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Abstract 
As a result of the increased flexibility of today’s jobs higher demands are being put on the 
individuals to on their own create a distinction between the different spheres of work and 
leisure. Free working conditions generate both possibilities and stress for the employees. This 
essay examines and analyses the impacts and consequences of boundless labor. The purpose is 
to study how HR-Managers perceive boundless work and its effects. The issues this essay is 
based upon examines HR-Managers demarcation between leisure and work, and also on their 
experience of how leisure, close relatives and well-being is affected by boundless work. 
Previous research regarding the subject has shown that the transition between work and leisure 
is very significant to avoid the boundaries of both work and leisure to collide, something that 
is very common when you work from home. The evolution of technology has made it possible 
to be connected and available around the clock, this is also the biggest factor to why work in 
today’s society is portable. The flexibility creates an unhealthy stress among the employees. 
This study, which is based on seven interviews with different HR-Managers, shows that the 
effects of boundless work is individual, but that it is also influenced by the culture of the 
workplace and their own spatial arrangement. The study also shows that boundless work 
primarily has a negative effect on the human well-being and that it is often through the stress 
of high workload this occurs. When it comes to the impact on leisure, it is clear that the family 
is prioritized before the individuals own private interests. 
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Sammanfattning 
I och med ökad flexibilitet i dagens arbeten ställs högre krav på individen att på egen hand 
skapa åtskillnad mellan de olika sfärerna arbetsliv och fritid. Fria arbetsvillkor genererar i sin 
tur både möjligheter och belastningar för medarbetarna. I den här uppsatsen undersöks 
effekterna av det gränslösa arbetet. Syftet är att studera hur HR-chefer hanterar gränslöst arbete 
samt hur de upplever att det påverkar det har på det övriga livet. De frågeställningar uppsatsen 
utgår ifrån undersöker HR-chefers gränsdragning mellan fritid och arbete samt hur de upplever 
att fritid, nära anhöriga och välmående påverkas av gränslöst arbete. Tidigare forskning om 
ämnet visar att skiftet mellan sfärerna arbete och fritid är av stor vikt för att undvika flytande 
gränser, vilket lätt uppkommer i samband med arbete i hemmet. Tekniken, som gör det möjligt 
att vara uppkopplad och tillgänglig dygnet runt, är den största bidragande faktorn till att arbetet 
idag är bärbart. Flexibiliteten skapar således en ohälsosam stress hos medarbetare. Denna 
studie, som baseras på sju kvalitativa intervjuer med HR-chefer, påvisar att det gränslösa 
arbetets påverkan på det övriga livet är individuellt, men att det influeras av såväl kulturen på 
arbetsplatsen som egna rumsliga arrangemang. Studien visar också att det gränslösa arbetet till 
största del påverkar välmåendet negativt och ofta via stress då arbetsbelastningen generellt är 
hög. När det gäller inverkan på fritiden är det tydligt att egentiden väljs bort före familjen.  
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1. Introduktion 
1.1. Inledning  
Hur kommer det sig att regeringen efterlyser regler kring det gränslösa arbetet? Är flexibilitet 
i arbetslivet skadligt? Gränserna för var, när och med vilka vi skall utföra arbetet har minskat 
i betydelse i och med de anställdas inflytande över såväl arbetstid som arbetsplats. Anledningen 
till regeringens krav på riktlinjer är de negativa aspekter som det gränslösa arbetet medför 
(Regeringskansliet, 2016). En del anställda upplever att gränslöst arbete skapar bättre 
förutsättningar i form av bredare valmöjlighet gällande exempelvis upplägg, planering och 
genomförande (Nandorf, 2016). Regeringen konstaterar dock att majoriteten drabbas negativt 
då gränsdragningen mellan fritid och arbetsliv försvårats och blivit mer diffus. En bidragande 
faktor till ohälsan menar regeringen exempelvis är jobbtelefon och jobbmail som gör att de 
anställda alltid är tillgängliga även efter arbetstid (Regeringskansliet, 2016).  
 
Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, och Ulf Lundberg 
(2006:168) menar att det gränslösa arbetet kännetecknas av flexibilitet, tillgänglighet och 
ansvar. I och med ökad flexibilitet i arbetet ställs högre krav på individen att på egen hand 
skapa åtskillnad mellan de olika sfärerna arbetsliv och fritid (Allvin m.fl., 2006:18). Fria 
arbetsvillkor genererar i sin tur både möjligheter och belastningar för medarbetarna. 
Belastningar, exempelvis i form av högt ställda krav, kan dels uppkomma till följd av eget 
intresse, dels genom förväntningar från arbetsgivaren (Allvin m.fl., 2006:150). Det gränslösa 
arbetets fokus ligger således på avreglering och individualisering (Allvin m.fl., 2006:168). 
 
Enligt Christin Mellner, Gunnar Aronsson och Göran Kecklund (2014) har IKT, informations- 
och kommunikationsteknik, bidragit till det flexibla arbetet. Ett ökat användande av denna 
teknik gör att individen har möjlighet att slutföra arbetsuppgifter oberoende av tid och rum, 
vilket också innebär att de anställda i stort sett alltid är tillgängliga för arbete (Mellner m.fl., 
2014). IKT och teknologiska enheter är även en anledning till att individens olika sfärer, fritid 
och arbetsliv, vävs samman. I de flesta fall har individen för avsikt att hindra arbetslivet från 
att inkräkta på fritiden. Det är dock ett vanligt problem att sfärerna även stör varandra åt motsatt 
håll (Sayah, 2013). 
 
Vi anser att det är av intresse att studera hur det gränslösa arbetet påverkar välmåendet, och 
om det är av negativ eller positiv karaktär, då det framgår av tidigare forskning att det råder 
delade meningar kring detta. Utöver välmående fokuserar undersökningen på hur nära 
anhöriga, det vill säga familj och nära vänner, påverkas av arbetssättet. Gränslöst arbete som 
ämne är även aktuellt då det bygger på tekniken som ständigt utvecklas och spelar en avgörande 
roll för hur arbetet organiseras. Studien baseras på HR-chefers uppfattning och hantering av 
det gränslösa arbetet då de har ett stort ansvar att vara tillgängliga och befinner sig därför i en 
intressant situation, vilket låter oss diskutera både för- och nackdelar med detta arbetssätt. Det 
kan i sin tur kan bidra till en bättre förståelse för konsekvenserna av den typen av arbetsupplägg 
som uppsatsen behandlar. 
 
1.2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera och ge en beskrivning av HR-chefers hantering 
av det gränslösa arbetet. Undersökningen ämnar även att ta reda på hur HR-chefer upplever att 
gränslöst arbete påverkar det övriga livet.  
 
1.3. Frågeställningar 

• Hur skapar HR-chefer gränser mellan fritid och arbetsliv? 
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• Hur upplever HR-chefer att det gränslösa arbetet påverkar deras välmående, fritid och 
nära anhöriga?  

 
1.4. Disposition 
I kapitel 1 introduceras ämnet med en kort beskrivning av det gränslösa arbetets utveckling, 
dess påverkan på hälsan och hur IKT möjliggör flexibilitet i arbetslivet. Därefter redovisas 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som berör gränsdragningen mellan arbete och fritid, 
flexibilitet, välmående, familjesituation, återhämtning och balansen mellan krav och kontroll. 
Tillsammans ringar artiklarna in ämnet gränslöst arbete och skapar således en 
bakgrundsförståelse. Vi berör även likheter och olikheter gällande de tidigare studierna samt 
vad det finns för luckor i forskningen kring detta ämne och därmed även vad det behöver göras 
mer studier på i framtiden.   
 
I kapitel 3 presenteras flexibilitet, arbete och fritid i vardagen samt Karasek och Theorells krav- 
kontrollmodell, vilket är de teorier som uppsatsen utgår ifrån. Flexibilitet som teori behandlar 
decentraliseringen av makten som medfört ett mer individuellt ansvar för arbetet. Arbete och 
fritid i vardagen redogör för relationen mellan sfärerna, det vill säga arbetliv och fritid, och hur 
synen på detta förändrats över tid. Slutligen används krav- kontrollmodellen för att lyfta vikten 
av anställdas inflytande och välmående i det gränslösa arbetet.   
 
Kapitel 4 innehåller en beskrivning av metod och tillvägagångssätt. Här presenteras även 
datainsamling och urval samt hur datamaterialet bearbetats. Kapitlet redogör också för hur 
studien genomförts för att uppnå tillförlitlighetskraven. Slutligen presenteras de etiska 
överväganden vi haft i åtanke samt den förförståelse vi tog med oss in i undersökningen. 
 
I kapitel 5 redovisas det resultat som framkommit när vi analyserat det transkriberade 
materialet. Här diskuteras temana ”Introduktion till det gränslösa arbetet”, ”Individens 
gränsdragning och dess konsekvenser”, ”Utmaningar och möjligheter med det gränslösa 
arbetet”, ”Det gränslösa arbetets hälsopåverkan” och ”HR-chefers önskemål gällande 
gränsdragningen och livssituationens påverkan”. Resultatet kopplas sedan till teorierna 
flexibilitet, arbete och fritid i vardagen samt Karasek och Theorells krav- kontrollmodell.  
 
