmaningar som ett gränslöst arbetsliv skapat. Således anser vi 
att det är av intresse att studera gränslöshetens konsekvenser och hur de kan hanteras. 
Specifikt vill vi undersöka personalchefer eftersom deras arbete per definition är 
gränslöst. Dels till följd av att chefsrollen innefattar ett visst ansvar och höga krav på 
tillgänglighet (Mossboda et al., 2006) och dels på grund av yrkesrollens komplexitet 
som innebär att personalchefen måste anpassa sig till föränderliga förhållanden, till 
följd av att denne ofta tilldelas och hanterar frågor som spänner utanför det ursprung-
liga arbetsområdet.  

Syfte och frågeställning  

Ett gränslöst arbete är inte bundet till specifika tider eller platser utan arbetstagarna 
har själva möjlighet att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras. Samtidigt som 
detta skapat frihet har det också resulterat i alltmer odefinierade gränser mellan arbete 
och övrig tid, där varje arbetstagare givits större ansvar att självständigt skilja de två 
åt. Med bakgrund i detta ämnar denna studie att beskriva och förstå hur personalchefer 
upplever ett gränslöst arbete och vilka konsekvenser det får dem, både privat och 
professionellt, samt hur de hanterar gränsdragningen mellan arbete och övrig tid.  
 

• Vilka möjligheter och utmaningar skapar tillgänglighet och flexibilitet?  

• Vilken påverkan har ett gränslöst arbete på välmående och återhämtning? 

• Hur hanterar personalcheferna tillgänglighet och flexibilitet i arbetet? 
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Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier liksom tidigare forskning om ett gräns-
löst arbetsliv. Initialt beskrivs hur arbetets gränser kommit att förändras genom 
ökad flexibilitet och tillgänglighet. Vidare presenteras teorier kring nåbarhet, work-
life balance, strategier för gränsdragning, återhämtning och stress.  

Arbetets förändrade gränser 

Det traditionella arbetets gränser definierades av formella och informella regler, vilka 
fastställde var, när, hur och varför arbetet skulle utföras. Reglerna skapade tydlighet 
och förenklade avgränsningen mellan arbete och övrig tid (Allvin et al., 1999). Den 
tekniska utvecklingen har dock skapat nya sätt att organisera arbetet och bidragit till 
ett arbetsliv som inte längre definieras av nämnda regler, utan kännetecknas av gräns-
löshet och arbetsuppgifter som varken begränsas av tid eller rum (Mellner, 2016; 
Aronsson, 2018a). Numera kan individen snabbt växla mellan personliga och profess-
ionella angelägenheter, såväl i hemmet som på arbetsplatsen. Likväl kan betalt arbete 
utföras under dygnets alla timmar och på platser som traditionellt sett varit förbe-
hållna privatlivet (Hartig, Kylin & Johansson, 2007; Aronsson, 2018a). Tillgången till 
tekniska verktyg i arbetet, i form av smartphones och datorer, har således skapat en ny 
typ av tillgänglighet där arbetstagaren är nåbar för chefer och kollegor, när som helst 
och var som helst (Townsend & Batchelor, 2005; Mellner, 2015). 
 
Den informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) utvecklingen har således 
kommit att utmana gränserna mellan arbete och privatliv, samtidigt som arbets-
tagaren givits ett större ansvar i att självständigt, och efter bästa förmåga, planera, 
hantera och definiera ramarna för det nya, gränsöverskridande arbetslivet (Mellner, 
Aronsson & Kecklund, 2014). Detta har å ena sidan bidragit till en ökad frihet och en 
möjlighet att uppnå balans i tillvaron men har å andra sidan skapat en osäkerhet där 
individen åtar sig mer arbete än tidigare, till följd av att arbetet numera kan utföras 
överallt och hela tiden (Allvin et al., 2006; Aronsson, 2018a). 

Flexibilitet och tillgänglighet i arbetet 

Att vara flexibel eller ha flexibilitet skapar förutsättningar för individen att forma arbe- 
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tet efter egna önskemål. Sådan frihet, att självständigt bestämma över arbetet och dess 
utförande, anses numera som en nödvändighet för att skapa såväl lönsamhet som 
konkurrenskraft och används inom många företag för att motivera, attrahera och 
behålla viktig kompetens (Hill, Hawkins, Martinson & Ferris, 2003). Tillgängligheten 
i arbetet och det handlingsutrymme den ger har på samma sätt kommit att betraktas 
som någonting positivt och essentiellt för arbetstagarnas möjligheter att möta behov i 
såväl arbetets som privatlivets sfär (Mellner, 2015; Aronsson 2018b). 
  
Hill et al. (2008) definierar flexibilitet som “… the ability of workers to make choices 
influencing when, where, and for how long they engage in work-related tasks” (s.152). 
En viktig del i definitionen vilar på arbetstagarens förmåga att självständigt välja hur 
arbete och övrig tid ska organiseras, vilket inkluderar möjligheten att fastställa arbets-
tempo och arbetsuppgifternas ordningsföljd. En annan central del är att arbetstagaren 
erbjuds flexibla lösningar, som han eller hon kan välja att nyttja (Hill et al., 2008). I 
enlighet med detta menar Karlsson (2006) att flexibiliteten är relationell, det vill säga 
för att arbetstagarna ska ha flexibilitet måste organisationen vara flexibel och vice 
versa. Detta innebär till exempel att arbetsgivarens flexibilitet är beroende av att de 
anställda är villiga att byta och åta sig nya arbetsuppgifter om och när det krävs, medan 
arbetstagarnas flexibilitet kräver att arbetsgivaren erbjuder ett arbetsupplägg som 
stödjer frihet i såväl tid som rum (Karlsson, 2006). Flexibiliteten kan således betraktas 
på olika sätt; dels ur ett tidsmässigt perspektiv, dels från ett genomförandeperspektiv 
och dels utifrån ett rumsligt perspektiv. Tidsmässigt handlar flexibiliteten om att 
arbetstagarna ges möjlighet att självständigt besluta om när på dygnet arbetet ska 
förläggas, vilket kan införas genom flextid. Det kan även innebära att de, genom att 
arbeta fler timmar under färre dagar, erbjuds möjlighet att ta ledigt en eller ett par 
dagar under arbetsveckan (Hill et al., 2008). Genomförandeperspektivet berör istället 
arbetstagarens inflytande över arbetet, dess ordningsföljd och planering, på både lång 
och kort sikt (Allvin et al., 2012). Detta fordrar att arbetsgivaren erbjuder ett ökat 
beslutsutrymme. Rumslig flexibilitet, i form av distans- och hemarbete, kan i sin tur 
tillhandahållas genom att ge arbetstagarna möjlighet att besluta om var arbetsrelat-
erade uppgifter ska utföras (Hill et al., 2008). Detta förutsätter tillgång till tekniska 
hjälpmedel i form av dator eller arbetstelefon. Tekniken har haft, och har fortsatt idag, 
betydelse för arbetstagarens oberoende av att utföra arbetet på arbetsplatsen (Hanson, 
2004). 
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Enligt Hill et al. (2008) är flexibilitet dock mer än möjligheten att tidvis arbeta 
hemifrån eller en policy gällande flexibla arbetsformer. Det kan även vara en stödjande 
kultur, något som ger känslan av kontroll över såväl arbete som arbetsförhållanden 
liksom en respekt och ett ömsesidigt förtroende arbetsgivare och arbetstagare emellan. 

Flexibilitetens för- och nackdelar 

Tidigare studier har visat att ett flexibelt arbete kan öka arbetstillfredsställelse, 
produktivitet och engagemang hos de anställda (Galinsky, Bond & Hill, 2004). Vidare 
kan personer som erbjuds möjlighet till ett flexibelt arbete uppleva lägre nivåer av 
stress än de vars arbeten kännetecknas av rigiditet (Grzywacz, Carlson & Shulkin, 
2008), likväl som bättre förutsättningar för att nå balans mellan arbete och privatliv. 
Detta eftersom de exempelvis kan gå tidigare från arbetet och sedan ta igen förlorad 
tid under kvällar och helger (Kossek, 2016). I takt med att arbetets gränser blivit mer 
flexibla, riskerar dock arbetsintensiteten att öka. Flexibla arbeten saknar den reglering 
som traditionellt definierade individens handlande och gav ramarna för arbetets 
utförande (Hanson, 2004). I brist på en tydlig ram som definierar vad arbete är och 
inte är, när en arbetsuppgift är tillräckligt bra och vid vilken tidpunkt på dygnet arbetet 
ska utföras, tenderar arbetet att spilla över på fritiden. I och med detta har 
gränslösheten och de ökade kraven på tillgänglighet som följt utvecklingen, bidragit till 
att många tar med sig arbetet hem och att allt fler ägnar ledig tid åt att fundera på eller 
lösa arbetsrelaterade uppgifter (Allvin et al., 1999). Till följd av den flexibilitet som 
tillgängligheten skapat har arbetstagarna följaktligen givits förutsättningar för arbets-
tillfredsställelse och utveckling genom ökat handlingsutrymme. Friheten har dock 
även resulterat i nya krav på arbetstagarna i fråga om tillgänglighet utanför ordinarie 
arbetstid och en press där individer bedömer det nödvändigt att arbeta utanför givna 
ramar (Arbetsmiljöverket, 2018).  Andemeningen kan sammanfattas i ”Ju friare 
arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin et al., 2006, s.150). 

Ständig nåbarhet – En konsekvens av tillgängligheten 

Fenomenet ständig uppkoppling är endast i början av sin utveckling men har redan nu  
inverkan på och kommer fortsatt påverka hur individer lever, kommunicerar och 
arbetar. Den ökade användningen av smartphones och datorer i arbetet har inte enbart 
förändrat organisationers arbetssystem utan även de anställdas arbetsroller i form av 
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möjlighet till multitasking, utökade arbetstider och förväntan på ständig nåbarhet för 
såväl arbete som för andra (Waizenegger, 2015; Mellner et al., 2014). Informations- 
och kommunikationsteknikens nyttjande har således fått en central och integrerad roll 
i dagens arbetsliv, genom förutsättningar för organisationer och anställda att hålla sig 
informerade om nyheter och förändringar både under och efter arbetsdagens slut 
(Dery, Kolb & MacCormick, 2014). Ständig uppkoppling är för många eftersträvans-
värt eftersom det ger möjlighet till frihet och flexibilitet genom tillgänglighet. Finns det 
inte möjlighet till uppkoppling kan det istället generera en upplevelse hos individen av 
att gå miste om någonting viktigt och en känsla av att inte räcka till (Brännemo & 
Gullstrand, 2012). En studie av svenskarnas internetvanor visade att nästan hälften av 
alla yrkesverksamma använder sin mobil eller dator för att läsa och besvara mail under 
semestern (Davidsson & Findahl, 2016). En annan studie visade att den ständiga 
tillgängligheten inte kommer av uttalade krav från arbetsgivarens sida, utan snarare är 
en konsekvens av outtalade förväntningar i arbetsplatskulturen (TCO, 2016). 
Förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid och möjligheten att arbeta 
när som helst och var som helst, kan göra det svårt att släppa tankarna på arbetet efter 
arbetsdagens slut (Mellner, 2016). I en studie av Mellner (2016) framkommer att de 
som har svårt att koppla från ofta är de som upplever höga förväntningar på tillgäng-
lighet och som i hög utsträckning använder arbetstelefonen under kvällar och helger. 
Waizenegger (2015) menar att organisationer därmed står inför ett skifte där de, 
genom gemensamma strategier och förhållningssätt, behöver uppmuntra ett hållbart 
synsätt för nåbarhet och uppkoppling. Tillgänglighet och nyttjandet av informations- 
och kommunikationsteknik utanför ordinarie arbetstid medför dock inte enbart 
negativa konsekvenser utan skapar i många fall även en känsla av kontroll och 
produktivitet, vilket kan öka arbetstillfredsställelsen (Waizenegger, 2015). 

Att etablera balans mellan arbete och privatliv 

Arbetets ständiga närvaro har medfört en arbetsintensifiering och resulterat i att 
många väljer att arbeta även efter arbetsdagens slut. Alltmer flexibla och fria villkor 
har således inte bara skapat möjligheter för individen att tillgodose personliga behov, 
utan har också resulterat i ett ökat tryck på att arbeta mer (Allvin et al., 2006). Till följd 
av detta har distinktionen mellan arbete och övrig tid kommit att luckras upp, vilket 
medfört att arbetsliv och privatliv inte längre utgör två skilda sfärer (Noon & Blyton, 
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2007). Detta beror delvis på ett inre tryck, där individens lust och intresse för arbetet 
såväl som dennes osäkerhet kring arbetet och huruvida det är tillräckligt bra, bidragit 
till att det i större utsträckning än tidigare utförs oberoende av tid och rum. Därtill har 
avregleringen och nedmonteringen av arbetets traditionella gränser skapat ett yttre 
tryck på individen att självständigt definiera var arbetet börjar och var det slutar 
(Allvin et al., 2006; Unionen, 2009; Aronsson, 2018a). I ett arbetsliv som känne-
tecknas av gränslöshet är det därmed upp till var och en att skapa en fungerande balans 
mellan åtaganden i privatlivets och arbetslivets sfär (Weman-Josefsson & Berggren, 
2013). Mellner, Aronsson och Kecklund (2014) definierar work-life balance som 
“...[the] overall satisfaction with the balance between work and nonwork…” (s.10). 
Upplevelsen av balans bygger på känslan av att räcka till i båda sfärerna, vilket tidvis 
kan vara en svår ekvation (Noon & Blyton, 2007; Weman-Josefsson & Berggren, 2013; 
Mellner et al., 2014). Balansen utgör en individuellt förhandlad ordning, där arbets-
tagarna försöker etablera en välfungerande relation mellan arbete och privatliv för att 
möta såväl egna preferenser som det gränslösa arbetets krav. Det är viktigt att beakta 
att det som kännetecknar balans för den ena, nödvändigtvis inte kännetecknar balans 
för den andra. Detta till följd av att individer föredrar olika uppdelningar och befinner 
sig i olika stadier av livet (Noon & Blyton, 2007; Aronsson, 2018a). Enligt Mellner et 
al. (2014) spelar organisationer en viktig roll i att, genom kunskap om individuella 
preferenser, hjälpa arbetstagarna att dra gränser utifrån deras specifika önskemål och 
därigenom skapa en upplevelse av hög gränskontroll och en god work-life balance. 