Kapitel 6 innehåller slutsatser och diskussion. Här presenteras de mönster, likheter och 
skillnader som kunnat utläsas i resultatet som sedan jämförs med tidigare forskning. Vidare 
förs en kritisk diskussion rörande för- och nackdelar med metod samt nya tankar och idéer som 
uppkommit under arbetets gång som förslag på vidare forskning. Slutligen sammanfattas 
diskussionen i en slutsats utifrån frågeställningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tidigare forskning 
Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor  
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Anne Grönlund (2007:11) förklarar i sin kvantitativa undersökning att inflytande och kontroll 
över arbetet länge har varit en faktor som motverkat negativ stress. Idag däremot, då vi går mot 
ett arbetsliv där strukturer och gränser blir allt mindre tydliga, blir gränsdragningen mellan 
arbetsliv och fritid svårare, vilket gör att den frihet vi idag har kan leda till negativ stress. 
Kontroll kan ses som grunden för hur individer hanterar stress. Denna stress riskerar att ha en 
inverkan på både arbete och fritid. Kontrollen i sig innebär ett eget ansvar av gränsdragningar 
och prioriteringar. Huvudsyftet med undersökningen är att se om en mycket hög kontroll i 
arbetet medför en konflikt mellan arbetsliv och fritid samt ett sämre psykiskt mående 
(Grönlund, 2007:11). Studien genomfördes i 15 västeuropeiska länder, bland annat i Sverige 
(Grönlund, 2007:16). 
 
Utfallet tyder på att personer som har hög kontroll över arbetet tenderar att arbeta fler 
övertidstimmar och upplever på grund av detta en problematik gällande gränsdragningen 
mellan fritid och arbetsliv. Dessa personer har dock ett bättre psykiskt välmående än de som 
har mindre inflytande (Grönlund, 2007:11). Resultatet tyder även på att ytterligare faktorer har 
en påverkan på problemen gällande det gränslösa arbetet. Bland annat så tenderar de som är 
föräldrar att ha större problem med gränsdragningen mellan arbete och fritid trots hög kontroll. 
Även kvinnor har det bevisligen svårare att hantera gränsdragningen, då de tvingas balansera 
arbetsliv med hushållssysslor och vårdande av barn i större utsträckning än män (Grönlund, 
2007:12). De arbeten med hög kontroll liknas vid en ”honungs-fälla” och förklaras som 
“frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast” (Grönlund, 2007:11) där det är 
enkelt att fastna i övertidsarbete samt få en känsla av att familjen hamnar i skymundan 
(Grönlund, 2007:23). 
 
Återhämtning, gränsdragning och välmående 
Även Toon  Taris, Debby Beckers, Lotus Verhoeven, Sabine Geurts, Michiel Kompier och 
Dimitri van der Linden (2007:140) undersöker om hög kontroll i arbetet påverkar välmåendet 
och menar samtidigt att ohälsa i arbetslivet kan ses som en konsekvens av brist på 
återhämtning. Återhämtning hindras av höga krav och låg kontroll i arbetslivet. Anställda som 
upplever höga krav kombinerat med låg kontroll har svårt att återhämta sig då det ofta finns 
mer att göra och nya mål att uppnå samtidigt som de inte kan kontrollera sina arbetsrelaterade 
uppgifter. Återhämtning kan även istället hindras av övertid då det minskar antalet timmar 
fritid och därigenom möjligheterna till att återhämta sig. Taris m.fl. (2007:141, 145) förklarar 
att studiens syfte är att undersöka om effekterna på medarbetarna av att arbeta enligt avtalad 
tid skiljer sig från effekterna av att arbeta övertid. Studien syftar också till att ta reda på om 
effekterna av tecken på ansträngning och möjlighet till intern/extern återhämtning kan relateras 
på liknande sätt till positiva och negativa tecken på medarbetarnas välmående. Studien utfördes 
med kvantitativ metod på en organisation inom detaljhandeln i Nederländerna.  
 
I resultatet pekar Taris m.fl. (2007:149) på att de anställda som upplever höga krav i arbetet 
känner av utmattning i högre grad än anställda med hög arbetskontroll, anställda med många 
antal ordinarie arbetstimmar och anställda som arbetar mycket övertid. Låga krav och hög 
kontroll genererade istället tillfredsställelse vilket överensstämmer med studiens hypoteser. 
Något mer oväntat var det faktum att deltagarna som arbetar mycket övertid tenderar att trivas 
bättre med sitt arbete än andra. Slutligen visade sig höga krav och låg kontroll vara associerat 
med konflikt mellan arbete och fritid. Taris m.fl. (2007:152) drar slutsatsen att övertid inte 
nödvändigtvis innebär en negativ påverkan på medarbetarna. Studien belyser dock att övertid 
skapar mindre utrymme för det som behöver tas om hand utanför arbetet och därmed skapar 
sämre förutsättningar för gränsdragningen. En ytterligare parallell i slutsatsen kopplat till 
arbetstid är att de anställda som är tillfredsställda arbetar flera timmar. 
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Fördelar med mental bortkoppling 
Enligt Sabine Sonnetag, Iris Kuttler och Charlotte Fritz (2009:355) är stress idag vanligt på 
arbetsmarknaden och anställda som upplever denna arbetsrelaterade stress har ofta en hög 
arbetsbelastning, lider ofta av emotionell utmattning och har ett stort behov av återhämtning 
(Sonnetag, Kuttler & Fritz 2009:355). Denna kvantitativa studie som genomförts i Schweiz 
fokuserar på möjligheten att psykiskt koppla bort arbete under fritiden (Sonnetag m.fl., 
2009:355). Denna psykiska bortkoppling liknas vid mental avstängning och definieras som en 
”individuell känsla av att vara borta från arbetssituationen”. Individen har alltså en frånvaro 
från arbetet både fysiskt via aktiviteter och psykiskt via tankar (Sonnetag m.fl., 2009:356). Till 
att börja med så undersöks det om mental avstängning från arbetet på den fria tiden påverkar 
relationen mellan arbetsstress och oro som följd av överbelastning, vilket exempelvis kan vara 
emotionell utmattning eller behov av återhämtning. Vidare undersöks om en brist på rumsliga 
och teknologiska gränser gällande arbete i hemmet motverkar den mentala avstängningen och 
om detta kan vara relaterat till stress och oro (Sonnetag m.fl., 2009:355-356). 
 
Att kunna koppla bort arbete mentalt förknippas med gränserna mellan just arbete och hem. 
Rumsliga arrangemang är ett alternativ för att skapa gränser, men det som gör det svårt att dra 
tydliga gränser är den moderna tekniken som vi idag använder oss av. Den gör det fysiskt 
möjligt att bli nådd oavsett om vi befinner oss på arbetet eller i hemmet (Sonnetag m.fl., 
2009:357). Resultatet tyder på att tydliga rumsliga och tekniska gränser är positivt kopplade 
till förmågan att mentalt koppla bort arbete på fritiden. Resultatet visar även att ju högre 
emotionell utmattning och behov av återhämtning, desto svårare är det att psykiskt stänga av 
tankar kring arbetet (Sonnetag m.fl., 2009:357-360). 
 
Sammanfattningsvis utifrån studiens resultat kan det å ena sidan sägas att hög arbetsbelastning 
och diffusa gränser mellan arbete och privatliv leder till en svårighet att mentalt koppla bort 
arbete under ledig tid. Å andra sidan är problem med mental bortkoppling förknippat med ett 
behov av återhämtning och känslomässig utmattning. Detta leder i sin tur, som tidigare nämnt, 
till den arbetsrelaterade stressen (Sonnetag m.fl., 2009:363). 
 
Gränsdragning mellan arbete och fritid 
Likt Sonnetag m.fl. (2009:357) lyfter Camilla Kylin (2007:1) i sin undersökning vikten av 
rumslig avgränsning och dess påverkan på välmåendet. För att förstå gränslöst arbete studeras 
individens hantering av kraven i arbets- och privatliv. Det är även centralt att se till hur 
gränserna etableras och konsekvenserna av att de traditionella gränserna, tid och rum, i allt 
större utsträckning suddas ut. Syftet med avhandlingen är därmed att studera förhållandet 
mellan arbete och icke-arbete, vilken betydelse gränser har och såväl positiva som negativa 
konsekvenser av gränslöst arbete med fokus på distansarbete från hemmet. Studien är en 
kombination mellan kvantitativ och kvalitativ metod och den är genomförd i Sverige Kylin 
(2007:32). 
 
Kylin (2007:29) konstaterar att flexibla arbeten skapar en problematik med gränsdragning när 
arbetsplatsen är densamma som hemmet. Skiftet av de olika zonerna är en viktig del för 
medarbetarna att psykiskt kunna ställa in sig i exempelvis arbetsläge. Kylin (2007:30) förklarar 
vidare att tidigare studier visar att fördelarna med arbetssättet anses vara självständighet och 
flexibilitet. Nackdelarna upplevs istället vara brist på motivation, osäkerhet och problem med 
hälsan. 
 
Kylin (2007:42) fastslår i resultatet att distansarbete från hemmet både skapar en känsla av 
förtroende och en relation byggd på tillit sinsemellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbeten 
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som ses som gränslösa verkar också som en process för disciplin. När traditionella gränser 
upphör menar deltagarna i studien att de kompenserar med att skapa egna gränser genom att 
exempelvis utforma ett schema eller ett arbetsrum. I resultatet presenterar Kylin (2007:45) även 
konsekvenser på hälsan. Deltagarna som upplever en konflikt mellan arbetsliv och privatliv är 
de som erfarit hälsopåverkan. Då arbetslivet inkräktar på privatlivet skapas en missnöjdhet med 
livet överlag. Trots att resultatet i avhandlingen även tyder på att deltagarna upplever att 
flexibelt arbete som går ut över både arbets- och privatliv underlättar för en mer effektiv 
hantering av de båda domänerna menar Kylin att det kan framkalla stress. Kylins slutsats är att 
även om distansarbete hemifrån kan skapa möjligheter för integrering av domänerna så suddas 
gränserna mellan dem ut. Det i sin tur är negativt då individen är beroende av gränsdragning 
för att skapa struktur och fritid som inte är kopplat till arbetet. 
 