Att hantera arbetets gränser 

Individer har olika strategier för att avgränsa förhållandet mellan arbete och privatliv. 
Det finns dels de som föredrar att hålla de två sfärerna åtskilda och dels de som önskar 
kombinera arbete och privatliv för att finna balans (Campbell Clark, 2000; Kreiner, 
2006). De som använder en integreringsstrategi arbetar mer gränslöst än de som 
föredrar att skilja sfärerna åt (Mellner, 2015). Detta eftersom de i större utsträckning 
utför arbete på andra platser och utanför ordinarie arbetstid, vilket gör att sfärerna 
flyter ihop och binds samman (Kreiner, 2006; Mellner, 2018). Arbetstagare som 
föredrar att använda en segmenteringsstrategi försöker istället begränsa överlapp-
ningen mellan arbete och övrig tid, vilket motverkar störningar och förenklar balansen 
mellan arbete och privatliv (Kossek, 2016). Oavsett strategi erbjuds arbetstagarna 
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följaktligen en möjlighet att utifrån individuella preferenser skapa en välfungerande 
balans i tillvaron. Däremot resulterar de båda i utmaningar. För integreringsstrategin 
handlar det främst om att individens starka identifikation med karriären och företaget 
gör det svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid, där andra viktiga delar får stå 
tillbaka. Beträffande segmenteringsstrategin handlar det istället om att den är svår att 
åstadkomma, eftersom olika möjligheter såväl som begränsningar och krav i 
omgivningen kan pressa individen att agera på ett annat sätt än vad som önskas 
(Mellner, 2016; Kossek, 2016). Det är det följaktligen inte alltid individens önskan om 
integrering eller separering som styr gränskontrollen (Mellner, 2016).  
 

Gränskontroll definieras som den enskilde individens uppfattade kontroll över de 
gränser som särskiljer olika sfärer, där graden av kontroll bestäms av överensstämm-
elsen mellan individens gränspreferenser och faktiska gränsövergångar (Kossek et al., 
2012; Kreiner et al., 2009). Sådana övergångar kan vara av såväl fysisk som 
beteendemässig och psykologisk karaktär och innebär att aktiviteter från en domän 
spiller över på den andra genom att till exempel arbetsrelaterade samtal och mail 
besvaras under kvällstid eller att tankar på arbetet är närvarande även efter 
arbetsdagens slut (Bulger, Matthews & Hoffman, 2007; Mellner, 2016; Mellner, 2018). 
En sådan överspridning får små konsekvenser för de som föredrar att samordna 
aktiviteter från de två sfärerna, eftersom det betraktas som en del i deras valda strategi. 
Bland de som föredrar att särskilja arbete och privatliv är överspridningen däremot 
mer problematiskt för upplevelsen av gränskontroll, då det skapar en diskrepans 
mellan deras önskade och agerade strategi (Mellner et al., 2014). Att inte hinna med 
allt under ordinarie arbetstid, att vissa samtal och mail inte kan vänta, att inte ha tid 
att ta pauser samt att man upplever höga krav på tillgänglighet är, enligt Mellner 
(2015), faktorer som bidrar till att arbetstagare engagerar sig i gränsöverskridande 
aktiviteter.  
  

För att hantera detta kan individen, oavsett gränsstrategi, använda olika tekniker för 
gränssättning. Vanligast är det att vissa tider och platser reserveras för antingen 
privatlivs- eller arbetsrelaterade aktiviteter. Detta genom att främst arbeta under tradi-
tionella kontorstider och på den fysiska arbetsplatsen (Kreiner, 2006). Det kan även 
handla om att stänga av arbetstelefonen, undvika att arbeta under ledig tid och avsätta 
en särskild plats för arbete (Mellner, 2018). Även tekniken kan nyttjas för att definiera 
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gränserna mellan arbete och privatliv genom att till exempel endast besvara arbets-
relaterade samtal och mail i undantagsfall samt ha två skilda telefoner, en för arbetet 
och en för privat bruk (Mellner, 2018). Ibland kan det dock vara svårt att släppa tank-
arna på arbetet under ledig tid, vilket kan skapa oönskad överspridning. För att 
mentalt kunna koppla bort och dämpa tankarna används vanligtvis kontrasterande och 
sociala aktiviteter, i form av bland annat fysisk träning, mindfullness, middagar och 
biobesök (Mellner, 2018). Upplevelsen av gränskontroll kan också ha en mildrande 
effekt på mentala gränsövergångar (Mellner, 2016). Det vill säga, de som upplever hög 
gränskontroll är också bättre på att stänga av tankarna på arbetet, trots förekomsten 
av höga förväntningar på tillgänglighet och bruk av arbetstelefon under ledig tid 
(Mellner, 2016). Individen kan alltså, genom olika tekniker för gränssättning och 
kontroll, hantera det nya gränsöverskridande arbetslivet vilket har en påvisat positiv 
effekt för upplevelsen av balans, välmående och trivsel på arbetsplatsen (Mellner et al., 
2014). 

Återhämtning 

Enligt Sonnentag och Fritz (2007) är individens upplevelse av gränskontroll avgörande  
för återhämtning och välmående. Förväntningar på tillgänglighet efter arbetstid, 
liksom användandet av arbetstelefon och dator under kvällar och helger riskerar att 
störa individens återhämtning och kan skapa diskrepans i relation till arbetstagarens 
ansträngningar. Långvarig obalans mellan de två kan leda till stress och ohälsa 
(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Kecklund (2018) handlar återhämtning “... om att 
varva ned och stänga av den fysiologiska aktivering som kännetecknar stress och hög 
arbetsbelastning” (s.48). Det är viktigt med såväl fysisk som mental återhämtning, där 
individen fysiskt behöver återställa kroppens basnivåer genom exempelvis nedvarv-
ning och mentalt är i behov av att återfå balans och känna sig utvilad (Åkerstedt, 2012). 
Att koppla bort, både fysiskt och mentalt, skapar möjligheter för individen att bygga 
upp viktiga resurser (Sonnentag et al., 2008).  
 
Återkommande och långvarig stress utan möjlighet till vila ökar förslitningen på 
individen, eftersom de höga ansträngningarna ackumuleras och följer med till nästa 
arbetsdag (Sonnentag & Bayer, 2009; Aronsson, 2018a). Taris et al. (2007) betonar 
vikten av såväl intern som extern återhämtning, det vill säga under respektive efter 
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arbetsdagens slut. Återhämtning under arbetet handlar om att ha tillräcklig tid för 
raster och pauser. Utanför arbetet handlar det istället om sömn och andra aktiviteter 
som underlättar nedvarvning och tillför ny energi (Åkerstedt, Nilsson & Kecklund, 
2009). Nedvarvningen kan underlättas av passiva, lågansträngande aktiviteter såsom 
att titta på tv, lyssna på musik och göra ingenting men dessa är, enligt Demerouti, 
Bakker, Geurtz och Taris (2009), inte nödvändigtvis effektiva för återhämtningen. 
Aktiv återhämtning i form av socialt umgänge, fysisk träning och andra hobbys kan 
däremot göra det enklare för individen att samla ny energi, både fysiskt och mentalt. 
Detta förutsatt att aktiviteten inte är förenad med alltför höga krav (Demerouti, 
Bakker, Geurtz & Taris, 2009). Krav i arbetet kan i sin tur hindra möjligheten till vila 
under arbetsdagen, eftersom arbetstempot är högt och arbetsuppgifterna avlöser 
varandra. Det finns alltid mer att göra och nya mål att uppnå. Likväl kan möjligheten 
till intern återhämtning begränsas av låg kontroll, eftersom det gör det svårare för 
arbetstagaren att själv besluta om arbetet och dess utförande (Taris et al., 2007; 
Karasek & Theorell, 1990).  

Krav-, kontroll- och stödmodellen 

Brist på återhämtning i kombination med höga krav, ett litet handlingsutrymme och 
bristande socialt stöd har en påvisat negativ effekt på individens välmående och en 
långvarig diskrepans mellan dem kan resultera i en ohälsosam arbetsbelastning 
(Arbetsmiljöverket, 2016; Karasek & Theorell, 1990). I ett gränslöst arbetsliv har dock 
arbetstagaren ofta ett stort inflytande över arbetets utformning, hur det ska genom-
föras och inom vilken tidsram (Allvin et al., 2o16). Det är därför nödvändigtvis inte 
kombinationen av höga krav och låg kontroll som leder till stress och ohälsa, utan det 
är snarare en konsekvens av det ansvar och de förväntningar som följer av hög kontroll 
i arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Under de senaste årtiondena har dock 
krav-, kontroll- och stödmodellen varit ledande för att studera förhållandet mellan 
arbete och hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Karasek & Theorell, 1990). 
Modellen var från början tvådimensionell och berörde enbart de två förstnämnda 
delarna, krav och kontroll, men utvecklades senare till att omfatta en tredje dimension 
i form av stöd (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 
Modellen påvisar att graden av kontroll och handlingsutrymme påverkar effekterna av  
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psykiska krav (Stressforskningsinstitutet, 2018) och består av fyra fält som motsvarar 
olika arbetssituationer (Karasek & Theorell, 1990). Det första fältet representerar en 
spänd arbetssituation, bestående av höga krav och lågt beslutsutrymme, där risken för 
ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar är störst. Det andra fältet visar en aktiv arbets-
situation, där höga krav balanseras av möjligheten till kontroll och tillfälle att nyttja 
den egna kompetensen. En sådan arbetssituation skapar förutsättningar för stimulans 
men kan samtidigt resultera i hälsorisker till följd av ett alltför stort engagemang i 
arbetet. Det tredje fältet motsvarar en avspänd arbetssituation med låg risk för ohälsa, 
eftersom ett högt beslutsutrymme kombineras med låga krav. Det fjärde och sista fältet 
påvisar en passiv arbetssituation där låga krav och ett litet beslutsutrymme ökar risken 
för understimulans, vilket i längden kan resultera i ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 
Enligt Karasek och Theorell (1990) är det därmed inte arbeten med höga krav som är 
den främsta orsaken till psykosocial ohälsa och stress. Den huvudsakliga risken ligger 
istället i brist på kontroll över hur den egna förmågan används, liksom huruvida 
arbetstagaren kan möta de krav som arbetet ställer. Kravdimensionen innefattar 
aspekter såsom arbetsmängd, tidspress och svårighetsgrad. Kontroll handlar i sin tur 
om individens egna upplevelse av arbetsuppgifternas greppbarhet samt vilket inflyt-
ande och handlingsutrymme de har till att påverka arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 
Modellen poängterar att negativ stress uppstår om kraven i arbetssituationen är höga, 
i kombination med att kontrollnivån är låg. Upplevelsen förstärks ytterligare om det 
sociala stödet från chefer och kollegor är bristfälligt (Weman-Josefsson & Berggren, 
2013). Enligt författarna kan risken för ohälsa minskas om möjligheter till påverkan 
ges, samtidigt som graden av stöd i arbetssituationen är starkt. Johnson och Hall 
(1988) skriver att det sociala stödet kan verka såväl dämpande som förstärkande i 
relation till de negativa effekter som kommer av ett litet beslutsutrymme i kombination 
med höga krav i arbetet. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts under studiens gång, med stöd i 
relevant litteratur. Avsnittet inleds med information om studiens ansats följt av 
urval, datainsamling, genomförande av intervjuer, bearbetning och analys av data 
samt etiska överväganden. 
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Kvalitativ metod 

Med bakgrund i studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats. Den 
kvalitativa forskningen sätter informanternas upplevelser och erfarenheter i fokus 
(Fejes & Thornberg, 2015). Det skapar således förutsättningar för att nå en djupare 
förståelse för det studerade ämnet och en möjlighet att se världen ur informanternas 
ögon (Bryman, 2011). En sådan metod bedömdes lämplig utifrån vår önskan om att 
beskriva och förstå personalchefernas upplevelser av ett arbetsliv som kännetecknas 
av alltmer diffusa gränser samt hur det påverkar såväl välmående som återhämtning. 
En kvalitativ forskningsansats skapar likväl förutsättningar för insamlandet av 
detaljerade och fylliga beskrivningar av informanternas uppfattningar och resone-
mang, vilket inte ges samma utrymme i en kvantitativ studie (Bryman, 2011). Därav 
kändes valet av en kvalitativ ansats naturligt, i och med studiens syfte om att fånga en 
nyanserad och detaljrik bild av gränslösheten och dess konsekvenser.   

Urval 

För att skapa förståelse för hur personalchefer upplever ett gränslöst arbete genom-
fördes ett målinriktat urval. Vid ett sådant urval väljs deltagarna ut med bakgrund i 
forskningsfrågorna, för att säkerställa att problemformuleringen besvaras (Bryman, 
2011). Valet av personalchefer som yrkesgrupp baserades på att de i stor utsträckning 
arbetar gränslöst, dels för att chefsrollen som sådan förutsätter såväl tillgänglighet som 
flexibilitet och dels för att det finns få avgränsningar gällande vad personalarbete är 
och inte är. Precis som andra chefer representerar och stödjer personalchefen organi-
sationen uppåt och nedåt, vilket skapar ett flertal kontaktytor och därmed ökade 
utmaningar i fråga om tillgänglighet (Mossboda et al., 2006). Likaså är det svårt att 
konkret definiera personalchefens ansvarsområde och kunskaper, då denne hanterar 
en mängd olika arbetsuppgifter och är delaktig i ett flertal processer inom organisa-
tionen (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Detta resulterar i att personalchefen ofta tilldelas 
och hanterar frågor som sträcker sig utanför dennes egentliga arbetsområde. Att rollen 
har diffusa gränser i dubbel bemärkelse samt kontakter inom hela organisationen, 
gjorde dem intressanta att studera i fråga om ett gränslöst arbete.  
 