Förväntningar på tillgänglighet efter arbetstid och vikten av gränskontroll  
Christin Mellner (2016:146) förklarar att arbetslivet har förändrats mycket under de senaste 
årtiondena i och med den globala konkurrensen som medfört att företag idag måste vara 
flexibla för att kunna anpassa sig till den föränderliga marknaden. I och med detta så ökade 
även användningen av IKT och det blev därför möjligt för anställda att utföra sina 
arbetsuppgifter oberoende av tid och rum (Mellner, 2016:147). Att ständigt kunna bemöta 
kunder kan ses som en fördel, men att det faktiskt finns förväntningar på att vara nåbar efter 
ordinarie arbetstid, 24 timmar om dygnet, för både kunder och arbetsgivare är inte enbart 
positivt (Mellner, 2016:147). Syftet med studien i fråga är att undersöka sambandet mellan att 
ständigt vara tillgänglig efter arbetstid, arbetsrelaterad IT-användning på fritiden, gränskontroll 
och förmågan att koppla bort arbetet psykiskt. Studien genomfördes i Sverige där en webbenkät 
delades ut till deltagare från fyra stora organisationer inom både den offentliga och den privata 
sektorn, som representerar olika verksamheter och yrken (Mellner, 2016:150-151). 
 
Hur anställda drar gränser mellan arbetsliv och privatliv både psykiskt och fysiskt, och hur 
utfallet av gränsdragningen ter sig har stor inverkan på både hälsa, fritid och familjeliv menar 
Mellner (2016:147). Författaren förklarar att den upplevda kontrollen av denna gränsdragning 
kan förklaras via begreppet gränskontroll och hon redogör för en studie som har gjorts på chefer 
där utfallet tyder på att låg gränskontroll tenderar att leda till psykisk ohälsa och att konflikter 
mellan arbete och familj då ofta är aktuellt. Hög gränskontroll däremot, medför istället en lägre 
depression och familjen störs inte lika mycket av arbetet (Mellner, 2016:148). 
I och med den tekniska utvecklingen och oberoendet av tid och rum som tidigare nämnts ökar 
det individuella flexibla arbetet och handlingsutrymmet blir större (Mellner, 2016:149). Detta 
förklaras som ett ”tveeggat svärd” och medför alltså både för- och nackdelar. Ser vi till de 
negativa aspekterna så blir det svårt att frigöra sig helt från arbete och arbetsrelaterade frågor 
tar lätt över fritiden. I och med den arbetsrelaterade IT-användningen på fritiden, och därmed 
möjligheten att ständigt bli kontaktad, uppkommer även både mental, fysisk och känslomässig 
ansträngning, vilket i sin tur riskerar att framkalla stress. Fritiden är alltså inte bara fritid längre, 
vilket anses vara negativt, då fritid är något som behövs för att anställda ska ha möjlighet att 
återhämta sig. Vidare förs diskussioner kring begreppet ”psykologisk bortkoppling” som anses 
vara en viktig förutsättning för just återhämtningen, då den innebär en förmåga att stänga av, 
både fysiskt och mentalt, allt som har med arbete att göra under fritiden och även en möjlighet 
att koppla av (Mellner, 2016:149). 
 
Resultatet, och som svar på undersökningens syfte, tyder på att gränskontroll är en central 
aspekt i förhållandet mellan IT-användningen, den psykologiska bortkopplingen samt 
gränsdragningen mellan arbete och privatliv (Mellner, 2016:159). Detta blir synligt då 
undersökningen bland annat visar att hög gränskontroll mildrar de negativa aspekterna gällande 
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förväntningarna på att vara tillgänglig efter arbetstid och även gällande användandet av 
exempelvis smartphone på fritiden, vilket gör det enklare att psykiskt koppla bort (Mellner, 
2016:157). Ytterligare utfall tyder på att de anställda som angav att de upplever att de har höga 
förväntningar på sig gällande att vara tillgängliga efter arbetstid och som även, i stor 
utsträckning, använde sig av smartphones i hemmet gällande arbetsrelaterade frågor, var mer 
benägna att redogöra för problem gällande förmågan att koppla bort psykiskt under sin fritid 
(Mellner, 2016:157). Sammanfattningsvis är det tydligt att anställda som är benägna att ha en 
hög gränskontroll, som alltså kan dra gränser mellan arbetsliv och privatliv, har lättare att 
stänga av tankar gällande arbetet och undvika användandet av IT på fritiden och reducerar 
därmed mängden stress och har en bättre återhämtning (Mellner, 2016:157-158).   
 
Balansen mellan arbetsliv och fritid 
Mellner, Aronsson och Kecklund (2014:18) menar att hög kontroll genererar balans mellan 
sfärerna. Vidare konstaterar Mellner m.fl. (2014:8) att arbetslivet genomgått en stor förändring 
då global konkurrens ökat och marknader blivit mer föränderliga. Organisationer har blivit mer 
flexibla då IKT, informations- och kommunikationsteknik, får en allt större roll och 
distansarbete blir vanligare. Ökad användning av IKT gör i sin tur att medarbetare är oberoende 
av tid och rum då de kan arbeta var som helst och när som helst, vilket även leder till att de 
anställda i många fall konstant är tillgängliga för arbetsgivaren. Gränsdragningen mellan 
arbetsliv och fritid har således förändrats till en mer individuell reglering. Vidare förklarar 
Mellner m.fl. (2014:10-11) att balans mellan arbetsliv och fritid är centralt för individens 
välmående. Studien syftar till att undersöka hur individerna föredrar att dela upp och integrera 
sfärerna i förhållande till psykosociala arbetsfaktorer, individuella egenskaper och 
sociodemografiska faktorer som skulle kunna påverka gränsdragningen. Syftet är även att 
studera hur individernas föredragna gränsdragningar, gränskontroll och balansen mellan 
arbetsliv och fritid är sammankopplade. Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät på 
ett stort svenskt telekomföretag verksamt på den globala marknaden. 
 
I resultatet redovisar Mellner m.fl. (2014:18) att majoriteten av deltagarna föredrar att separera 
arbetet från fritiden samt att de upplever en låg kontroll av gränsdragningen. Hög kontroll av 
gränsdragningen kunde relateras till god balans mellan sfärerna. Vidare visar resultatet av 
studien att män som föredrar att segmentera sfärerna har bättre balans mellan dessa och 
upplever i högre grad än kvinnor att de har kontroll över gränsdragningen. Utifrån 
könsskillnader mellan deltagarna som istället föredrar att integrera sfärerna kunde inga 
relevanta mönster utläsas. Det betyder att segmentering som strategi gynnar män både sett till 
gränskontroll och balans. Mellner m.fl. (2014:19) konstaterar även att de psykosociala faktorer 
som inkluderats i studien har kopplingar till den upplevda gränskontrollen. Att arbeta gränslöst 
visade sig exempelvis kunna vara stressrelaterat och leda till konsekvenser som att arbets- och 
fritidsaktiviteter kolliderar. 
 
Mellner m.fl. (2014: 19) lyfter i resultatet att psykosociala arbetsfaktorer som tydliga mål och 
stöd underlättade gränskontrollen. För deltagare som föredrar segmentering av sfärerna kan 
faktorerna förstås som referensramar. De psykosociala arbetsfaktorerna kan således utgöra 
externa gränser i ett annars gränslöst arbetssätt. Något annat som visade sig vara centralt för en 
hög upplevd gränskontroll var möjligheten att själv kunna styra och reglera arbetet. Deltagarna 
ville exempelvis kunna organisera sitt arbete, kunna avgöra när en uppgift är slutförd och ha 
förmåga att säga ifrån när de känner sig överbelastade. Mellner m.fl. (2014:20) drar slutsatsen 
att deltagarnas upplevda gränskontroll är av stor vikt för den upplevda balansen mellan 
arbetsliv och fritid. 
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Nya sätt att arbeta 
Pascale Peters, Erik Poutsma, Beatrice Van Der Heijden, Arnold Bakker och Thomas de Bruijn 
(2014:271) undersöker i sin kvantitativa studie förhållandet mellan Human Resource 
Management och New Ways to Work (NWW). Undersökningen genomfördes på 30 
organisationer i Nederländerna. NWW innefattar inflytande i arbetet (empowerment), 
distansarbete hemifrån och skapandet av tillitsbaserade relationer. Peters m.fl. (2014:272) 
menar att NWW genererar en ömsesidig vinst för såväl arbetsgivare som arbetstagare då arbetet 
effektiviseras, blir mer meningsfullt och skapar möjligheter för anpassning efter en ständigt 
föränderlig marknad. Vid implementeringen av det nya arbetssättet lyfter Peters m.fl. 
(2014:274) även vikten av linjechefer som har ledningsansvar och direktkontakt med 
medarbetarna vid utveckling. 
 
Peters m.fl. (2014:276) utgår ifrån följande hypoteser; de anställda upplever mer motivation 
när de får styra över arbetet, samarbeta och sätta egna mål. De anställda upplever mer 
motivation när de själva, utöver det faktum att inflytandet är implementerat, uppfattar 
möjligheten till inflytande i arbetet. De anställda känner sig mer motiverade när de får arbeta 
på distans minst en gång per arbetsvecka och när såväl chefer som kollegor visar stöd och 
engagemang. 
 
Peters m.fl. (2014:284) redovisar i resultatet att både distansarbete och relationer byggda på 
tillit ökar motivationen. Tilliten är en viktig del av det nya sättet att arbeta då det tenderar att 
glömmas bort när distansarbete ses som en teknologisk utveckling istället för en förändring av 
kultur. Vidare menar Peters m.fl. (2014:285) att informations- och kommunikationsteknik är 
en faktor som ökar användandet av det nya sättet att arbeta. Kända nackdelar med arbetssättet 
är istället exempelvis att distansarbete kan skada sammanhållningen på en arbetsplats. Peters 
m.fl. (2014:271) poängterar även att undersökningen visar att förväntade effekter på 
motivationen inte existerade om de anställda inte själva upplevde inflytande eller när 
exempelvis distansarbete och stöttande ledare inte användes som resurser. Peters m.fl. 
(2014:284) förtydligar att inflytande i arbetet som påtvingats riskerar att bli en stressfaktor 
snarare än något positivt för medarbetarna. 
 
Summering och forskningsluckor 
Sammanfattningsvis berör den tidigare forskningen betydelsen av hög kontroll i arbetet för 
välmåendet, vilka strategier som används för att dra gränser samt konsekvenserna av att 
sfärerna integreras och således inkräktar på varandra. Andra återkommande ämnen är hur 
familj och teknik påverkar gränsdragningen. Detta då de som är föräldrar tenderar att ha svårare 
att åtskilja sfärerna och tekniken låter de anställda ta med arbetet hem, vilket försvårar balansen 
mellan arbetsliv och fritid. Vidare studeras hur återhämtningen påverkas av det gränslösa 
arbetet, som i sin tur har en inverkan på välmåendet. Dessa fokusområden bidrar till 
diskussionen av studiens resultat och belyser viktiga teman såsom återhämtning, krav och 
kontroll, strategi för gränsdragning, teknikens och livssituationens roll i det gränslösa samt 
välmående.  
 
De forskningsluckor som presenteras i den tidigare forskningen lyfter vikten av vidare studier 
som redogör för kulturella skillnader och hur det gränslösa arbetet ter sig i olika länder (Peters 
m.fl., 2014:285). Mellner m.fl. (2014:20) menar även att det i framtiden är relevant att 
undersöka skillnader mellan kvinnor och män gällande deras möjligheter i såväl arbetslivet 
som i privatlivet. Vidare påpekas även att relationen mellan arbete-familj och stress-ohälsa bör 
granskas närmare. Likaså hur balansen mellan dessa förändras över tid beroende på 
omgivningen (Grönlund, 2007:23-24, Mellner m.fl., 2014:19). Dessa två forskningsluckor 
berörs delvis i vår uppsats då respondenterna redogör för både både påverkan på familj, 



8 

välmående och dess förändring över tid. Vi har även i vår studie påvisat faktorer som minskar 
stressen som detta gränslösa arbete medför. Att identifiera dessa faktorer anses vara viktigt och 
något som bör vara i fokus i framtida forskning menar Sonnetag m.fl., (2009:264), då många 
arbeten idag kännetecknas av höga nivåer av stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1. Arbete och fritid i vardagen 
Henri Lefebvre (1958:135) förklarar att arbete och fritid historiskt sett betraktats som ett 
motsatsförhållande, men att fritid inte kan separeras från arbetslivet då det är 
sammanhängande. Lefebvre (1958:136) menar att innebörden av begreppet fritid har förändrats 
över tid. Fritid sågs till en början som en aktivitet som var sammanlänkad med övriga livet och 
att varje individ planerade sin tid utifrån vad som ansågs vara arbete. Fritiden utvecklades 
därefter till något passivt innan det utvecklades ytterligare till att bestå av hobbys (Lefebvre, 
1958:137). Det viktigaste med fritiden är avbrottet från allt runt omkring och de vardagliga 
rutinerna, vilket gäller både arbete och familjeliv. Genom att ta ett uppehåll frias individen från 
krav och bekymmer. Fritiden ska således inte bestå av krav utan bistå med vila och kompensera 
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för de utmaningar som individen möter till vardags. Att återförenas med familjen kan ses som 
en aktivitet och därmed utlösa känslan av förpliktelse på samma sätt som arbete hemifrån. I det 
moderna samhället ses fritiden som avslappning för att minska trötthet och oro. Individen 
hoppas kunna hitta det som saknas i det övriga livet för att känna sig lustfylld och lycklig 
(Lefebrvre, 1958:137). Anställda strävar efter att förstå företaget de jobbar för, dess strukturer 
som de är en del av samt samhället i stort. I relation till fritid vill individen istället skapa något 
flyktigt i det alldagliga trots att vardagen är omöjlig att undgå. Arbetet utförs för att möjliggöra 
fritid och skapar således en ond cirkel. Fritiden kan ses som en kritik mot arbetslivet trots att 
de båda domänerna i själva verket är en del av individens vardag och tillsammans bildar en 
helhet. Sammanfattningsvis kan fritiden förklaras som ett livsstilssökande (Lefebvre, 
1958:140-141). 
 
Vi tar fasta på Lefebvres grundsyn på relationen mellan arbete och fritid som något 
föränderligt. Lefebvre utgår ifrån att fritiden kännetecknas av återhämtning och ett avbrott från 
krav och utmaningar i vardagen, vilket än idag är något individen strävar efter. Denna grundsyn 
används som en utgångspunkt i vår studie. Vi tar dock hänsyn till att det idag har skett 
ytterligare förändringar som exempelvis innebär mer fokus på aktiviteter och konsumtion samt 
att fritiden förhandlas snarare än ses som något givet. Teorin bidrar således till ett relevant 
historiskt perspektiv på hur balansen mellan arbetsliv och fritid sett ut.   
 
3.2. Flexibilitet 
Richard Sennett (1999:67) inleder med att förklara den ideala bilden av människans flexibilitet, 
och vikten av att eftersträva denna i dagens samhälle. Flexibiliteten liknar han vid ett träd som 
han förklarar följer med omgivningen både när det gäller utvidgande och återställande. Sennett 
menar att det vore idealiskt om människan kunde anpassa sig till den rådande omgivningen 
utan att må dåligt och brytas ned utav det. En anledning till att detta är av stor vikt, är bland 
annat då organisationer i dagens samhälle har lämnat ”löpande-band-principen” bakom sig och 
manifesteras nu istället av specialiserade enheter. Som ett resultat av detta har alltså 
bemötandet av marknadens krav samt nytänkande blivit en central del (Sennett, 1999:74). 
 
Flexibilitet kan även kopplas till den förändring som skett gällande marknad och nätverk. Ett 
resultat av det nya arbetssättet är att makten blivit decentraliserad. Detta innebär således att 
anställda på lägre nivåer idag har större makt och inflytande över det egna arbetet (Sennett, 
1999:78-79). Flexibiliteten tar sig även uttryck på arbetsplatser genom flextid. Det är idag 
vanligt att varje vecka ser olika ut och att varje anställd jobbar efter ett individuellt schema. 
Företag har idag frångått månadsscheman som är konstanta över tid (Sennett, 1999:81). 
Flextiden ter sig olika och trots att det ses som en förmån och ett bidragande till frihet, har det 
visat sig att det skapar en oro hos arbetsgivaren då kontrollen över de anställda i stort sett är 
obefintlig när det gäller exempelvis hemarbete. Arbetsgivaren fruktar att arbetstagaren skall 
missbruka sin frihet, vilket leder till att det som egentligen skall vara en förmån och medföra 
självständighet, får motsatt effekt och övervakningsmetoderna blir ofta mer avancerade än för 
de anställda som arbetar på kontoret (Sennett, 1999:82-84). 
 
Sennett behandlar decentraliseringen av makten, vilket hjälper oss se att ansvaret för arbetet 
nu är mer individuellt och att flextiden genererar dels krav, dels kontroll. Det i sin tur blir 
relevant för vår studie då gränslöst arbete grundar sig i flexibilitet och ansvar. Sennett ger oss 
även ett nutidsperspektiv på individers och organisationers förhandling av gränsdragning 
mellan arbete och fritid som Lefebvre tar upp.  
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3.3. Krav- och kontrollmodellen 
En modell som låter oss sätta fingret på de aspekter som Sennett tar upp och som även låter oss 
diskutera välmående är Karaseks krav- och kontrollmodell. Modellens huvudfokus är balansen 
mellan krav och kontroll i arbetet och den påvisar risken med över- och understimulans i 
kombination med aktiviteter. Karasek ståndpunkt är att stress inte enbart grundar sig i krav på 
de anställda, utan även hur väl de kan kontrollera arbetet de tilldelas.  
Detta är något han tydligt visar i denna tvådimensionella modell där just krav och kontroll ställs 
mot varandra (Allvin m.fl., 2006:139-140). Modellen ser ut enligt följande, där Karasek alltså 
kombinerar låga och höga krav, med låg och hög kontroll, vilket bildar fyra olika typer av 
arbeten och arbetssituationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990:33-34) börjar med att förklara den ruta i modellen 
som benämns ”Spänd arbetssituation”, vilket innebär en låg grad av kontroll i kombination 
med höga krav. Denna förening leder till stress hos individen i och med att beslutsutrymmet 
hos denne är lågt. Hamnar anställda i denna typ av spända arbetssituation minskar 
produktiviteten och inlärandet kan hindras. En längre period av denna kombination kan komma 
leda till en känsla av otillräcklighet samt såväl psykisk som fysisk ohälsa.  
 