När syfte och frågeställning stod klara, inleddes arbetet med att formulera kriterier för 
urvalet. Utgångspunkten var att identifiera individer med personalansvar, eftersom de 
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ansågs besitta relevant information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Ett andra kriterium var att deltagarna skulle ha tillgång till telefon och/eller dator i 
arbetet, eftersom det är en viktig förutsättning för ett gränslöst arbete. Ytterligare ett 
kriterium var att intervjupersonerna, till viss del, skulle ha frihet att självständigt 
besluta om när, var och hur arbetet ska utföras. Även här eftersom det bidrar till 
skapandet av alltmer diffusa gränser mellan arbete och övrig tid. Via Linkedin och 
Google identifierades 56 stycken personalchefer som mötte de nämnda kriterierna och 
dessa kontaktades via e-post med information och en förfrågan om att delta i studien. 
Av dessa var 30 stycken intresserade av att medverka och det bedömdes därmed 
nödvändigt att göra ytterligare ett urval, vilket genomfördes med en önskan om att nå 
en spridning i urvalsgruppen. Med bakgrund i detta beaktade vi deltagarnas ålder, kön 
och geografisk placering vilket slutligen resulterade i att nio personalchefer valdes ut 
för intervju, inklusive en pilotintervju. Enligt Bryman (2011) styrs antalet deltagare av 
studiens syfte, tidsåtgång och de resurser som finns tillhanda. På grund av studiens 
omfattning och att den inte ämnar göra jämförelser mellan grupper utan önskar förstå 
personalchefernas upplevelser av ett gränslöst arbete, bedömdes nio deltagare vara 
tillräckligt. Trost (2010) menar i sin tur att kvalitet är viktigare än kvantitet och att det 
är bättre att genomföra ett fåtal bra intervjuer än ett flertal sämre. Utifrån detta ansågs 
antalet intervjuer lämpligt, då det gav mer tid till att förbereda och bearbeta det 
insamlade materialet. Bland de medverkande personalcheferna finns såväl män som 
kvinnor representerade, i åldrarna 30–65 år och med olika familjekonstellationer och 
situationer. Personalcheferna är verksamma i organisationer från norr till söder, inom 
såväl stora som små företag och återfinns inom både privat och offentlig sektor. 
 

Datainsamling 

Som nämnt har kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär använts som data- 
insamlingsmetod i studien. Denna intervjuform är flexibel och betonar vikten i 
intervjupersonens uttalanden, samtidigt som den rymmer en viss grad av struktur 
(Bryman, 2011). Med bakgrund i studiens syfte om att beskriva och förstå hur personal-
chefer upplever ett gränslöst arbete och hur det påverkar deras välmående, bedömdes 
denna form vara lämplig. Detta med anledning av att semistrukturerade intervjuer gör 
det möjligt att fånga intervjupersonernas upplevelser av det studerade fenomenet, i.e. 
gränslöst arbete, ger tillfälle att ställa följdfrågor för en djupare förståelse samt 
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möjlighet att erhålla detaljerade svar gällande tillgänglighet, återhämtning och strate-
gier för gränsdragning. Semistrukturerade intervjuer bygger på en uppsättning öppna 
frågor, som utformas inför intervjuernas genomförande (Bryman, 2011; Esaiasson, et 
al., 2017). Vår intervjuguide (se Bilaga 2) formulerades med utgångspunkt i studiens 
syfte och frågeställningar liksom tidigare litteratur, vilket resulterade i fyra teman med 
tillhörande intervjufrågor. Dessa var Tillgänglighet, Work-life balance, Välmående och 
återhämtning samt Gränsdragningsstrategier. Intervjuguiden underlättade formuler-
ingen av följdfrågor och fungerade vägledande vid intervjuerna. Ordningsföljden 
varierades dock för att ge deltagarna frihet att beröra teman som särskilt intresserade 
dem. Detta ansågs viktigt för att kunna skildra och förstå personalchefernas individ-
uella upplevelser av det studerade ämnet. Enligt Bryman (2011) är det väsentligt att 
frågorna utformas på sådant vis att intervjuaren kan få information om deltagarnas 
egna upplevelser och tolkningar. I samband med framtagandet av intervjuguiden 
överlämnades frågorna därför till vår handledare, som gav konstruktiv kritik och 
återkoppling gällande frågornas begriplighet och relevans. Därefter genomfördes en 
pilotintervju med en av de kontaktade personalcheferna, för att säkerställa att 
intervjufrågorna svarade mot studiens syfte. Bryman (2011) skriver att pilotunder-
sökningar dels ämnar kontrollera frågornas lämplighet och dels används för att säkra 
undersökningens övergripande kvalitet (Bryman, 2011).  Med bakgrund i pilotinter-
vjun samt återkoppling från vår handledare genomfördes justeringar för att förtydliga 
vissa frågor. 

Genomförande  

En vecka innan intervjuerna genomförandes skickades ett informationsbrev ut till 
deltagarna via e-post, vilket bland annat presenterade studiens syfte och bakgrund till 
det studerade ämnet (se Bilaga 1). Således gavs deltagarna möjlighet att fundera över 
ämnet liksom skapa en förståelse inför de kommande intervjuerna. Samtliga intervjuer 
genomfördes på företagens kontor i vald region, för att skapa en lugn och trygg miljö 
för intervjupersonerna. Det ansågs betydelsefullt att utföra intervjuerna på personal-
chefernas egna arbetsplatser, för att bättre förstå deras upplevelser av det studerade 
ämnet. Enligt Esaiasson et al. (2017) är detta väsentligt, eftersom miljön kan påverka 
den information som framkommer i intervjusituationen.  
 
Intervjuerna tog mellan 30 - 60 minuter och spelades in med tillåtelse från deltagarna.  
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Enligt Bryman (2011) skapar inspelningarna förutsättningar för att uppmärksamma 
såväl vad som sägs som hur det sägs samt möjlighet att samla utförliga beskrivningar 
och tillvarata deltagarnas berättelser i deras ord. Detta bedömdes som ett viktigt inslag 
i studien, för att skapa förståelse för personalchefernas individuella upplevelser. 
Bryman (2011) menar vidare att intervjuaren, genom att föra anteckningar under 
intervjun, kan distraheras från det som sägs. Genom att intervjuerna spelades in 
undveks denna problematik och vår fulla uppmärksamhet kunde riktas mot det 
deltagarna sa. Därigenom möjliggjordes även formuleringen av lämpliga följdfrågor 
utifrån de områden som upplevdes extra intressanta. Båda agerade intervjuledare och 
därför dokumenterades ingenting under själva intervjuerna. Istället fördes minnes-
anteckningar i nära anslutning till intervjuernas avslut, i form av allmänna intryck och 
en kortare sammanfattning.  

Bearbetning och analys 

Bearbetningen av data inleddes med att intervjuerna fördelades jämnt mellan oss och 
transkriberades i sin helhet. Detta för att underlätta det efterföljande analysarbetet. 
Intervjuerna bearbetades individuellt, men lästes sedan igenom av den andra för att 
säkerställa att informanten uppfattas korrekt samt för att skapa en helhetsbild av det 
insamlade materialet. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att transkriberingen ger 
överblick och möjlighet för att upptäcka mönster i materialet, liksom andra intressanta 
vinklar och citat som är viktiga i det fortsatta analysarbetet.  
 
Efter transkriberingen gjordes en första genomläsning av materialet för att identifiera 
den centrala innebörden och skapa ett mer hanterbart material. Enligt Bryman (2011) 
är en sådan förutsättningslös genomgång av vikt och först efteråt kan man skriva ned 
sådant som är av intresse. För att effektivisera och säkerställa enhetlighet i kodningen, 
bearbetades första intervjun gemensamt. Därigenom etablerades en struktur och ett 
gemensamt mönster för den fortsatta kodningen. Eftersom studien ämnade att 
beskriva och förstå upplevelser togs beslutet att, med inspiration från Graneheim och 
Lundman (2012), genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Detta eftersom analys-
metoden syftar till att tolka och finna underliggande betydelser i materialet. Vid en 
andra genomläsning kodades därför intervjuerna genom att notera intressanta nyckel-
ord, meningar och stycken som bildade meningsenheter. Ur dessa identifierades ord 
och kortare beskrivningar, s.k. koder, som sedan analyserades och grupperades i olika 
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underkategorier. Det senare arbetet utfördes tillsammans eftersom det ansågs givande 
att gemensamt diskutera och säkerställa att kodningen utförts på ett enhetligt sätt. 
Detta gav ett omfattande material som sedan reducerades ytterligare en gång där 
gemensamma nämnare i materialet identifierades och omvandlades till kategorier och 
teman för mer generella insikter. Dessa teman återfinns som rubriker i resultat-
avsnittet: Det gränslösa arbetslivet, Det gränslösa arbetets konsekvenser och Att 
hantera det gränslösa arbetet. Efter tematiseringen analyserades materialet och 
studerades i förhållande till teori och tidigare forskning. Nedan visas ett exempel på 
hur analysarbetet gått till, från meningsenheter till teman. 
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet 
 

Koder 
 

Underkategori 
 

Kategorier 
 

Tema 

”Jag vet att om de 

ringer är det något 

och då måste vi 

liksom avhandla den 

frågan. Det är klart 

jag svarar. Jätte-

viktigt!”.  

Svarar alltid om 

medarbetare 

ringer 

Nåbar Tillgänglighet Det gränslösa 

arbetslivet 

”Jag får arbeta som jag 

vill, jag får komma och 

gå som jag vill”. 

Kan komma och gå Fria arbets-

förhållanden 

Flexibilitet  

     

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer gällande kraven på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande har under studien beaktats på följande sätt: 
När personalcheferna kontaktades gavs de initialt information om kandidatuppsatsen, 
dess övergripande syfte och upplägg samt deras roll i studien. Likväl informerades de 
om att de och deras organisationer skulle avidentifieras, för att skydda såväl identitet 
som integritet. Denna information upprepades i det personliga mötet med respektive 
intervjudeltagare. Eftersom studien berörde frågor gällande privatliv och välmående, 
som kan vara känsliga, gjordes noggranna överväganden och slutligen beslutades att 
frågornas karaktär inte riskerade att bringa negativa konsekvenser för studiens del-
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tagare. Likväl gavs de möjligheten att ej besvara frågor som ställdes under intervjuns 
gång. Bland de personalchefer som samtyckte till att delta valde ingen att avbryta sin 
medverkan och samtliga gav, med bakgrund i lämnad information (se Bilaga 1), sitt 
medgivande. Med informanternas godkännande spelades intervjuerna in, för att 
säkerställa en korrekt och rättvisande återgivelse av deras berättelser. Samtliga ljud-
filer raderades efter studiens avslutande och vid bearbetningen av materialet 
avidentifierades informanterna genom att varken de eller deras organisationer nämn-
des vid namn. Detta med avsikt att säkerställa informanternas anonymitet. Vidare 
gjordes en avvägning vid presentationen av resultatet där citaten inte numrerades för 
att ytterligare skydda informanternas identitet och integritet. Att numrera citaten 
bedömdes vara en risk där personalchefernas karaktäristiska uttryckssätt skulle kunna 
avslöja deras identiteter inom deras respektive organisationer. Samtliga personal-
chefer finns dock representerade i resultatavsnittet, i såväl citat som flytande text. 
Ingen information har använts utanför det uttalade syftet.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat med fokus på personalchefernas 
uppfattningar av ett gränslöst arbetsliv. Resultatet är indelat i tre teman: Det 
gränslösa arbetslivet, Det gränslösa arbetets konsekvenser och Att hantera det 
gränslösa arbetet. Det första temat fokuserar på personalchefernas upplevelser av 
flexibilitet och tillgänglighet i arbetet, det andra på hanterandet av arbetets alltmer 
diffusa gränser och det tredje på huruvida gränslösheten påverkar personal-
chefernas välmående och återhämtning. Under varje tema presenteras vidare olika 
möjligheter och utmaningar förknippade med ett gränslöst arbetsliv.  

Det gränslösa arbetslivet 

Personalvetarens yrkesroll 

Personalvetaryrket är väldigt brett. Vid intervjuerna har det framkommit att både 
arbetsuppgifter och arbetsområden varierar mellan de olika organisationerna, efter-
som personalavdelningarnas funktioner är konstruerade på skilda sätt till följd av 
deras varierande storlek och uppdrag. I vissa organisationer utgör HR ett strategiskt 
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affärsstöd med ansvar för att initiera förändring samt utveckla och stärka verk-
samheten. I andra organisationer betraktas de som en renodlad stödfunktion, med 
förpliktelser gentemot såväl ledning som medarbetare. De flesta personalchefer 
påpekar dock att uppdraget är tudelat, både stödjande och strategiskt, och att deras 
position inom organisationen skapar överblick och en helhetsförståelse för verksam-
hetsuppdraget vilket underlättar arbetet. Rollen är följaktligen förenad med ett stort 
ansvar och en kunskap som är väsentlig för organisationernas tillväxt och framgång. 
Vidare framhåller personalcheferna att arbetet är omväxlande och att dagarna inte 
alltid blir som de tänkt sig. Detta eftersom arbetet saknar tydliga ramar och att de 
dagligen ställs inför nya frågor och utmaningar på grund av uppdragets spännvidd och 
många åtaganden gentemot såväl chefer som medarbetare, ledning som fackliga 
representanter. Yrkesrollens vidd och arbetets skiftande karaktär ställer krav på 
anpassningsförmåga och lyhördhet. Vidare fäster samtliga chefer stort värde vid att 
vara andra behjälplig och ser det som en central del i chefsuppdraget.  
 

Personalcheferna berättar att det ansvar som kommer med rollen sträcker sig bortom 
den reglerade arbetstiden och den fysiska arbetsplatsen. Det gränslösa ansvaret och en 
tidvis hög belastning innebär å ena sidan ökade krav men betraktas å andra sidan inte 
som betungande. En personalchef menar att ett gränslöst arbete är ett privilegium och 
majoriteten av de intervjuade cheferna berättar att arbetet utgör en stor del av livet och 
är förenat med ett stort engagemang.  
 

Arbetet är jätteviktigt för mig. Och jag tycker också att om jag har ett högt 

engagemang på jobbet så präglar det ju mig också i min personlighet och vem jag är 

och så där. Så jag identifierar mig väldigt mycket med mitt jobb.  

 

Yrkesrollen är följaktligen förenad med en stark identitet och många uttrycker glädje, 
en känsla av meningsfullhet och nöjdhet i relation till arbetet. Att inspireras, utvecklas, 
känna frihet och ha en bredd i yrkesrollen är nyckelfaktorer som lyfts fram i fråga om 
trivsel och engagemang. En del personalchefer betonar dessutom vikten av att dela 
värderingar med den organisation de arbetar för, eftersom det skapar drivkraft och ett 
intresse att växa med organisationen. 

Frihet att bestämma över arbetets förläggning 

Personalcheferna har en stor grad av frihet i arbetet och möjlighet att självständigt  



	 19 

besluta om arbetet och dess utförande. Rollen är förvisso bunden till en uppgift som 
ska utföras men när och var den utförs spelar inte någon större roll. Trots detta väljer 
de flesta att utföra majoriteten av arbetet på arbetsplatsen under dagtid. Ett flertal 
sätter stolthet i att vara närvarande och synlig för sina medarbetare och förmedlar att 
arbetsdagen kantas av många möten, vilket skapar viss bundenhet och kräver fysisk 
närvaro. Andra väljer detta upplägg utifrån en önskan om att skapa en tydligare upp-
delning mellan arbete och övrig tid. Personalcheferna nyttjar således friheten i att 
kunna styra arbetsdagen utifrån individuella behov och preferenser. Ett flertal 
uppskattar möjligheten i att kunna arbeta hemifrån en dag i veckan eller att kunna 
komma in senare på morgonen. Likaså värdesätter de att kunna gå tidigare för att vid 
ett senare tillfälle återuppta arbetet igen. För många handlar det om att få ihop 
livspusslet, att kunna hämta barnen från förskolan eller att ta sig tid till andra 
personliga angelägenheter. För andra handlar det om att inte behöva sitta kvar och 
fundera över ett till synes olösligt problem utan istället ha möjlighet att skapa distans 
och se över arbetsuppgifterna igen på kvällen. En personalchef uttrycker att 
”Flexibilitet och tillgänglighet gör att jag överlever som individ”.  
 
Alla chefer engagerar sig i arbetsrelaterade uppgifter utanför ordinarie arbetstid. Det 
handlar främst om att besvara inkommande mail och samtal, att planera och förbereda 
inför nästkommande dag samt att behandla de uppgifter som inte kunnat slutföras 
under arbetsdagen. Personalcheferna förmedlar en bild av att arbete efter kontorstid 
dels beror på en önskan av kontroll och dels på en hög arbetsbelastning.  
 

Dels är det väl naturligtvis att jag ser att jag har uppgifter jag behöver utföra som jag 

inte riktigt hinner med och mitt jobb är ju också ett jobb där jag sitter väldigt mycket i 

möten. Och sen måste jag naturligtvis säkra mina leveranser och då blir det kanske 

utanför den ordinarie kontorsdagen. En annan sak tror jag också egentligen det här 

med att någonstans får man en positiv stroke också av det här. Man känner sig lite 

duktig och det känns lite kul och man får gjort en massa saker. Så jag tror att det är 

liksom lika delar hur jag är som individ och de kraven som mitt jobb ställer. 

 
Att inte hinna med arbetsuppgifterna under dagtid är en upplevelse som delas av de 
flesta deltagarna och det tycks främst bero på att arbetsdagen kantas av många möten. 
En personalchef påpekar att det är arbetets ansvar och krav snarare än faktiska 
arbetsuppgifter som skapar en hög belastning och resulterar i att arbete utförs under 
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kvällstid. Andra menar att arbete efter kontorstid är ett resultat av en egen önskan om 
kontroll. Det handlar till exempel om en vilja att vara förberedd inför nästkommande 
dag och vecka, en strävan efter att utföra uppgifterna på ett korrekt sätt och ett krav på 
att leverera i tid. En personalchef menar att leveransen ofta är bra nog men att det ändå 
finns en angelägenhet om att kvalitetssäkra och göra uppgiften ännu bättre. En annan 
berättar att datorn alltid följer med hem, inte nödvändigtvis för att arbeta och besvara 
mail utan snarare för att kunna vara insatt och hålla sig uppdaterad om det som 
händer, både under och efter arbetsdagens slut.  

Uppkoppling och ständig nåbarhet i arbetslivet 

Personalcheferna upplever inte att det finns uttalade krav på tillgänglighet. Däremot 
anser många att rollen är förknippad med förväntningar på nåbarhet och synlighet. En 
av deltagarna lyfter att rollen som personalchef inte gör det möjligt att stänga av 
arbetet under en hel vecka. Denna åsikt delas av fler som menar att de har ett ansvar 
som innebär att de måste vara tillgängliga, även utanför arbetstid. Detta gäller främst 
under veckan men även helger. Vid semester eller längre ledigheter tycks dock de flesta 
ha möjlighet att koppla bort arbetet med bakgrund i att det finns andra på plats som 
kan utföra arbetet lika bra. Under intervjuerna kommer några personalchefer till insikt 
om att ständig nåbarhet många gånger handlar om en egen angelägenhet och en tro 
om att vara oumbärlig, samtidigt som de har en förståelse för att verksamheten inte 
stannar om de inte är där.  
 

Och det är ju ingen större katastrof morgonen efter heller. Det är ju ingen som haft 

någon slags skallgång efter mig och undrat var jag var någonstans. Så jag tror att det 

handlar väldigt mycket om mig själv och kanske handlar det också om att jag som 

individ tycker om att ha ett visst mått av kontroll. 

 
Oavsett organisation sätter personalcheferna stort värde vid att vara tillgängliga för 
sina medarbetare för att stötta och hjälpa dem i olika frågor. En av cheferna nämner 
att denne alltid vill vara nåbar för sina medarbetare baserat på att tillgängligheten 
bygger ett slags förtroende. De ska alltid veta att chefen går att nå, om behovet finns. 
Även andra chefer påtalar att de alltid svarar när medarbetare eller ledning ringer, 
oavsett tid på dygnet, med vetskapen om att utifall de hör av sig är det något som kräver 
uppmärksamhet och måste avhandlas. Cheferna informerar vidare om att de är till-
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gängliga via e-post i stort sett hela dagen. En av dem har som rutin att alltid ägna några 
minuter innan läggdags och några minuter direkt på morgonen åt att läsa och 
prioritera bland mailen. Alla chefer är överens om vikten av att hålla uppsikt över 
inboxen, eftersom det inte går att avgöra hur betydande något är förrän de läst och 
bildat sig en uppfattning av informationens karaktär. Några personalchefer tillägger 
att avsaknaden av uppsikt över mailen skapar en oro och att bristen på kontroll kan 
generera en hisnande känsla. Det blir en stress förknippad med att inte ha läst och 
prioriterat vilka mail som ska besvaras och vilka som kan vänta. Många menar därför 
att de mår bättre av att ständigt överblicka de mail som kommer in under dagen. På 
många arbetsplatser tycks det dock finnas en gemensam överenskommelse när det 
kommer till återkoppling via mail och sms. Eftersom det är ett tyst sätt att kommun-
icera, kan man heller inte förvänta sig direkt återkoppling utan då får man istället 
använda sig av alternativa kommunikationssätt. Trots detta berättar några chefer att 
det etablerats en snabbhetskultur på deras arbetsplatser och att det finns en outtalad 
förväntan om svar inom ett par timmar. Har ingen återkoppling givits inom den 
tidsramen upplevs det märkligt och personalcheferna understryker därmed vikten av 
att tydliggöra förväntningar inom arbetsgruppen. 
 
Tillgängligheten under dagtid begränsas i viss mån av möten eftersom dator och 
telefon stängs av eller läggs undan för att kunna fokusera. Några av personalcheferna 
är eniga om att ett delat fokus inte gynnar någon och att en sådan närvaro är mer 
tidseffektiv än att vara tillgänglig för alla, hela tiden. En av personalcheferna har som 
princip att sätta sig ute i en öppen kontorsyta under dagar där möten ständigt avlöser 
varandra. Detta för att visa för medarbetarna att “... jag är tillgänglig nu, ni ser mig”. 
Chefen tillägger att det i sådana situationer är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt, 
annars upplevs denne inte som välkomnande. Andra markerar sin tillgänglighet 
genom att lämna dörren till kontoret öppen. Att vara tillgänglig, både fysiskt och 
digitalt, är av allt att döma betydelsefullt för personalcheferna. De är dock noggranna 
med att poängtera att de inte förväntar sig samma tillgänglighet i retur från sina 
medarbetare.  
 

Jag har ju då en livsstil som gör att jag kan sitta ganska ofta och skicka ut mail på 

kvällar. Vilket gör ju att personer i mitt team får de här mailen på kvällarna. Och där 

behöver ju jag bli väldigt tydlig med att förklara min livssituation för att vara tydlig 

med att det här är jag som gör det för att kunna pussla ihop mitt liv och det finns ingen 
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förväntan från mig överhuvudtaget att jag ska få ett svar då, onsdag kl. 21.00, från 

någon överhuvudtaget.   

 
Det finns en medvetenhet bland personalcheferna om att deras tillgängliga arbetssätt 
kan påverka medarbetarna i en riktning som inte alltid är hållbar. Att mailutskick som 
görs under sen kväll eller tidig morgon kan upplevas mer brådskande och att det alltid 
finns de som kommer att svara, oavsett tid på dygnet. Med bakgrund i detta uttrycker 
ett flertal en önskan om att föregå med gott exempel och menar att eftertanke är en 
viktig del för att uppmuntra en sund svarskultur. För en del bottnar medvetenheten i 
att de själva upplever en viss påverkan när den närmsta chefen eller någon i lednings-
gruppen hör av sig efter arbetsdagens slut, eftersom det lätt uppfattas som mer 
betydande än det faktiskt är. Andra lyfter att överordnades tillgänglighet inte nämn-
värt påverkar deras sätt att arbeta och att möjligheten att arbeta på olika tider betraktas 
som väldigt positiv.  

Det gränslösa arbetets konsekvenser 

Arbetets överspridning 

En chef nämner att arbete och övrig tid går ihop på ett tydligare sätt än tidigare, 
eftersom det inte längre finns definitiva gränser som åtskiljer de två sfärerna. Personal-
chefernas tillgängliga arbetssätt, där åtaganden i arbetet även uträttas under ledig tid, 
har skapat såväl förutsättningar som utmaningar när det kommer till arbete och privat-
liv. Skälen till att arbetet är närvarande även efter arbetsdagens slut beror främst på 
tre anledningar: personalchefens egen angelägenhet, en önskan om kontroll samt en 
arbetsmängd som inte hinns med under arbetsdagen. En personalchef menar att det 
finns en risk i att förskjuta gränser till arbetets fördel eftersom det innebär att man får 
mer gjort på kortare tid, vilket skapar förväntningar hos både sig själv och andra för 
vad som ska hinnas med under en arbetsdag. Likväl skapar man en bild av att man på 
en tillsynes kort tid lyckas producera någonting som är väldigt bra. I likhet med detta 
menar en annan personalchef att en ständig gränsöverträdelse bidrar till högre 
förväntningar på arbetsprestation, vilket kan göra det svårt att gå tillbaka till en normal 
nivå för vad som är rimligt att uträtta under en arbetsvecka. Att tänja på arbetets 
gränser skapar å ena sidan en känsla av produktivitet men kan, enligt en personalchef, 
å andra sidan leda till att man inte ser sin egen ansträngning och att man skapar en 
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arbetsbelastning som inte är hållbar i längden. Arbetsdagen förlängs, på gott och ont, 
när man gör ett avbrott och sedan återupptar arbetet igen hemma. 
 

Och med den rollen som jag har också så tar ju arbetsdagen kanske aldrig riktigt slut. 

Jag kan ju aldrig stämpla ut och gå hem och bara tänka att nu behöver jag inte fundera 

på någonting. Många av de uppgifter jag sysslar med de bär man ju med sig i tanken 

och man kanske klurar på smarta lösningar även om man är någon annanstans.  