Kombinerar vi istället höga krav med hög kontroll berör vi arbeten som är aktiva. Denna del 
av modellen står för utmanande situationer i arbetet som är intensivt krävande. Anställda som 
utsätts för denna typ av kombination stimuleras av högre krav då de har möjlighet att använda 
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alla sina kunskaper i och med den höga kontrollen. De har möjlighet att planera och påverka 
sitt eget arbete. Studier visar även att dessa typer av anställda upplever en högre grad av 
arbetstillfredsställelse och den stress som kan skapas omvandlas till positiv energi i arbetet 
istället för något som påverkar hälsan negativt (Karasek & Theorell, 1990:35-36). Det aktiva 
arbetet kan ses som något att sträva efter, men det är inte den kombination som anses vara den 
mest avslappnande, utan det är kombinationen av hög kontroll och låga krav. Denna 
kombination ses som ideal, då den tyder på ett arbete utan stress, där sjukdomsrisken är låg och 
varje beslut fattas av den anställde med full kontroll. Kombinationen beskrivs som en avspänd 
arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990:36). Den sista rutan i Karaseks modell är de passiva 
arbetena som kännetecknas av låg kontroll och låga krav. Här är det helt enkelt passiva jobb 
där det saknas utmaningar i arbetet, färdigheter förloras och anställda hindras från att testa egna 
idéer. Det är vanligt att arbetsmotivationen och produktiviteten försvinner och den allmänna 
inställningen till arbetet är negativ. Författarna liknar även anställda i denna typ av jobb som 
robotar, då de inte behöver tänka i sitt arbete, utan blir antingen tillsagda vad som skall göra 
eller rent av gör uppgifterna på rutin (Karasek & Theorell, 1990:37-38). 
 
Sammanfattningsvis menar Karasek att ju längre ut en anställd är på stressdimensionen, desto 
sämre påverkas de anställdas hälsa, medan en anställd som är långt ut på aktivitetsdimensionen 
mår bättre och stimuleras i högre grad av sitt arbete. Krav- och kontrollmodellen kompletterar 
Lefebvre och Sennetts teorier, då den berör välmåendet som är ett återkommande tema i vår 
studie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Metod 
4.1. Metodval och datainsamling 
I denna studie tillämpades en kvalitativ ansats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta 
då vi haft för avsikt att fånga deltagarnas uppfattningar och för att skapa oss en djupare 
förståelse av ämnet, vilket Alan Bryman (2011:371-372) menar är centralt för en kvalitativ 
undersökning. En kvalitativ ansats innebär enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg 
(2009:17) att forskaren gör en tolkning av verkligheten och resultatet kan därmed komma att 
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påverkas av den egna subjektiviteten. Syftet med den kvalitativa metoden är således att förstå 
det som undersöks samt att ha närhet till det insamlade materialet för att kunna tolka det (Fejes 
& Thornberg, 2009:19). Detta lämpar sig för studien då vi haft för avsikt att undersöka HR-
chefers uppfattning av det gränslösa arbetet. I studien används även ett fenomenologiskt 
perspektiv som Andrzej Szklarski (2009:107) menar leder till att verkligheten skapas utifrån 
relationen mellan objekt och medvetande som leder till en förståelse som bygger på egna 
upplevelser. En av fenomenologins typiska egenskaper är förståelseinriktning. Det innebär att 
det centrala för studien är vilken betydelse objektet har för respondenten snarare än objektet i 
sig (Szklarski, 2009:110). Fenomenologin blir således ett relevant perspektiv för studien som 
bland annat behandlar HR-chefers uppfattning om det gränslösa arbetets påverkan och 
konsekvenser. 
 
Studien utgår från abduktion vilket är en blandning av induktiv och deduktiv ansats. Induktiv 
ansats innebär att forskaren drar en allmän slutsats utifrån enskilda fall medan deduktiv ansats 
bygger slutsatsen utifrån befintlig teori (Fejes & Thornberg, 2009:24). Studien har pendlat 
mellan de två angreppssätten då vi delvis utgått från teorier men även låtit empirin styra 
undersökningen, vilket i sin tur låtit oss vara öppna för nya idéer och ingångar.   
 
Intervjuerna utformades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, vilket Mikael Hjerm, 
Simon Lindgren och Marco Nilsson (2014:150) menar ger utrymme för följdfrågor och 
spontana avvikelser. Semistrukturerade intervjuer gynnar undersökningar med fler än en 
forskare. Detta då öppna intervjuer med någorlunda struktur möjliggör jämförelse dels mellan 
de olika svaren, dels mellan forskarnas tolkningar (Bryman, 2011:416). Detta tillämpades i 
uppsatsen genom att koda och tematisera samma material på olika håll. Vi jämförde sedan våra 
framtagna koder och teman för att väga såväl likheter som olikheter mot varandra. I jämförelsen 
kom vi fram till att vi till stor del var överens om givna teman men kompletterade även med 
egna idéer. Kvalitativa intervjuer tenderar att vara anpassningsbara efter respondenternas svar 
och kan därmed fokusera på de viktiga frågor som lyfts under själva intervjutillfället (Bryman, 
2011:413).  
 
Studiens intervjuguide är uppdelad i åtta teman där respondenten inledningsvis får ta del av 
undersökningens syfte samt vilka rättigheter denne har. Därefter får intervjupersonen berätta 
kort om sig själv och sitt jobb, dels för att skapa oss en lättöverskådlig bakgrund av personen, 
men även för att lätta upp eventuellt tryckt eller nervös stämning. Frågorna i intervjuguiden 
har placerats efter relevans för uppsatsen där de viktigaste frågorna ställts först. Detta för att 
minimera risken för att missa det mest centrala i intervjun om respondenten hastigt tvingas 
avbryta tidigare än väntat. Vidare har temana utformats och placerats i en ordning som är 
följsam. Bryman (2011:419) lyfter vikten av ordningen i intervjuguiden utan att bli låst av den 
samt vikten av respondenternas bakgrundsinformation som i ett senare skede kan användas för 
att sätta deras svar i ett sammanhang. Studiens intervjuguide består endast av öppna frågor som 
syftar till att låta intervjupersonerna fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 
 
4.2. Urval 
För att skapa en överensstämmelse mellan urval och problemformulering har vi använt oss av 
ett målstyrt urval, vilket är en strategisk teknik. Vi har alltså valt personer vi anser vara 
relevanta för studien och som därmed kan ge oss material som sedan tolkas och ger oss ett svar 
på forskningsfrågorna (Bryman, 2011:434). I vårt fall är det av stor vikt att gränslöst arbete 
finns i urvalspersonernas liv, då det är det centrala i vår studie. Vi har därför medvetet valt ut 
personer vi misstänker använder denna typ av arbetssätt. Vi har alltså skapat vår egen 
urvalsram och den yrkeskategori vi valt att rikta in oss på är HR-chefer då de ansvarar för 
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personalfrågor och bland annat har som uppgift att vara tillgängliga för medarbetare såväl som 
överordnade i processer gällande utveckling och engagemang. Av den anledningen finns ett 
behov av kontinuerlig kontakt och vi tänker därför att HR-chefer är en grupp vars arbete torde 
utmärkas av att vara ett gränslösa arbetet och att de således utgör en intressant urvalsgrupp. 
 
Utöver det målstyrda urvalet har vi även applicerat ett bekvämlighetsurval och ett så kallat 
snöbollsurval. Detta då vi använt vårt personliga kontaktnät för att nå ut till HR-chefer vars 
arbete är gränslöst. Fyra av de sju HR-chefer vi valt att intervjua är bekanta med oss sedan 
tidigare och de finns även i vår omgivning, vilket tyder på ett bekvämlighetsurval enligt 
Bryman (2011:194-195). En av dessa personer hjälpte oss sedan att nå ut till ytterligare tre 
respondenter, vilket innebär att vi använt oss av ett snöbollsurval som Bryman menar är en typ 
av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:197-198). I vårt fall är det alltså inte lämpligt att göra 
ett stickprov eller ett slumpmässigt urval då det finns en risk att personerna inte är inom vår 
urvalsram och därmed inte är relevanta för vår studie.  
 
Urvalet består av sex kvinnor och en man. Deras ålder varierar mellan 36 år och 57 år och tre 
av intervjupersonerna arbetar statligt medan de fyra resterande arbetar inom den privata 
sektorn. Yrkeserfarenheten skiftar mellan dem, men de alla har arbetat som HR-chef på sin 
nuvarande arbetsplats mellan 2-8 år. Företagens storlek skiljer sig åt då de varierar mellan 
lokal, nationell och internationell marknad. Fem av intervjupersonerna har barn och resterande 
två har endast partner. Dessa aspekter är slumpmässiga och inget vi tog hänsyn till i 
framtagandet av vårt urval. 
 
4.3. Intervjugenomförande och databearbetning 
Efter att syfte och intervjuguide färdigställts bokades sju stycken intervjuer in. Personerna 
kontaktades via mail där tillfälle för intervjuerna bestämdes. Tre intervjuer genomfördes via 
telefon och fyra via personliga möten på respondenternas arbetsplatser i Västerås, Borlänge 
och Örebro. Fem av intervjuerna genomförde vi tillsammans där den ena höll i intervjun medan 
den andra antecknade och ställde följdfrågor vid behov. Dessa uppgifter turades vi om att göra. 
De andra två intervjuerna höll vi var för sig på grund av att den ena av oss inte hade möjlighet 
att närvara. Under intervjuerna följdes vår guide systematiskt, men vid flertalet tillfällen 
anpassade vi oss till respondentens svar och ställde därmed anpassade följdfrågor. 
 
Innan intervjuernas start presenterade vi oss själva, förklarade upplägget och syftet med 
studien, gick igenom de fyra etiska principerna och kontrollerade om det var okej att intervjun 
spelades in. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och samtliga spelades in via 
mobiltelefon. Detta är något som Bryman (2011:420) menar är både vanligt och viktigt i 
jämförelse med exempelvis enbart anteckningar, då det är lätt att förbise intervjupersonernas 
egna ordval och fraser. Alla intervjuerna genomfördes ostört i en lugnare miljö och de som 
skedde via personliga möten genomfördes på respondentens arbetsplats. Detta är även något 
Bryman (2011:420) menar är en fördel då det underlättar vår förståelse och uppfattning av det 
som sägs. 
 