 
Det finns två uppfattningar, dels de som i likhet med citatet upplever att arbetsdagen 
inte har något definitivt slut och dels de som menar att arbetsdagen slutar när de 
lämnar arbetsplatsen. En personalchef menar att det därefter inte finns någon uttalad 
förväntan som ställer krav på tillgänglighet och arbetsprestation, utan att det snarare 
rör sig om ett fritt val för huruvida fritiden ska användas för att utföra arbetsrelaterade 
uppgifter eller inte. Andra som menar att arbetsdagen per definition slutar när de går 
hem från kontoret och som gärna vill ha en tydlig uppdelning, utför trots detta arbete 
under kvällstid. Ofta handlar det om att tankar på arbetet dröjer sig kvar även efter 
arbetsdagens slut, vilket tycks vara ett utbrett fenomen bland alla personalchefer. Den 
bakomliggande anledningen till detta är arbetets karaktär och känslan av att det finns 
mycket att göra. Några av cheferna menar att det inte är några problem att släppa 
tankarna på arbetet under en normal dag men att det är svårare i tider när arbets-
belastningen är hög, det personliga engagemanget är stort samt när arbetsuppgifterna 
är komplexa och känslomässigt ansträngande. Tankarna på arbetet kan vara tyngande 
och en personalchef menar att det svårt att finna ro och tid för återhämtning till följd 
av arbetets ständiga närvaro. Många gånger kan det dock leda till att man hittar en bra 
lösning på ett svårlösligt problem.  

Att balansera arbetets och privatlivets sfär 
Det finns följaktligen inte längre några tydliga gränser som avskiljer arbete och övrig 
tid, eftersom såväl faktiska arbetsuppgifter som tankar på arbetet träder in i den 
privata sfären och påverkar balansen däremellan. De flesta personalchefer upplever sig 
ha en god balans, trots denna överspridning, men att det i perioder är svårare att 
tillgodose behov både privat och professionellt. Några framhåller att tidvis höga krav i 
arbetet, årliga arbetstoppar likväl som privata angelägenheter kan försvåra upplev-
elsen av att räcka till i båda sfärerna. Likaså kan engagemanget i arbetet öka risken för 
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att åtaganden i arbetslivet tar överhand. En personalchef berättar att det finns tider 
när familjen markerar att man är frånvarande, vilket resulterar i ett dåligt samvete. 
Vidare tillägger denne, i likhet med andra, vikten av familjens stöd vid arbete utanför 
arbetsplatsen. Detta eftersom det måste anpassas efter familjens behov och rutiner. Att 
det är viktigt att skapa balans råder det dock inga tvivel om och personalcheferna är 
överens om att de vanligtvis lyckas upprätthålla en god balans, genom den flexibilitet 
och tillgänglighet som arbetsrollen erbjuder. Framför allt betraktas möjligheten att 
själv besluta om sin tid som en viktig förutsättning för att pussla ihop vardagen. Det 
gör det möjligt att komma in senare eller gå tidigare från jobbet för att till exempel gå 
på teater, träna, spela fotboll med barnen i en park eller varva ned på andra sätt. En 
personalchef framhåller att flexibiliteten är avgörande för att kunna leverera i arbetet 
och samtidigt känna att man får tillräcklig tid med familjen.  
 

Jag kan verkligen komma iväg och ha några timmar med mina barn på eftermiddagen,  

för att sedan kunna koppla upp mig och få fokusera på arbetet igen. Och det gör att jag 

överlever som individ. Det ger mig massa livskvalitet. 

 
Upplevelsen av balans påverkas följaktligen av att tidsmässigt räcka till både i arbetet 
och privat. Många sätter även stort värde vid att vara närvarande i vad än de tar sig för 
men poängterar samtidigt att höga krav i den ena sfären kan försvåra den mentala 
närvaron i den andra, vilket påverkar upplevelsen av balans negativt. En av cheferna 
betonar att avsaknaden av balans kan leda till att man slukas av arbetet och riskerar 
att radera andra viktiga ingredienser som man har i privatlivet såsom fritidsintressen, 
familj och vänner. Flera av deltagarna har upplevt perioder med en väldigt hög arbets-
belastning och har således erfarit konsekvenserna av att inte räcka till. I sådana 
perioder är det viktigt att prioritera och finna stunder av vila för att orka med.  

Möjligheten till återhämtning  

Personalcheferna upplever att de överlag har goda möjligheter till återhämtning, men 
att vilan ofta är begränsad under arbetsdagen. Enligt en chef beror detta på att dagarna 
maximeras och att pauser bortprioriteras för att kunna komma hem i god tid på 
kvällarna. I likhet med detta menar andra att dagarna präglas av ett högt tempo där 
olika sammanträden och åtaganden avlöser varandra, vilket inte lämnar tid för raster. 
En av dem framhåller att förutsättningarna för återhämtning egentligen är goda efter-
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som de själva kan styra arbetstiden. Raster är däremot något man måste ta sig och 
prioritera i kalendern, annars riskerar dagen att gå slag i slag.  
 

Att börja bygga in små kvartar emellan, säkra att det finns en ordentlig lunchpaus mitt 

på dagen eller det kanske finns en halvtimme för att tömma mailen gör så himla stor 

skillnad! Jag märker verkligen skillnad när vi jobbar på det sättet och det tror jag också 

är det som gör att man känner att man orkar mycket, mycket mer också.  

 
Ett flertal personalchefer har kommit till insikt om att återhämtningen är avgörande 
för att kunna prestera på en bra nivå och att man behöver vila för att klara av arbets-
dagen. Det tycks finnas en generell bild på arbetsplatserna om att långa arbetsdagar 
genererar bra prestationer och cheferna menar att det tagit tid för dem att inse att 
resultatet inte blir bättre bara för att de sitter längre. Flera av dem betonar vikten av 
raster och att socialisera sig med kollegor eftersom det dels skapar distans till arbetet 
och dels ger möjlighet att bolla tankar och idéer. En personalchef understryker att 
interaktionen med andra skapar ny energi som gör att man orkar resten av dagen. Även 
om personalcheferna inte alltid anser sig ha tid till rast under dagen, lyfter de att 
möjligheten till återhämtning är bättre efter arbetsdagens slut. En majoritet av 
personalcheferna återger att de får återhämtning genom träning i olika former men att 
återhämtning också handlar om att titta på tv, lyssna på musik, läsa en bok eller umgås 
med vänner. Enligt cheferna skapar tiden för återhämtning en möjlighet att distansera 
sig från arbetet och dess krav eftersom det många gånger kan vara svårt att koppla bort 
från ett arbete som är utmanande, roligt och intressant. Likväl visar resultatet att 
fritidsaktiviteterna balanserar stressnivån och påverkar välmåendet positivt.  
 
Perioder av hög belastning kan i sin tur också försvåra möjligheten till bortkoppling 
och få konsekvenser för hälsan. Däremot följs tuffa perioder ofta av tider med mindre 
tryck och en av personalcheferna betonar vikten av att nyttja de lugnare perioderna för 
återhämtning och nedvarvning. Några av cheferna menar att det i intensiva perioder 
med otydliga krav är viktigt att personer i den närmsta omgivningen uppmärksammar 
det osunda beteendet och frågar hur man mår. Vidare berättar de att det även är viktigt 
att lyssna till sina egna varningssignaler som till exempel kan ta sig i uttryck genom 
värk i huvud, axlar, rygg och nacke, sömnsvårigheter samt att man blir kortare i tonen. 
Detta för att på sikt säkra att arbetet utförs på ett hållbart sätt. 
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Att hantera det gränslösa arbetet  

En önskan om att särskilja eller förena de två sfärerna 

Att hantera den potentiella gränsöverträdelse som flexibiliteten och tillgängligheten i 
arbetslivet skapar, förutsätter enligt personalcheferna olika tekniker för gränssättning. 
Behovet av en tydlig gräns varierar mellan cheferna där en del föredrar en tydlig 
uppdelning medan andra ser stora fördelar med att kunna alternera fritt mellan 
arbetsrelaterade och privata aktiviteter. De personalchefer som önskar särskilja arbete 
och privatliv värdesätter känslan av frihet under ledig tid. En personalchef upplever att 
hemarbete har en negativ inverkan eftersom det tar tid från andra viktiga åtaganden 
och resulterar i att arbetet tillslut “kommer för nära”. En annan menar att det bidrar 
till en konkurrens mellan vem man är på arbetet och vem man är hemma, vilket i 
längden kan få negativa påföljder. Att istället fokusera på en sak i taget skapar, enligt 
dem, livskvalitet eftersom det lämnar utrymme för att göra sådant de uppskattar, med 
personer de tycker om. Bland de som inte har behov av en tydlig gräns skapas livs-
kvalitet i sin tur av möjligheten att arbeta utanför ordinarie arbetstid, eftersom det ger 
förutsättningar för att lägga vardagslivets pussel. Ingen av cheferna skulle dock vilja gå 
tillbaka till en tid där de själva inte hade möjlighet att påverka arbetet och dess 
förläggning. Skillnaden mellan de som önskar samordna och de som vill särskilja 
arbete och övrig tid är däremot att de förstnämnda hellre väljer att gå tidigare och ta 
med sig arbetet hem i perioder med hög belastning medan de senare väljer att komma 
in tidigare eller sitta kvar längre för att färdigställa brådskande ärenden. Alla chefer är 
överens om att när de väl arbetar eller engagerar sig i något privat ska det finnas ett 
tydligt fokus och en fullständig närvaro i den aktuella sfären. En personalchef berättar 
att arbetsrelaterade samtal och mail får vänta om denne befinner sig på en middag med 
vänner eller i en lekpark med sina barn, eftersom ingen gynnas av dubbla fokus. Andra 
chefer förklarar dock att de lika gärna kan svara på mail eller samtal om de sitter 
hemma en kväll och tittar på TV.  
 

Jag tycker ändå att det måste finnas en tydlig gräns mellan arbete och privatliv.	Också 

för att du ska få känna att du är ledig eller att du är fri liksom, att göra andra saker. 

Det tror jag är viktigt.	Samtidigt som jag inte riktigt ser att det skulle vara liksom att 

klockan 17.00 så går den skarpa gränsen. För det har jag svårt att se i den typen av jobb 

som kanske jag har idag.  
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Möjligheten att själv bestämma över huruvida de två sfärerna ska delas upp eller före- 
nas kan följaktligen begränsas. De som föredrar en tydlig uppdelning berättar att de 
ibland måste utföra arbete under kvällstid på grund av de krav som arbetet ställer. En 
annan personalchef menar att förhållanden i hemmet påverkar uppdelningen och att 
dennes beslut om segmentering är en följd av familjens behov trots viljan att ha ett mer 
integrerat arbetssätt. De som föredrar integrering förmedlar i sin tur vikten av att vara 
medveten och hålla uppsikt över sig själv, eftersom det finns en risk att arbetet tar 
överhand i ett yrke där man trivs och mycket arbete ger en positiv känsla.  

Gränsdragningsstrategier  

Att det kan vara utmanande att dra gränser råder det inga tvivel om och under 
intervjuerna har det framkommit att personalcheferna använder olika strategier och 
tekniker för att särskilja arbete och övrig tid. Bland de som föredrar att dela upp de två 
sfärerna utgör arbetsplatsens väggar ett viktigt hjälpmedel för att åtskilja arbete och 
fritid. En av cheferna berättar att den lediga tiden tar vid när denne lämnar kontoret 
och att de fysiska gränserna är en hjälp som gör det enklare att skifta fokus, från att 
vara professionell till att vara privat. Ett annat hjälpmedel som nyttjas av samtliga 
personalchefer är tekniken som på olika sätt används för att avgränsa de två sfärerna.  
 

Jag älskar teknik! Det är det som gör att jag överlever som person, men den kan… Man 

ska använda den på rätt sätt då och hellre tänka teknik utifrån att stänga av mer än att 

sätta på. 

 

De flesta personalcheferna har valt att ha olika telefoner, en privat och en för arbetet. 
Dubbla telefoner gör det enklare att koppla bort arbetet under ledig tid eftersom 
tjänstemobilen dels kan stängas av och dels kan läggas undan. Andra har valt att slå av 
push notiser för att inte distraheras av de mail som kommer in och har därigenom gjort 
det till ett aktivt val när de ska läsa och prioritera i inboxen. De är även noggranna med 
att via såväl mail som voicemail meddela sin frånvaro, främst under längre semestrar. 
Därmed överförs ansvaret till avsändaren som får i uppdrag att avgöra om ärendet är 
brådskande eller kan vänta. Vidare menar en personalchef att det är viktigt att fysiskt 
kommunicera sin tillgänglighet och skapa en tydlighet gentemot andra. Denne 
poängterar att det är viktigt att våga säga ifrån och att frånkoppling i nio fall av tio 
accepteras av omgivningen. Det är dock viktigt att lära känna sina egna behov och 



	 28 

komma till insikt om sin föredragna uppdelning för att kommunikationen ska fungera 
på ett tillfredsställande sätt.  
 
Personalcheferna berättar att man ibland bör stanna upp och reflektera över ärendets 
beskaffenhet. Det är viktigt att inse att inte allt är lika brådskande, eftersom man då 
riskerar “att springa på alla bollar” och således inte får något tydligt avbrott från 
arbetet. Något som också betonas av en del är vikten av att vara principfast och stå fast 
vid det man beslutat gällande arbetets utförande. Om inte blir det svårt att upprätthålla 
en tydlig gräns, likväl känna sig tillfreds med de val man gjort. De ovannämnda 
strategierna är framträdande bland personalcheferna men den tillsynes främsta 
strategin för att särskilja arbete och övrig tid är att engagera sig i olika aktiviteter 
utanför arbetsplatsen. Det finns en stor spridning i aktiviteter som bottnar i 
personalchefernas olika intressen och det rör sig om alltifrån träning till social 
interaktion, fiske och matlagning.  
 

Också är det oerhört viktigt att man får den här pausen. Att break, göra någonting 

annat. Träna eller åtminstone gå ut så man... Det är ju just det där att få något annat 

att tänka på och rensa. Och inte skippa liksom andra fritidsintressen utan hålla kvar 

vid dem. För det är ju så lätt att man jag ids inte åka och träna ikväll eller näe, några 

kompisar ringer och ska fika men jag skiter i det, jag sitter och jobbar istället. Då är det 

ju jätteviktigt att man nämen okej, jag kommer och sitter de där två timmarna och 

pratar och fikar och har det trevligt. 

 
Att bejaka fritidsintressen och träning är följaktligen viktigt för såväl gränsdragning 
som återhämtning men trots detta är det, enligt cheferna, det första som bort-
prioriteras i intensiva perioder. Sannolikheten för att arbetet följer med hem, såväl 
fysiskt som mentalt, ökar i perioder med hög arbetsbelastning. Därmed blir strategier 
för att hantera det höga trycket också avgörande för möjligheten att hålla isär sfärerna. 
I perioder av hög arbetsbelastning tycks studiedeltagarnas tillgänglighet påverkas och 
majoriteten av cheferna menar att de blir mindre tillgängliga i ett försök att prioritera 
och fokusera på en sak i taget. Detta genom att de till exempel stänger av ljudet på 
telefonen, låter vissa mail vänta samt arbetar hemifrån för att undvika diverse stör-
ningsmoment. Tillgängligheten i arbetet kan således, som en personalchef uttrycker 
det, leda till att det som egentligen skulle ta tio minuter tar en hel dag. Detta till följd 
av att mail och samtal liksom medarbetare som dyker upp i dörren för spontana möten 
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distraherar och konkurrerar om chefernas uppmärksamhet. Vidare belyser de vikten 
av att prioritera, planera och strukturera under intensiva perioder för att dels få 
överblick över arbetsmängden och dels för att skapa en känsla av kontroll. Att avgöra 
vad som är viktigt och vad som kan vänta gör att arbetet blir lättare att hantera, 
samtidigt som det, enligt några, skapar utrymme för att etablera en fungerande balans 
mellan arbete och övrig tid. Möjligheten att påverka är ytterligare en komponent som 
anses viktig för att kunna hantera en hög belastning i arbetet. Detta eftersom avsakn-
aden av kontroll tvingar individen att rätta sig efter andras bestämmelser, vilka 
eventuellt inte ligger i linje med vad de själva önskar.  

Stöd för gränsdragning  

Huruvida gränserna mellan arbete och privatliv upprätthålls är tillsynes personal-
chefernas egna ansvar och angelägenhet. Enligt dem kan dock olika faktorer i 
omgivningen verka stöttande och förenkla gränsdragningen. En sådan faktor är 
tillgång till en tillgänglighetspolicy eftersom den påtalar hur man ska hantera nåbar-
het utanför ordinarie arbetstid. I likhet med detta poängterar några av cheferna vikten 
av goda ledare och ett gott klimat som hjälper till att skapa tydliga gränser att förhålla 
sig till. Många av cheferna menar vidare att kulturen är en viktig ingrediens eftersom 
ett gemensamt förhållningssätt där flera gör lika skapar större acceptans och en känsla 
av att ”det inte bara är jag som inte svarar på kvällen utan vi har bestämt att så är det 
för alla”. Att ha en gemensam överenskommelse för hur kontakt efter arbetstid ska ske 
är viktigt, liksom att gemensamt reda ut vilka förväntningar man har på varandra i 
arbetsgruppen eftersom det inte alltid är uttalat och därmed kan skapa missförstånd. 
 

Väldigt, väldigt ofta går man runt och tror saker. Man tror att människor tror att man 

inte jobbar. Att man aldrig är på kontoret eller att man inte svarar på mailen i tid och 

så vidare. Och när du väl frågar personer så visar sig att så inte alls är fallet.  
 
Att ha en öppen dialog är någonting som samtliga personalchefer uppmuntrar, dels för 
att det tydliggör förväntningar och reducerar risken för missförstånd men även efter-
som det skapar en plattform för medarbetare att i grupp reflektera över olika 
utmaningar och framgångar. En chef kan inte nog understryka vikten av en tillitsfull 
relation och menar att hjälp från andra underlättar gränsdragningen. Stöd från 
arbetsgivare, kollegor och den närmsta ledningen är följaktligen viktigt eftersom det 
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representerar en yttre gräns att förhålla sig till och således förenklar uppdelningen 
mellan arbete och privatliv. Även arbetsgivaren har ett ansvar i att skapa ett klimat 
som är hållbart i längden. Enligt personalcheferna är det ett område som kräver 
fortsatt utveckling och tankarna kring ämnet varierar mellan de olika organisation-
erna. Ett flertal av cheferna har själva insett vikten av att ta ansvar för sitt handlande 
och menar att de kan bli bättre på att uppmärksamma vilka konsekvenser det egna 
gränslösa arbetssättet skapar. För att minska sin påverkan har vissa chefer slutat maila 
under kvällstid, alternativt satt ett klockslag för när mailen ska skickas iväg. Att som 
arbetsgivare föra en diskussion kring ämnet lyfts fram som viktigt eftersom alltfler 
sjukskrivningar är kopplade till stress och utmattning. Däremot förespråkar ingen av 
cheferna en överreglering i frågan där arbetsgivaren går in och begränsar eller till och 
med förbjuder arbete efter kontorstid. Möjligheten till flexibilitet och självbestämm-
ande i fråga om arbetets förläggning är, enligt dem, viktig och ett hållbart arbetsliv 
kräver lyhördhet för medarbetarnas livssituation och önskemål. 
 

Vi måste fundera på hur vi hjälper våra medarbetare att vara hälsosamma och hålla i 

ett maratonlopp istället för en sprint.  

Diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas, analyseras och diskuteras resultatet utifrån studiens 
syfte och tidigare forskning. Vidare presenteras för- och nackdelar med valet av 
metod och slutligen redovisas förslag till vidare forskning. I diskussionen presenteras 
en sammantagen bild av personalchefernas utsagor. Oavsett om en eller flera 
deltagare angivit ett svar, refererar vi till dem som ”personalcheferna” eller 
”cheferna”. 

Resultatdiskussion 

Det gränslösa arbetslivet kännetecknas, som Mellner (2016) skriver, av flexibla 
arbetssätt och nya krav på tillgänglighet såväl under som efter arbetsdagens slut. 
Resultatet i vår studie visar att personalcheferna definierar sina arbeten och 
yrkesroller som flexibla eftersom de har stor valfrihet gällande arbetet och dess 
utförande. I enlighet med detta menar Hill et al. (2008) att flexibilitet handlar om 
arbetstagarnas förmåga att självständigt välja när, var och hur länge de ska engagera 
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sig i arbetsrelaterade uppgifter. Personalcheferna framhåller att de å ena sidan är 
bundna till ett uppdrag samt vissa förväntningar på leverans men att de å andra sidan 
har möjlighet att själva bestämma var arbetet ska utföras och när på dygnet det ska 
förläggas. Utifrån detta menar vi att personalcheferna per definition har ett flexibelt 
arbete. Vidare menar Hill et al. (2008) att flexibilitet i arbetet även förutsätter en 
känsla av kontroll, tillit och stöd från arbetsgivaren. Att arbetets reglering minskat och 
att personalcheferna givits ökat ansvar från respektive organisation att självständigt 
definiera arbetets ramar, kan därmed vara en följd av det förtroende och det värde som 
arbetsgivarna fäster vid den kunskap och kompetens som personalcheferna tillför. 
Flera av dem hävdar att de upplever stort stöd från såväl närmsta chef som ledning och 
att det är en viktig förutsättning för att både kunna och känna gott samvete över att 
nyttja den frihet som de tilldelats. Med bakgrund i detta tolkar vi att stöd från 
arbetsgivaren är en väsentlig förutsättning för det fria arbetslivet, eftersom flexibla 
lösningar tycks förutsätta förtroende och tillit. Det går därmed inte att endast 
tillhandahålla ett utökat beslutsutrymme utan arbetstagarna måste även ges möjlighet 
att nyttja det, utan att begränsas av alltför snäva direktiv. I likhet med detta menar 
Karlsson (2006) att flexibiliteten är relationell och att arbetstagarnas flexibilitet 
förutsätter att arbetsgivaren är flexibel. Vi menar dock att flexibiliteten, i dagens 
gränslösa arbetsliv, i samma utsträckning kräver att familjen är flexibel. Detta med 
bakgrund i att samtliga personalchefer, i varierande omfattning, utför arbete hemm-
avid under kvällar och helger. Resultatet i studien antyder att familjens stöd och 
acceptans är en viktig förutsättning för personalchefernas arbetssätt, eftersom deras 
engagemang i gränsöverskridande aktiviteter tar av familjens gemensamma tid. 
Familjen måste därmed vara villig att rucka på sina tider och rutiner för att det ska 
fungera. Om inte, skulle personalcheferna troligtvis uppleva en större slitning mellan 
de två sfärerna än det gör idag baserat på en känsla av att vara frånvarande. Karasek 
och Theorell (1990) betonar vikten av att höga krav balanseras av hög kontroll och ett 
starkt socialt stöd, detta för att undvika ohälsa och negativ stress. Det gränslösa arbetet 
är i sig kravfyllt och i kombination med att inte räcka till skulle det kunna skapa en på 
sikt ohållbar situation. Socialt stöd har en påvisat positiv effekt på höga krav (Johnson 
& Hall, 1988) och vi menar därför att familjens stöttning är en viktig komponent för 
personalchefernas välmående och möjlighet att hantera ett gränslöst arbete.  
 
Galinsky, Bond och Hill (2004) påtalar i sin tur att flexibilitet i arbetet kan bidra till en 
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ökad arbetstillfredsställelse och ett ökat engagemang bland de anställda. Personal-
cheferna i vår studie betraktar friheten i arbetet som en möjlighet eftersom den skapar 
goda förutsättningar för att möta behov både på och utanför arbetsplatsen. En av de 
främsta fördelarna är att kunna balansera arbete och privatliv genom att till exempel 
komma in senare eller gå tidigare från arbetet. Att inte behöva stanna kvar på kontoret 
för att sitta av tiden utan istället ha möjligheten att ta upp arbetet igen vid ett senare 
tillfälle är ytterligare en förmån som lyfts fram av personalcheferna. Vi tolkar, i likhet 
med Galinsky, Bond och Hill (2004), att det engagemang och den starka identifikation 
som framträder i resultatet till viss del kan bero på de fördelar som följer av det fria 
arbetet. Flexibiliteten kan därigenom skapa motivation och drivkraft bland de 
anställda att utvecklas med organisationen och prestera över förväntan. Studier visar 
däremot att flexibiliteten, i kombination med tillgängligheten i arbetet, samtidigt 
bidragit till ett ökat tryck där individer betraktar arbete utanför givna ramar som en 
nödvändighet (Allvin et al., 2006; Arbetsmiljöverket, 2018). Personalcheferna lyfter 
att detta för dem inte är en följd av uttalade krav utan snarare en konsekvens av 
chefsrollen, likväl ett uttryck för en vilja att finnas tillhands för medarbetarna. 
Underförstått finns dock en förväntan på snabb återkoppling på arbetsplatserna, vilket 
följt av de senaste årens utveckling. Mellner (2015) skriver att upplevelsen av höga krav 
på tillgänglighet samt känslan av att inte hinna med allt under ordinarie arbetstid 
bidrar till att individer engagerar sig i gränsöverskridande aktiviteter. I likhet med 
detta visar resultatet att arbete efter kontorstid samt förväntningar på nåbarhet främst 
är ett resultat av hög arbetsbelastning samt chefernas egna angelägenhet och önskan 
om kontroll. I vissa fall tycks det vara medvetet men under intervjuerna uppmärk-
sammar vi att inte alla tycks ha insett i vilken utsträckning de använder ledig tid till 
arbetsrelaterade aktiviteter. Den generella inställningen som framkommer i resultatet 
är att man hinner det man hinner. Vi menar däremot att man åstadkommer mycket 
mer när kvällar och helger nyttjas för arbete och att man därigenom riskerar att bli 
blind för sin egen ansträngning. I likhet med detta skriver Allvin et al. (2006) att ett 
gränslöst arbete medfört en arbetsintensifiering där individen åtar sig mer arbete än 
tidigare. Att använda ledig tid för att hantera arbetsmängden gör att man, enligt oss, 
håller sig flytande men det skulle även kunna leda till att man omedvetet höjer 
förväntningarna för vad som är rimligt att hinna med under en arbetsdag. Detta kan 
visserligen resultera i en upplevelse av effektivitet och produktivitet men kan i längden 
bidra till upprätthållandet av en arbetsbelastning som inte är hållbar. Även om 
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cheferna tillsynes inte upplever krav på tillgänglighet från andra kan det egna arbets-
sättet följaktligen skapa en mer kravfylld arbetssituation med outtalade förväntningar 
på prestation från sig själv och omgivningen. 
 
Trots att arbetet spiller över på fritiden, i form av såväl tankar som faktiska arbetsupp- 
gifter, visar studien att personalcheferna i det stora hela upplever en god balans. Det 
finns dock perioder där åtaganden i arbetet och privatlivet är svåra att förena vilket 
kan resultera i en känsla av otillräcklighet. Noon och Blyton (2007) menar att 
upplevelsen av balans bygger på att skapa en välfungerande relation mellan arbete och 
privatliv. Det som kännetecknar balans för den ena utgör nödvändigtvis inte balans för 
den andra. Vår tolkning är därmed att upplevelsen av balansen inte förutsätter ett 
tillstånd av jämvikt utan istället baseras på individens nöjdhet med den egna 
uppdelningen. I vårt resultat kan vi utläsa att möjligheten till självbestämmande är 
avgörande för känslan av att räcka till i båda sfärerna, liksom för att pussla ihop 
vardagen. Oberoende av gränspreferens och antalet övertidstimmar anger cheferna att 
de har en relativt god balans. Enligt oss visar detta på att de som fördelar sin tid jämnt 
mellan de två sfärerna inte nödvändigtvis upplever en bättre balans än de som planerar 
sin tid till förmån för arbetet. Det går därmed inte att uttala sig om huruvida någon har 
balans baserat på antalet timmar de spenderar på arbetet utan det är, i enlighet med 
det Aronsson (2018a) skriver, upp till var och en att själv definiera.  
 