Direkt efter varje utförd intervju genomförde vi transkriberingen för att fortfarande ha intervjun 
i minnet. Vi valde att ta med detaljer och framför allt vad som sades och hur det betonades, 
vilket är något som Michael Tholander och Asta Thunqvist Cekaite (2009:157) menar är en 
viktig aspekt av transkriberingen. Det transkriberade materialet bearbetades sedan via tre steg; 
kodning, tematisering och summering. Kodning kan förklaras som en språklig etikett som både 
är en central punkt för våra tankar samt avgörande för våra fortsatta analyser (Hjerm m.fl., 
2012:52). Målet med kodningen är att skapa ett begreppsligt ramverk och det är viktigt att hela 
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tiden under kodningens gång vara öppen och utforskande (Hjerm m.fl., 2012:48-50). Detta är 
något vi har varit i och med att vi i grunden har använt oss av datadriven kodning. Detta 
förhållningssätt kännetecknas av ett öppet sinne och avsaknad av en förutbestämd plan gällande 
vad som sökes i materialet (Hjerm m.fl., 2012:50). Det är dock viktigt att poängtera att vi vid 
kodningen redan hade formulerat både frågeställningar och teori, vilket skapade en 
medvetenhet om vad vi önskade att finna i materialet, men att vi trots detta var öppna för nya 
reaktioner och oväntade utfall.  
 
Materialet kodades på bredden vilket innebär att vi kodar stycken i texten istället för mening 
för mening som kodning på djupet innebär (Hjerm m.fl., 2012:56-60). För att sedan skapa 
relationer mellan våra koder använde vi oss av tematisering som kan liknas vid mönster och 
används för att sortera upp och finna struktur bland koder och idéer. Det är vår uppgift som 
forskare att utifrån kodlistan hitta dessa strukturer och mönster med hänsyn till vad vi anser 
vara relevant i förhållande till vår forskningsfråga och för vår fortsatta analys (Hjerm m.fl., 
2012:63-66). Vi har valt att presentera vår analys utifrån följande teman: ”Introduktion till det 
gränslösa arbetet”, ”Individens gränsdragning och dess konsekvenser”, ”Utmaningar och 
möjligheter med det gränslösa arbetet”, ”Det gränslösa arbetets hälsopåverkan” och ”HR-
chefers önskemål gällande gränsdragningen och livssituationens påverkan”. 
 
4.4. Tillförlitlighet 
Då validitet och reliabilitet bäst lämpar sig för kvantitativ forskning har studien utgått ifrån 
tillförlitlighet som kvalitetsmått. Tillförlitligheten delas i sin tur in i fyra kriterier (Bryman, 
2011:52). Det första kriteriet, trovärdighet, mäts utifrån att regler följs och att respondenterna 
känner igen sig i sina svar (Bryman, 2011:354). På grund av begränsad tidsram har deltagarna 
i studien inte haft möjlighet att bekräfta sina uttalanden genom respondentvalidering. Däremot 
har samtliga intervjupersoner erbjudits att ta del av den färdiga uppsatsen. De regler 
undersökningen tagit hänsyn till är de etiska överväganden som redovisas i 4.5. Överförbarhet, 
som är det andra kriteriet, handlar om huruvida studiens resultat är applicerbara i en annan 
kontext. Undersökningen har redogjort för och motiverat de olika stegen under uppsatsens 
utformning i metodkapitlet samt granskats av såväl handledare som studenter, vilket går in 
under kriteriet pålitlighet. Detta kriterium fungerar som en motsvarighet till reliabilitet där det 
ställs krav på att det ska finnas en genomgående transparens i studien. Vi har inte haft för avsikt 
att låta våra värderingar påverka uppsatsen, vilket möter det sista kriteriet, möjlighet att styrka 
och konfirmera, som beskriver hur det ska vara tydligt att forskarens egna värderingar inte 
medvetet påverkat undersökningen (Bryman, 2011:355).  
 
Fejes och Thornberg (2009:219) menar att ett ytterligare begrepp för att kontrollera studiens 
resultat är kvalitet. Kvalitet som begrepp inbegriper systematik och noggrannhet i 
undersökningen, en kritisk analys samt en tydlig slutsats. Vidare menar Fejes och Thornberg 
(2009:220) att kritiskt och kreativt tänkande bör kombineras inom kvalitativ forskning. För att 
uppnå detta har vi tillämpat de olika krav som anses vara fördelaktiga för att öka kvalitén på 
studiens resultat. Kraven riktar in sig på tolerans, sensitivitet och kommunikation (Fejes och 
Thornberg, 2009:221). Under uppsatsens gång har vi arbetat med tolerans då vi utgått ifrån en 
abduktiv ansats och därigenom inte endast fokuserat på en inriktning utan varit öppna för 
oväntade utfall och låtit resultatet i sin tur påverka riktningen. Vårt urval, HR-chefer, har även 
krävt tålamod och anpassning för att boka in och genomföra intervjuer på olika orter. 
Sensitivitet har vi tagit i beaktning genom att reflektera över våra förkunskaper och därav 
minskat risken för att dessa skulle komma att påverka resultatet. Slutligen har studien 
genomgående fokuserat på lyhördhet för att upprätthålla god kommunikation med 
respondenterna. 
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4.5. Etiska överväganden 
I samband med våra intervjuer redogjorde vi för de fyra etiska principerna som sedan också 
tillämpades i resterande del av studien. Detta för att redan från början skapa en trygghet och 
tillit hos intervjupersonerna. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika kraven berör olika etiska frågor och är 
aktuella inom svensk forskning (Bryman, 2011:131-132). Informationskravet uppfyllde vi 
genom att informera intervjupersonerna om studiens syfte, de moment som ingick samt övrig 
information som kan komma att ändra deltagarnas vilja att medverka. Vi förmedlade även att 
deltagandet var helt frivilligt. Genom att utföra de momenten uppfylldes informationskravet 
(Bryman, 2011:131). Samtyckeskravet innebär att deltagandet sker av egen vilja och att det är 
av vikt att de som deltar är myndiga (Bryman, 2011:132). Även detta är något som vi levde 
upp till genom att i början av intervjun berätta om innehållet för att sedan låta respondenten 
avgöra sitt deltagande.  
 
En tredje etisk princip är konfidentialitetskravet, vilket vi uppfyller genom att behandla alla 
personuppgifter med konfidentialitet. Varken namn eller företagsnamn presenteras eller är 
tillgängliga för utomstående. Bryman (2011:132) presenterar den sista principen, 
nyttjandekravet, och förklarar att dess innebörd är att det som förmedlas i intervjun enbart 
kommer användas i studiens syfte. Detta var vi tydliga med att presentera redan innan 
intervjuns start. 
 
4.6. Förförståelse 
Förförståelse är författarnas erfarenheter och den litteratur om ämnet som behandlats inför 
studien. Genom att redogöra för detta skapas en medvetenhet hos såväl läsare som författare 
om eventuell påverkan på undersökningen (Westlund, 2009:71). Våra tidigare föreställningar 
om gränslöst arbete grundar sig i erfarenheter från personer i vår omgivning som kontinuerligt 
arbetat med denna typ av arbetssätt. Vi har även tagit del av litteratur som påverkat vår 
förförståelse genom att förse oss med nya perspektiv. Inledningsvis utgick vi från att det 
gränslösa arbetet till stor del har en negativ inverkan på individers fritid och välmående, men 
att det även skapar möjligheter i arbetet. Detta då vi märkt av det gränslösa arbetets 
konsekvenser på våra närstående som använder sig av den typen av arbetsupplägg. Vi har även 
egna upplevelser av detta, trots att vi inte befinner oss på arbetsmarknaden i den roll vår studie 
undersöker, men då istället som följd av den teknologiska modernitet vi idag lever i.  
 
 
 
5. Analys och resultat 
5.1. Introduktion till det gränslösa arbetet 
5.1.1 HR-chef som yrke  
I intervjuerna framkommer det att HR-chefsyrket har en nära anknytning till ledarskap och 
hanterar i stora drag företagets personalfrågor. Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena som 
HR-chefer har varierar beroende på arbetsplats då olika företag använder HR på olika sätt. På 
en del företag används HR som en affärspartner som utvecklar och driver organisationen 
framåt. Intervjupersonerna berättar att det på så sätt skapas en helhet och en översiktlig 
förståelse för hur verksamheten bedrivs och hur utmaningar ska hanteras, vilket i sin tur 
underlättar för HR-chefernas supportfunktion för såväl ledningsgrupp som medarbetare. Stödet 
för chefer kan handla om att bistå med assistans för att uppfylla mål eller lösa problem. HR-
cheferna menar att de i sin yrkesroll även stöttar medarbetare med hälsofrågor, personlig 
utveckling, att skapa mening i arbetet, fånga talanger och bygga självkänsla. 
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Något annat återkommande i intervjuerna är vikten av planering och samtidigt förmågan att 
inte vara låst till det som står på agendan. Arbetet sker inte inom givna ramar och regler vilket 
gör att ingen dag är den andra lik och i rollen som HR-chef krävs således lyhördhet och en 
fallenhet för flexibla lösningar. Respondenterna redogör för att det dagligen dyker upp nya 
problem och situationer som ska lösas och eftersom HR spänner över ett stort fält finns en 
bredd av arbetsuppgifter. Generellt framkommer det i intervjuerna att HR-cheferna innehar en 
ständigt aktuell roll för företagen då de dels har en central betydelse för tillväxt genom ansvar 
för rekryteringsprocesser, men även vid neddragning av resurser genom sitt ansvar för 
uppsägningar och outsourcing. Andra ansvarsområden som intervjupersonerna tar upp är 
introduktionsutbildningar, budgetar, rapporter, presentationer, förhandling med facket samt 
ytterligare administrativa uppgifter. En av de intervjuade beskriver sin roll som HR-chef såhär:  
 

HR är att jobba med ledningsgruppsutveckling, få oss att bli ännu lite bättre, se vilka styrkor 
vi har, hur vi bygger på olikheter, hur vi kan använda det när vi ska utveckla vår verksamhet 
och ta nya affärer. Det kommer hela tiden tillbaka till människan tycker jag, det är ett sådant 
stort område och det är så viktigt att vi mår bra då. 