Balansen bygger vidare på individens möjlighet att självständigt hantera gränserna 
mellan arbete och privatliv. Enligt Kossek et al. (2012) och Kreiner et al. (2009) 
definieras upplevelsen av gränskontroll utav överensstämmelsen mellan individens 
önskade uppdelning och faktiska gränsövergångar. Bland personalcheferna varierar 
behovet av en tydlig gräns, där vissa föredrar en distinkt uppdelning medan andra 
uppskattar friheten i att obehindrat kunna växla mellan de två sfärerna. Samtliga 
personalchefer upplever sig, oberoende av gränspreferens, kunna hantera gränserna 
vilket utifrån litteraturen tyder på att det finns en samstämmighet mellan deras 
agerade och önskade gränsstrategi. Däremot visar resultatet att de flesta chefer, även 
de som önskar särskilja sfärerna, i stor utsträckning engagerar sig i gränsöver-
skridande aktiviteter. En sådan överträdelse betraktas, enligt Mellner et al. (2014), inte 
som ett problem bland de som föredrar att integrera arbete och privatliv, utan snarare 
som en möjlighet och en del av deras valda strategi. För de som önskar särskilja de två 
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sfärerna är en sådan gränsöverträdelse desto mer problematisk i relation till upp-
levelsen av gränskontroll eftersom det skapar en oönskad överlappning. Att de som 
föredrar segmentering ger en bild av hög gränskontroll går därmed emot den definition 
som presenteras i litteraturen. Vår tolkning är att detta kan bero på två saker. Dels att 
personalcheferna har en annan gränspreferens än de anger till följd av att de inte 
reflekterat över vad de egentligen föredrar. Och dels att gränskontrollen, i enlighet med 
det Mellner (2016) skriver, främst baseras på upplevelsen av att kunna hantera 
arbetets diffusa gränser. Den sistnämnda anledningen antyder att faktiska gräns-
övergångar inte har någon större betydelse, eftersom upplevelsen av gränskontroll 
påverkas av tron om att den önskade och agerade gränsstrategin stämmer överens, 
snarare än vad som är fallet. Enligt Mellner (2016) har upplevelsen av hög 
gränskontroll en påvisat dämpande effekt på faktiska gränsövergångar och kanske är 
det just det som bidragit till att alla personalchefer delar upplevelsen av att ha en 
fungerande situation. Resultatet visar således på att det finns en diskrepans där vissa 
chefer önskar en uppdelning men agerar enligt en annan. Strategivalet tycks, med 
bakgrund i litteraturen, främst vara ett resultat av individens fria val och ett uttryck för 
dennes föredragna gränsstrategi (Campbell Clark, 2000; Kreiner, 2006). Vår studie 
tyder dock på att förhållanden i personalchefernas omgivning också kan ha en 
betydande effekt och begränsa det fria valet. Arbetets krav, i form av en hög belastning 
samt förväntningar från sig själv och andra, kan pressa individen att välja en typ av 
strategi (Kossek, 2016). Likväl kan förhållanden i privatlivet påverka möjligheten att 
fritt välja huruvida de två sfärerna ska integreras eller separeras (Aronsson, 2018a). 
Utifrån detta tolkar vi att valet av upplägg är en kollektivt förhandlad ordning där olika 
dimensioner samspelar. I slutändan är det troligtvis individens egna avvägning som 
definierar den agerade strategin, dock utifrån en bedömning av de för- och nackdelar 
som kommer av att möta kraven från de olika sfärerna. 
 
Vidare går det att ifrågasätta hur medvetet personalchefernas val av strategi faktiskt 
är. Detta eftersom alla önskar ha ett tydligt fokus i den sfär där de agerar men samtidigt 
tycks växla relativt obemärkt mellan dem. Alla personalchefer har olika strategier som 
hjälper dem att hantera de diffusa gränserna. En del tar hjälp av arbetsplatsens fysiska 
gränser, en tydlig kommunikation eller reflektion medan andra nyttjar tekniska 
hjälpmedel för att hålla isär sfärerna. I resultatet är det dock två strategier som 
utmärker sig och framhålls som mest effektiva: fritidsaktiviteter och att stå fast vid sina 
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beslut. Mellner et al. (2014) menar att olika tekniker för gränssättning är viktiga för att 
hantera det gränsöverskridande arbetslivet och för att lyckas etablera en välfunger-
ande relation mellan arbete och privatliv. Att hålla fast vid det som beslutats är således 
en viktig del i att hantera arbetets överspridning men det tycks vara nog så svårt i 
perioder av hög arbetsbelastning. Personalcheferna berättar att de, trots vetskap om 
dess värde, tidvis väljer att bortprioritera träning och andra aktiviteter till följd av 
arbetets krav. Vår tolkning är att även de andra strategierna ibland får stå tillbaka till 
förmån för arbetet och att personalcheferna bortser från de negativa konsekvenser som 
följer av att låta arbetet ta överhand. Detta val framstår många gånger som medvetet 
och skulle, enligt oss, kunna spegla chefernas egna angelägenhet och vilja att prestera 
samt den känsla av produktivitet och kontroll som Waizenegger (2015) beskriver. Valet 
tycks dock även styras av ett yttre tryck i form av upplevda krav i förhållande till 
yrkesrollen och en önskan att leverera hög kvalitet.  
 
Studiens resultat visar ytterligare att personalcheferna värdesätter goda relationer till 
såväl chefer som kollegor och att stödet från dem är en viktig förutsättning för att 
kunna skilja arbete och privatliv åt. Med bakgrund i detta tolkar vi att det vid intensiva 
perioder, när arbete prioriteras högre än privata åtaganden, är viktigt att någon i den 
närmsta omgivningen uppmärksammar beteendet. Möjligheten att själv kunna 
bestämma över arbetet och dess förläggning är ett uttryck för kontroll men i perioder 
där gränser förskjuts till arbetets fördel kan kontrollen, enligt oss, likväl utgöra ett 
självskapat krav. Johnson och Hall (1988) menar att stödet kan verka dämpande i 
perioder med höga krav och låg kontroll. Detta antyder enligt oss vikten av kollegialt 
stöd eftersom de skulle kunna hjälpa individen att återta kontrollen och därigenom ges 
förutsättningar för att återigen ta välgrundade beslut med utgångspunkt i individuella 
behov. Det handlar således om att hitta tillbaka till en bra balans och en upplevelse av 
hög gränskontroll där den önskade och agerade gränsstrategin flätas samman. Att 
arbete prioriteras framför det egna välmåendet är enligt oss inte ett uttryck för låg 
kontroll utan det kan snarare bero på att cheferna begränsar sin egen valfrihet. 
Personalcheferna själva menar dock att det handlings- och beslutsutrymme de givits 
utifrån deras roll, liksom tillgången till dator och arbetstelefon, bidragit till en god 
kontroll. Enligt Dery, Kolb och MacCromick (2014) har möjligheten till uppkoppling 
skapat förutsättningar för individer att ständigt bevaka och hålla sig uppdaterad om 
händelser som sker under och efter arbetsdagen. Några personalchefer framhåller en 
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bild av att de mår bättre av att ständigt ha uppsikt över inboxen, vilket ligger i linje 
med det Brännemo och Gullstrand (2012) skriver där de poängterar att ofrivillig 
frånkoppling kan skapa en känsla av att gå miste om någonting viktigt och i längden 
inte räcka till i arbetet. Utifrån vad cheferna själva beskriver i fråga om krav och 
kontroll tolkar vi att de befinner sig i vad Karasek och Theorell (1990) benämner som 
det avspända fältet. Vi menar dock att cheferna snarare återfinns i det aktiva fältet 
utifrån att det ansvar som kommer med rollen, det faktum att arbete ofta följer med 
hem både fysiskt och mentalt samt förväntningar från andra, men kanske främst från 
personalcheferna själva, bidrar till en kravfylld arbetssituation. Detta trots att cheferna 
själva definierar kraven som låga.  
 
Chefernas upplevelse av kravens beskaffenhet, deras känsla av kontroll samt ett starkt 
socialt stöd från omgivningen skulle, enligt oss och i likhet med litteraturen, kunna 
vara en anledning till deras goda välbefinnande. Arbetsmiljöverket (2016) under-
stryker att möjligheten till återhämtning är en viktig förutsättning för arbetstagarnas 
mående och att en långvarig diskrepans mellan vila och ansträngning kan resultera i 
stress och ohälsa. Som resultatet visar är personalchefernas möjlighet till åter-
hämtning under kontorstid begränsad av möten som avlöser varandra. Likväl kan 
återhämtningen efter arbetstid störas av att arbetet spiller över på privatlivets sfär. 
Enligt Sonnentag och Bayer (2005) samt Aronsson (2018a) ökar detta förslitningen på 
individen i och med att konsekvenserna av den uteblivna vilan ackumuleras och följer 
med in i nästa arbetsdag. Utifrån detta tolkar vi att flexibiliteten och tillgängligheten i 
arbetet i viss mån kan påverka personalchefernas välmående negativt och de betonar 
själva att det finns perioder som kännetecknas av stress och sömnsvårigheter. 
Generellt sett upplevs dock möjligheterna till återhämtning efter arbetsdagens slut 
som goda och det gränslösa arbetslivet har bidragit till att personalcheferna givits 
möjlighet att styra arbetsdagen efter egna behov. Upplevelsen av att räcka till i båda 
sfärerna kan enligt Mellner et al. (2014) skapa en tillfredsställelse och i sin tur bidra 
till ett gott välmående. Vi vill, i likhet med en av cheferna, lyfta fram att möjligheterna 
till återhämtning tycks vara goda men att det är någonting som måste prioriteras till 
följd av att arbetstiden inte längre definieras av tydliga ramar. 
 
Under studiens gång har vi uppmärksammats på att det gränslösa arbetslivet förut-
sätter ett hållbarhetsfokus och att arbetsgivarna har ett ansvar i att tillhandahålla 
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verktyg för hur flexibiliteten och tillgängligheten ska hanteras. Personalcheferna lyfter 
vikten av att föra en diskussion gällande uppkoppling och nåbarhet och förespråkar 
införandet av riktlinjer för att hantera dessa. I likhet med detta menar Waizenegger 
(2015) att alla organisationer står inför en process där de behöver utforma ett 
gemensamt förhållningssätt och strategier för att uppmuntra ett hållbart synsätt i fråga 
om uppkoppling. Vi menar dock att de nya riktlinjerna måste rymma ett visst mått av 
flexibilitet för att kunna anpassas till varje arbetstagares individuella behov. En alltför 
stark reglering skulle kunna få motsatt effekt och uppfattas som en inskränkning av 
det handlingsutrymme som arbetstagarna tilldelats. I relation till detta vill vi lyfta 
vikten av ett gemensamt förhållningssätt där flera gör lika, eftersom det bör bidra till 
att frånkoppling blir mer vedertaget och accepterat. Att enbart införa en policy utan att 
fokusera på det man faktiskt gör och förmedlar skapar en risk för att policyn blir 
verkningslös. Vidare påvisar studiens resultat att personalcheferna har en önskan om 
att öka medvetenheten kring huruvida den egna uppkopplingen påverkar medarb-
etarna. Detta utifrån att ständig tillgänglighet och arbete utanför kontorstid sänder 
oönskade budskap och riskerar att förstärka ohållbara beteenden. Enligt oss markerar 
detta ett normskifte där ständig nåbarhet inte längre utgör ett ideal utan betraktas som 
osunt i fråga om balans och välmående.  
 
Vår uppsats har ämnat att beskriva och förstå hur personalchefer upplever ett gränslöst 
arbete och hur det påverkar deras välmående, samt hur de hanterar gränsdragningen 
mellan arbete och privatliv. Studien visar att gränslösheten är utmanande men att 
flexibiliteten och tillgängligheten är viktiga för både välmående och känslan av balans. 
Däremot har vi funnit att självbestämmandet och möjligheten att arbeta oberoende av 
tid och rum även resulterat i att fler engagerar sig i arbetsrelaterade uppgifter även 
efter de lämnat jobbet. Möjligheten till uppkoppling har resulterat i en känsla av 
kontroll som många uppskattar, eftersom det gör det möjligt att vara förberedd och 
hålla sig ajour med det som händer. Samtidigt har det försvårat gränsdragningen och 
bidragit till en känsla av att alltid kunna göra mer. Personalcheferna har, som nämnts, 
olika strategier för gränssättning vilka visat sig vara mer eller mindre effektiva. I vissa 
fall finns en bristande överensstämmelse mellan chefernas önskade och agerade 
strategi, men trots detta upplevs gränskontrollen vara hög. Detta utifrån att 
upplevelsen av kontroll inte definieras av vad man faktiskt gör, utan snarare baseras 
på föreställningen om hur man agerar. För trots att cheferna betonar vikten av fokus i 
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den aktuella situationen är arbetet ofta närvarande, både fysiskt och mentalt. Arbetet 
kännetecknas av flexibilitet och en ständig nåbarhet, dels som en konsekvens av 
yrkesrollen och dels utifrån en egen vilja att vara tillgänglig för såväl chef som 
medarbetare. Ovan har vi presenterat såväl möjligheter som utmaningar med ett 
gränslöst arbetssätt och även om konsekvenserna av utebliven vila och svårighet att 
koppla bort från arbetet är negativa tycks fördelarna, i form av ett starkt engagemang 
och en möjlighet att möta egna behov, väga tyngre. Ingen av personalcheferna skulle 
vilja gå tillbaka till en tid utan möjlighet till flexibilitet och uppkoppling, och kanske är 
det också därför det finns en acceptans för gränslöshetens följder. Gränslösheten tycks 
vara en förutsättning för att personalcheferna ska nå balans och ro i tillvaron och en av 
dem uttrycker det på följande sätt: 
 

Flexibilitet och tillgänglighet gör att jag överlever som individ. 

Metoddiskussion 

Detta avsnitt presenterar en kritisk reflektion över de metodval som gjorts och hur de 
kan ha påverkat studiens resultat. Vidare förs en diskussion kring studiens 
tillförlitlighet utifrån begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlig-
heten att styrka och konfirmera (se Bryman, 2011).  
 
Valet av en kvalitativ metodansats gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. Vår önskan om att förstå individuella upplevelser av ett gränslöst 
arbete och dess hanterande underlättades av metodvalet. Genom semistrukturerade 
intervjuer gavs vi möjlighet att samla detaljrika beskrivningar av deltagarnas 
uppfattningar och resonemang vilket bidrog till ett rikare material och en djupare 
förståelse av det studerade fenomenet än vad som varit möjligt om vi valt en kvantitativ 
ansats. Detta eftersom vi på förhand inte kunnat förutse deltagarnas svar. Inför 
datainsamlingen operationaliserades studiens syfte och frågeställningar i en intervju-
guide vilket var betydelsefullt då vi därigenom gavs möjlighet att samla information 
utifrån det studerade ämnesområdet, samtidigt som det fanns utrymme för uppfölj-
ande frågor. Möjligheten till följdfrågor var av vikt för att förtydliga och skapa en 
klarare bild av personalchefernas upplevelser. Däremot upplevde vi att det tidvis var 
utmanande att ställa relevanta följdfrågor, eftersom det var lätt att hålla fast vid 
intervjuguiden och påverkas av dess innehåll. Detta hade kunnat motverkas genom att 
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en av oss agerat intervjuledare medan den andra aktivt lyssnat och formulerat 
intressanta följdfrågor utifrån deltagarnas svar. Vi valde att genomföra ett målinriktat 
urval där deltagarna valdes ut med bakgrund i de formulerade forskningsfrågorna. 
Genom detta lyckades vi samla in relevant information och därigenom besvara 
studiens syfte och frågeställningar. För att komma i kontakt med lämpliga studie-
deltagare utformades tre urvalskriterier vilka fungerade vägledande i urvalsprocessen. 
Vi är medvetna om att ett sådant urval kan ge en vinklad bild av det studerade ämnet 
och därmed valde vi att kontakta personalchefer i såväl stora som små företag med 
olika geografiska placeringar. Vi anser att det insamlade materialet därmed speglar en 
bredd av åsikter som möjliggjort för oss att urskilja spännande infallsvinklar och göra 
intressanta upptäckter.  
 
Innan intervjuernas genomförande höll vi en pilotintervju för att säkerställa att 
intervjuguidens frågor anpassats efter studien och dess syfte. Detta var värdefullt 
eftersom vi gavs möjlighet att bekanta oss med dess struktur, likväl göra ändringar för 
att ytterligare förtydliga dess inriktning. Vi gavs även möjlighet att etablera ett bättre 
samspel mellan oss som sedan förbättrades allteftersom vi genomförde intervjuerna. 
För att stärka studiens trovärdighet försökte vi muntligt återge deltagarnas utsagor 
genom att sammanfatta det som sagts. Detta gav dem möjlighet att antingen bekräfta 
eller dementera att vi uppfattat dem korrekt. För att ytterligare säkra en rättvisande 
bild valde vi att spela in intervjuerna. Detta gjorde det möjligt för oss att fånga fler 
nyanser i materialet och en mer korrekt beskrivning av personalchefernas upplevelser. 
En risk med detta förfarande är dock att deltagarna kan påverkas och inte våga delge 
alla detaljer. Detta var däremot inget vi upplevde utan det kändes som att alla var 
öppna och ville dela med sig av sina resonemang. För att ytterligare stärka trovärdig-
heten i resultaten samt bekräfta deltagarnas berättelser hade vi kunnat vända oss till 
personer i deras omgivning. Vi hade därigenom kunnat säkra riktigheten i personal-
chefernas uttalanden, då vi i nuläget endast har deras ord att förlita oss på.    
 
Under studiens gång har vi eftersträvat så stor transparens som möjligt. Dels genom 
att ge noggranna beskrivningar av alla delar i forskningsprocessen och dels genom att 
informera deltagarna om studiens ingående delar. Vi anser att detta ökat studiens 
tillförlitlighet eftersom läsaren enkelt kunnat följa vårt tillvägagångssätt liksom att 
studiedeltagarna haft möjlighet att sätta sig in i ämnet och förbereda sig inför 
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intervjuerna. Överförbarheten i studien är dock begränsad till följd av urvalsstorleken 
och dess strategiska karaktär. Detta var vi medvetna om redan från början men vår 
intention var aldrig att resultatet skulle kunna generaliseras till andra kontexter. 
Däremot har vi insett att resultatet, i viss mån, skulle kunna överföras till andra chefs-
grupper med liknande förutsättningar. Detta eftersom vi bedömer att chefsrollen, 
oavsett titel, följs av ett visst ansvar samt snarlika omständigheter. Förhoppningen är 
därmed att andra ska kunna inspireras och finna vägledning i personalchefernas 
utsagor. Vidare betraktar vi det positivt att vi varit två under arbetets gång. Det har 
dels varit fördelaktigt att båda kunnat medverka vid samtliga intervjuer och dels varit 
värdefullt att ständigt kunna diskutera och bolla olika idéer. Vi har genom detta haft 
möjlighet att se saker ur skilda perspektiv och kritiskt granska både studien och våra 
tolkningar. Det har även varit positivt att vi under arbetets gång kunnat styrka och 
verifiera att vi uppfattat deltagarna på liknande sätt. Vid analysen tog vi, som tidigare 
refererat, inspiration från Graneheim och Lundman (2012). Vår förhoppning är att 
detta minskat risken för att vår subjektivitet färgat materialet. Risken är dock att 
materialet ändå kan ha påverkats av vår förförståelse men genom kontinuerliga 
diskussioner och gemensamma beslut angående materialets tolkningar, kan den ha 
minskats. Vi finner även stort värde i det goda samarbetet vi haft med vår handledare 
under arbetet. Det har underlättat processen samt bidragit med nya infallsvinklar och 
perspektiv som berikat studiens innehåll.  

Förslag till vidare forskning 
Vår studie har haft för avsikt att undersöka hur personalchefer upplever ett gränslöst 
arbete och vilka konsekvenser det får dem, både privat och professionellt, samt hur de 
hanterar gränsdragningen mellan sfärerna. I framtida studier vore det spännande att 
undersöka huruvida denna upplevelse skiljer sig mellan generationer. Detta till följd 
av att en yngre generation aldrig upplevt ett yrkesliv som inte kännetecknats av 
flexibilitet och tillgänglighet. Det skulle därmed vara intressant studera hur de 
förhåller sig till arbetets gränslöshet, hur de resonerar kring dess möjligheter och 
utmaningar samt huruvida deras strategier för gränsdragning liknar eller skiljer sig 
från den äldre generationens. För att få en bredare bild av fenomenet skulle det även 
vara berikande att undersöka hur ett gränslöst arbetsliv påverkar HR-medarbetare 
som inte har chefsansvar. Detta eftersom chefsrollen förmodat kommer med en annan 
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förväntan på tillgänglighet, likväl en mer flexibel reglering till följd av rollens 
beskaffenhet. Under studien berättade cheferna att deras tillgängliga arbetssätt 
troligtvis får konsekvenser för medarbetarna och hur de förhåller sig till nåbarhet efter 
arbetstid. Det skulle därför vara intressant att studera om så är fallet och hur de i 
sådana fall upplever och hanterar att gränser förskjuts till arbetets fördel.  
 
Under arbetets gång har vi även upptäckt att HR-yrket kännetecknas av gränslöshet, 
eftersom personalcheferna är delaktiga i en mängd olika processer och hanterar ett 
flertal arbetsuppgifter. Detta resulterar i att HR ofta tilldelas och hanterar frågor som 
sträcker sig utanför det egentliga arbetsområdet. Dessutom finns en vedertagen 
uppfattning av att alla kan utföra personalarbete. Därmed skulle det vara intressant att 
vidare studera HR-yrkets gränslöshet och hur yrkesgruppen försvarar sitt kompetens-
område samt definierar rollens diffusa ramar gentemot den övriga organisationen.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Hej Namn,	
	
Tack för att Du valt att medverka i vår studie! Vi ser fram emot mötet hos Dig den x/4. 	
	
Vi studerar som nämnt på Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och skriver för 
närvarande vår kandidatuppsats i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. 
Syftet med studien är att undersöka hur personalchefer upplever och hanterar ett gränslöst 
arbete, samt hur tillgänglighet i arbetet påverkar balansen mellan karriär och fritid. 	
	
Gränslöst arbete innebär att teknikens utveckling gjort det möjligt att arbeta när som helst och 
var som helst. Arbetet är inte längre bundet till specifika tider eller platser utan arbetstagarna 
kan i större utsträckning än tidigare själv bestämma var, när och hur arbetet ska utföras. I och 
med detta har de också givits större ansvar i att definiera gränserna mellan arbete och privatliv. 
Detta är en tidvis svår uppgift, eftersom uppdelningen mellan karriär och övrig tid blivit mer 
diffus. Gränslösheten skapar såväl möjligheter som utmaningar i vårt moderna arbetsliv och 
detta vill vi undersöka närmare.	
  	
Intervjun kommer maximalt ta 60 minuter och för att inte missa någonting kommer den att 
spelas in, med Ditt samtycke. Ljudfilerna tas bort när examensarbetet är klart. Det är frivilligt 
att delta i studien och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Informationen som 
samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer därför inte 
uppge Ditt namn eller namnet på Din organisation. Resultatet kommer endast användas i 
enlighet med forskningssyftet.	
	
Uppstår det några frågor eller funderingar inför intervjun så tveka inte att höra av Dig. 	
	
Vänliga hälsningar,	
Linda Häggström och Julia Bäckström	
	
xxxxxx@gmail.com, 07x - xxx xx xx	
xxxxxx@gmail.com, 07x - xxx xx xx	
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: 
Börja ställa några enklare frågor om yrkesrollen.  
 

- Berätta kort om din roll som personalchef.  
- Vilken inställning har du till ditt arbete i fråga om engagemang,  

identitet och trivsel?  
- Vad innebär ett gränslöst arbete för dig? 

o Vad tror du det får för konsekvenser? 
- Hur tidsbundet är ditt arbete?  
- Hur platsbundet är ditt arbete?  
- Har du själv möjlighet att bestämma när, var och hur arbetet ska utföras? 

o Vilka eventuella för- och nackdelar skapar flexibiliteten? 
- När upplever du att arbetsdagen slutar? 
- Kan du släppa tankarna på arbetet när du kommer hem? 

o Om ja. Hur gör du det? 
o Om inte. Vad får det för konsekvenser? 

       
Tema 1 – Tillgänglighet:  
 

- Hur tillgänglig är du via telefon och e-post i och efter ditt arbete?  
o Vad betyder det för dig? 
o Hur tror du att din tillgänglighet påverkar andra? 
o Hur påverkas du av andras tillgänglighet i och efter arbetet? 

- Vilka fördelar anser du att tillgänglighet i arbetet skapar för dig? 
- Vilka nackdelar anser du att tillgänglighet i arbetet skapar för dig? 
- Upplever du att det finns förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie 

arbetstid, t.ex. under kvällar, helger och under semestrar? 
o Om ja. Vem ställer kraven? Hur påverkas du av dem?  

- Hur mycket tid spenderar du varje vecka på arbetsrelaterade uppgifter utöver 
ordinarie arbetstid?  

o Vad motiverar dig att göra det?  
       
Tema 2 – Work-life balance: 
 

- Om du får välja: Föredrar du att hålla arbete och övrig tid åtskilda eller 
föredrar du att integrera dem? Beskriv gärna varför.  

o Hur väl lyckas du med det? 
- Hur upplever du balansen mellan arbetsliv och privatliv?  

o Om du inte upplever balans. På vilket sätt? Hur påverkar det dig?  
- Vilka möjligheter och utmaningar skapar gränslösheten för ditt privatliv? 
- Har du stöd från din organisation i att nå balans mellan arbete och övrig tid? 

o Hur tror du att det påverkar balansen? 
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Tema 3 – Välmående och återhämtning:   
       

- Anser du att din hälsa påverkas av tillgänglighet efter arbetstid? På vilket sätt?  
- Hur upplever du möjligheten till återhämtning under och efter arbetsdagen? 

o Hur påverkar det dig? 
- Vad behöver du för att kunna koppla bort från arbetet? 
- Upplever du vanligtvis hög arbetsbelastning? 

o Hur påverkar det ditt sätt att hantera tillgänglighet i arbetet? 
o Hur påverkar det din möjlighet till återhämtning? 

- Vad gör du när du upplever att arbetsbelastningen är alltför hög? 
- Upplever du vanligtvis stress i samband med arbetet? 

o Gör du något speciellt för att minska stressen? Hur hjälper det dig? 
- Hur påverkas din stressupplevelse, om du skulle vara frånkopplad i arbetet? 

 
Tema 4 – Gränsdragningsstrategier: 
 

- Försöker du sätta en tydlig gräns mellan arbete och övrig tid? 
o Om nej. Hur kommer det sig? 

- Hur gör du för att skapa och upprätthålla en balans mellan arbete och 
privatliv? 

- Finns det riktlinjer för hur mail/telefonkontakter ska hanteras utanför 
ordinarie arbetstid?  

o Följer du dem?  
o Om nej, varför och vad tror du det för konsekvenser? 

- Får du något stöd från din arbetsgivare för att kunna vara uppkopplad 
och/eller frånkopplad?  

o Hur upplever du att det fungerar?  
 
Avslutande  
Det var våra frågor, är det något mer du vill dela med dig av? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