 
5.1.2. Kontoret som förstahandsval 
I intervjuerna framkommer det att det gränslösa arbetet genererar en valmöjlighet gällande var 
HR-cheferna ska utföra sitt arbete. HR-cheferna som vi har intervjuat har som gemensam 
nämnare att de alla föredrar att jobba på sin arbetsplats framför arbete hemifrån. Samtliga 
intervjupersoner redogör för att de under större delen av sin arbetstid på sitt kontor på grund 
av att det dels krävs att de befinner sig där medarbetarna är, dels för att de generellt anser sig 
prestera bättre då de faktiskt har närhet till det som händer inom företaget. En av våra 
intervjupersoner förklarar även hur hon hellre sitter kvar på arbetsplatsen sena kvällar, istället 
för att åka hem, just för att undvika att arbete och fritid beblandas och att gränsen suddas ut 
ytterligare. 
 
HR-cheferna medger dock att de jobbar hemifrån. Många gånger handlar det då om arbete som 
inte hunnits med under arbetsdagen, men som fortfarande behöver förberedas till 
nästkommande dag. Detta kan kopplas till den decentralisering av makt som Sennett (1999:78-
79) menar präglar det nya arbetslivet. Detta då HR-cheferna på egen hand ansvarar för att 
slutföra uppgifterna i tid även om det innebär att arbeta på sin fritid. De flesta av dem berättar 
också att de jämt och ständigt har sin telefon med sig, där de har möjlighet att checka av sin 
jobbmail. Det går därför att se att de periodvis jobbar oavsett vilken plats de befinner sig på.  
 
Utöver arbete på arbetsplatsen och i hemmet innebär HR-yrket mycket resor runt om i landet. 
Många av våra intervjupersoner redogjorde för detta och menar att en arbetsvecka innehåller 
minst en arbetsrelaterad resa, vilket då innebär arbete på annan ort och på transportmedel som 
exempelvis tåg. En av intervjupersonerna beskriver sina arbetsrelaterade resor såhär:  
 

Men sen är det ju så att jag har resor. Jag reser över hela landet, där jag behöver vara. Så att en 
arbetsvecka innehåller ju ofta en resa också. 

 
5.1.3. Alltid tillgängliga 
Alla HR-cheferna i vårt urval utgår från att jobba 40 timmar i veckan och till största del normala 
arbetstider, 08:00-17:00. Det är dock påtagligt att tiderna anpassas både efter individen i fråga 
samt arbetets tillfälliga mängd. En av våra HR-chefer uttrycker sig enligt följande: ”Jag skulle 
aldrig stänga av min telefon eller min mail.”. Detta är ett citat som representerar resterande 
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HR-chefers inställning, då de alla informerade om att de aldrig stänger av sin jobbtelefon vilket 
innebär att de rent konkret alltid är tillgängliga för arbete, trots helgdagar eller ledig tid. 
 
Ytterligare påverkanseffekt på arbetstiden är den rådande livssituationen, enligt 
respondenterna. De med mindre barn i familjen behöver ta hänsyn till dem och de kan därför 
behöva gå hem tidigare på eftermiddagen för att exempelvis hämta på dagis, för att sedan ta 
upp arbetet på kvällen igen. Detta i relation till de som har äldre barn eller inga barn alls, som 
i stort sett bara har sig själva och sina behov att förhålla sig till. Likt Sennett (1999:67) menar 
alltså HR-cheferna att flexibilitet är av stor vikt för att kunna anpassa sig till sin omgivning. 
Många förklarar även att det handlar om att ge och ta. Behöver de utföra ett privat ärende mitt 
på dagen så kompromissar de genom att jobba en extra timme på kvällen. Budskapet är tydligt: 
det inte är arbetstiden och när de jobbar som är det centrala, utan att de utför sitt givna uppdrag. 
Detta synliggörs i följande citat: ”Min chef funderar inte över om jag kommer kvart över nio 
eller kvart över sju på morgonen, det är inte det väsentliga, utan det är vad jag gör som är det 
viktiga.” Detta fria upplägg går att koppla till Sennetts (1999:79) användning av begreppet 
inflytande, då han menar att anställda har ett mer övergripande ansvar över sina egna 
arbetsuppgifter samt kontroll över när och var arbetet skall utföras.    
 
Några av cheferna pratar även om kulturen på arbetsplatsen och dess påverkan på när arbetet 
faktiskt utförs. De menar att det är dem själva som skapar kulturen gällande vad som är okej 
och inte. Mycket handlar om respekt då medarbetare undviker att ringa sena kvällar om 
oviktiga ärenden. När ett samtal väl kommer har det ofta hänt något allvarligare vilket gör att 
det då blir mer naturligt att ta sig an arbetsrelaterade uppgifter på sin fritid.   
 
5.2. Individens gränsdragning och dess konsekvenser 
5.2.1. HR-chefernas relation till arbetet 
Något som genomgående är påtagligt hos alla HR-chefer vi har intervjuat är att de finner en 
glädje i arbetet. De uttrycker att det är roligt och meningsfullt samtidigt som arbetet skapar ett 
engagemang hos dem. Det är tydligt att de alla trivs på sin arbetsplats och i sin roll, och en av 
cheferna beskriver arbetet enligt följande: ”För mig är jobbet absolut någon form av 
självförverkligande”. Alla HR-chefer ger även ett professionellt intryck då de värnar om sin 
egen arbetsinsats. De är tydliga med att de tar sig an sitt arbete seriöst och alltid strävar efter 
att prestera med hög kvalitet, vilket verkar grunda sig i den passion de har för arbetet. 
 
Att arbetet är en viktig del av deras identitet förklarar flera av deltagarna genom att benämna 
arbetet som en del av deras livscykel, att jobbet är något de lever med och alltid har med sig. 
En av dem uttrycker sig på följande sätt: ”Jag är mitt jobb, jag är alltid mitt jobb, vart jag än är 
[…]. Mitt jobb är en del av mitt liv”. Detta går att förstå genom Lefebvres (1958:135) teori då 
han menar att arbetslivet inte går att separera från det övriga livet på grund av att sfärerna är 
förenade. Flertalet av våra intervjupersoner uttrycker även att de värdesätter trivseln och vikten 
av att ha en bra känsla när de åker till arbetet. Finns inte den rätta känslan ökar risken för 
utbrändhet och de menar att de skulle överväga att byta uppgifter om de inte längre känner sig 
tillfredsställda av att åka till det nuvarande arbetet.  
 
5.2.2. Det gränslösa arbetets påverkan på anhöriga och egentid 
Utifrån HR-chefernas svar kan vi tyda att de intervjuade upplever att det gränslösa arbetet 
medför en påverkan på såväl nära anhöriga som egentid. Det framgår dock att graden av 
påverkan går i perioder då den påverkas av arbetsbelastningen. Detta blir tydligt då en av våra 
intervjupersoner uttrycker sig enligt följande: ”Jag tycker att jag är en sämre pojkvän och en 
sämre HR-chef i de perioder när jag jobbar för mycket”. Det är även vanligt att 
familjemedlemmar är medvetna om vad som händer på arbetet och att det är fullt möjligt att 
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inkommande samtal kan ske på ledig tid. Flera använder även en partner eller nära vän som 
någon att ventilera och bolla svårare beslut med, vilket innebär en direkt påverkan på dessa 
personer. 
 
Några av HR-cheferna menar att det är upp till varje individ att dra sin egen gräns och 
bestämma sig för när och var det är okej att använda exempelvis telefonen. Detta kan kopplas 
till Sennetts (1999:78-79) begrepp ansvar, då gränsdragningen helt beror på de anställdas 
ansvarstagande för sin arbetstid. Intervjupersonerna förklarar att det inte är lämpligt att sitta 
med jobbtelefonen vid middagsbordet, utan att de då får välja att kolla igenom mailen vid 
lämpligare tillfälle när det inte påverkar de runt omkring lika mycket. Många av 
intervjupersonerna menar även att de måste bestämma sig för när de ska ägna sig åt egentid 
och då inte låta den tiden tas upp av arbete eller annat. Likt Lefebvre (1958:137) påpekar 
intervjupersonerna vikten av att de släpper arbetsrelaterade krav för att undvika att relationen 
mellan arbete och fritid blir påfrestande. Fritiden syftar till att bistå med vila och ge tid för 
andra intressen. En HR-chef ger som exempel att hon gillar att träna men att hon ändock 
prioriterar jobb och familj före sig själv och sina intressen, vilket gör att träningen ofta 
åsidosätts. 
 
Det finns även en person i vårt urval som menar att familj, andra närstående och egentiden inte 
påverkas negativt alls just på grund av att arbetet är så flexibelt och att de kan lägga upp och 
styra över arbetet själv, medan en annan berättar om hur arbetet ständigt finns i tankarna och 
att personer i dennes omgivning alltid får höra om arbetsrelaterade frågor. Vidare förklarar 
denna person att det ofta krävs en längre semester för att helt kunna släppa fokus från arbetet 
och att de första lediga dagarna ändå ägnas åt att bearbeta, reflektera och försöka släppa tankar 
om arbetet. Ett annat exempel på hur nära relationer påverkas är då denna typ av arbete skapar 
en social trötthet hos HR-chefer, vilket grundar sig i att arbetet i sig innebär mycket sociala 
möten med andra människor. Detta blir många gånger ett hinder efter avslutad arbetsdag, då 
den sociala tröttheten många gånger leder till att det inte finns ork till att exempelvis ta kontakt 
med vänner och ha ett socialt umgänge med dem. 
 
5.2.3. HR-chefernas balans mellan arbete och fritid 
HR-cheferna beskriver deras balans mellan arbetsliv och fritid som något komplex. De menar 
att mycket av gränssättningen, som annars existerat naturligt i det traditionella arbetssättet, sker 
genom individens tankesätt. Vidare menar intervjupersonerna att gränsdragningen mellan 
arbete och fritid blir allt mer diffus och ansvaret läggs på individen. HR-cheferna har olika 
tillvägagångssätt för att hantera gränsdragningen. En intervjuperson beskriver att hon fokuserar 
på nutiden genom att vara närvarande här och nu. På så sätt kan hon lättare släppa 
arbetsrelaterade problem som gör sig påminda under aktiviteter på fritiden. Ett annat 
tillvägagångssätt som är återkommande bland intervjupersonerna är att lära sig se helheten. 
Detta benämns olika i intervjuerna men beskrivs bland annat som livscykel, livspussel, livshjul 
och livsbalans. I intervjuerna framkom det att idén om balansen mellan arbete och fritid 
grundar sig i vikten av att ha kontroll på det övriga livet. Arbetet ses inte som en separat del 
utan är integrerad i resterande delar av cykeln som exempelvis kan bestå av ekonomi, träning 
och familj. En av HR-cheferna menar att förmågan att hantera livspusslet är något som vuxit 
fram med åren och beror således på erfarenhet. En annan HR-chef pratar om livshjulet som 
något som ska rulla utan punktering i någon del. 
 
De flesta av intervjupersonerna upplever att de är nöjda med balansen mellan arbetsliv och 
fritid. Balansen i sig innebär i sin tur olika saker. Två av HR-cheferna pratar om en “av och på 
knapp” som de refererar till på olika sätt. Den ena menar att knappen är ett verktyg för att dra 
gränser genom att trycka på när hon kommer till jobbet och trycka av när hon lämnar. Den 
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andra talar istället om knappen som icke-existerande och menar därmed att det inte finns en 
tydlig avskiljning mellan arbete och fritid. En tredje HR-chef liknar det istället vid ett löpande 
band som inte går att stänga av när de lämnar och starta när det är dags att arbeta igen. Den 
vanligaste uppfattningen bland HR-cheferna bygger på just den principen, att arbetet är en del 
av vardagen och livet i stort, och därför inte går att helt koppla bort trots att de lämnar sin 
fysiska arbetsplats för dagen. En av intervjupersonerna exemplifierar detta genom att beskriva 
hur beteendet utanför arbetstid likväl speglar henne i sin yrkesroll. Hon uttrycker sig enligt 
följande: 
 

Nej men jag tror att jag är mitt arbete. Jag älskar mitt arbete. Det är en stor del av mitt liv men 
det är ju min familj också, det är ju något annat och det är ännu viktigare, men när jag är på 
jobbet är det jobbet som är i fokus. Jag är alltid mitt arbete så jag kan liksom inte gå och 
skämma ut mig på en restaurang för jag är mitt arbete. Så det är ju en del av mitt liv. 

 
En annan person i vårt urval menar att HR-chef är ett yrke som hon lever med till skillnad från 
många andra yrken. Detta då frågorna inom HR exempelvis kan komma att bli aktuella i möte 
med nya människor även på fritiden. På samma sätt som HR-cheferna är partners eller föräldrar 
fyller även yrket en funktion för identiteten. 
 
Relationen mellan arbetsliv och fritid beskrivs i stort sett av alla intervjuade HR-chefer som 
flytande. För att trivas i ett sådant klimat menar de att det gäller att sätta gränser i sina 
tankemönster och finna en harmoni. En av intervjupersonerna klargör att relationen mellan 
sfärerna handlar om att ge och ta. För att må bra av att lägga en timme på mailen på kvällstid 
måste det också generera ett utbyte. I intervjuerna talades det om frisörbesök på arbetstid som 
ett återkommande exempel på utbyte. En annan HR-chef menar att arbetet finns i huvudet hela 
tiden och att han på en ledig dag kan börja svara på mail på grund av att han har svårt att stänga 
av helt. Enligt honom är det inte farligt att ta med sig jobb hem. En annan person i vårt urval 
menar att hon ogillar just den blandningen av sfärer men att hon kan lägga tid på att förbereda 
en presentation på kvällstid om det behövs. På liknande sätt menar en HR-chef att hon arbetar 
kvällar för att arbeta undan inför kommande dagar. Till följd av det upplever hon det 
problematiskt att ha en god balans mellan arbetsliv och fritid och att det samtidigt ställs högre 
krav på planering av privatlivet för att få livspusslet att gå ihop.  
 
Lefebvre (1958:136) delar respondenternas uppfattning om högt ställda krav på planering och 
menar att individen planerar sin tid utifrån sitt arbete. Det förutsätter att HR-cheferna vet hur 
mycket jobb de kan ta med hem utan att helt lösa upp gränserna mellan sfärerna. Genom att 
både arbeta på sin arbetsplats och i hemmet menar en intervjuperson att allt flyter ihop och 
tröttar ut henne då det inte görs utrymme för någon helt ledig tid. Detta beskriver en annan HR-
chef såhär: 
 

Jag känner igen signalerna som man pratar om i samhället i stort, att det flyter ihop. Man vet 
inte när man kommit hem från jobbet eller när man ens kom hit för det går liksom i varann. 
Det är väldigt svårt att skilja det åt. 

 
Ett återkommande ämne i HR-chefernas diskussioner kring balansen mellan arbetsliv och fritid 
är vikten av att hinna reflektera. En av intervjupersonerna menar att resan till och från jobbet 
ger henne tid att reflektera över dagen eller kommande projekt vilket i sin tur underlättar för 
av och på knappens funktion. På liknande sätt menar en annan respondent att det är 
ofrånkomligt att processa arbetet under fritiden, vilket framförallt blir synligt under semester 
då det kan ta upp till två dagar innan han slutar prata jobb helt. Vidare förklarar ytterligare en 
HR-chef att hon är tillgänglig för arbetet även under sin semester. 
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Respondenterna berättade att trivseln med balansen bygger på individuella kriterier för vad 
som är rimligt. Många av intervjupersonerna är ensamma i sina yrkesroller vilket betyder att 
hela arbetsbelastningen hamnar på dem som HR-chefer.  I och med detta kan flytande gränser 
fungera som avstressande då det möjliggör att dels ta igen det som inte hunnits med under 
dagen, dels för att jobba undan uppgifter som ska göras kommande dagar. En person förklarar 
att hon mår bättre av att arbeta undan en del av sina uppgifter under en helg för att slippa dra 
hela lasset på måndagen. I och med att HR-cheferna är ensamma i sin roll är både kraven och 
arbetsbelastningen hög. Det är därför av stor vikt att de har kontroll över sitt arbete för att det 
ska vara tillfredsställande och för att cheferna ska stimuleras av de höga kraven istället för att 
påverkas negativt av dem (Karasek & Theorell, 1990:35-36). I intervjuerna framkommer det 
flexibla arbetet genererar kontroll då HR-cheferna har möjlighet att ta hem arbete för att ligga 
i fas. Ansvaret för den flexibla arbetstiden ligger på individen och det är således upp till var 
och en att bedöma vad som fungerar bäst för just dem. I och med flexibiliteten menar Sennett 
(1999:81) att individuella scheman är vanligt förekommande och att varje arbetsvecka kan se 
olika ut. 
 
Av intervjuerna framgick det att möjligheten att exempelvis arbeta kvällstid hemifrån 
förutsätter ett visst ansvar hos de anställda för att dels ligga i fas, dels skapa utrymme för fritid. 
Balansen upplevs bli svårare att arbeta med om uppgifterna de handskas med är utmanande. 
Resor i arbetet uppfattas också ha en förmåga att sudda ut gränser och försvåra upprätthållandet 
av balansen menar respondenterna. Slutligen konstaterar en HR-chef att då arbetet är integrerat 
i det övriga livet är balansen avgörande för prestationen. Det förklarar hon såhär:  
 

Jag går nog in i mitt jobb ganska mycket men jag har ju en familj och en rik fritid. Jag tycker 
det är lika viktigt. Jag blir ingen bra mamma om jag inte utmanas på jobbet och jag blir ingen 
bra HR-chef om jag inte får tid med mina barn. 

 
Detta kan liknas vid aktiva arbeten i Karaseks modell som kännetecknas av höga krav och hög 
kontroll. Denna typ av arbete skapar utmaningar och utrymme för egen planering (Karasek & 
Theorell, 1990:35-36). 
 
5.3. Utmaningar och möjligheter med gränslöst arbete 
5.3.1. HR-chefernas arbetsbelastning och balans mellan krav och kontroll 
Krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid är vanligt förekommande bland 
intervjuade HR-cheferna. I många fall har de egna krav på att vara nåbara under såväl fritid 
som semester. Detta är dock inte en uttalad förväntning hos överordnade chefer och 
ledningsgrupper. Undantaget är de HR-chefer som sitter i företagets krisgrupp där det är ett 
krav att de vid akut behov måste finnas tillgängliga. En av intervjupersonerna uttrycker 
specifikt att hon är enig med de ställda kraven då en person i högsta ledningen bör kunna 
infinna sig i att konstant vara nåbar för företaget. Intervjupersonerna menar dock att sådana 
krav som ställs på tillgänglighet inte hade accepterats om det gällde exempelvis extra 
arbetstimmar utanför arbetstid. Beroende på arbetsbelastningen händer det likväl att HR-
cheferna väljer att utföra en del arbete på sin fritid. 
 
Merparten av HR-cheferna sitter ensamma på sin post och får därför på egen hand ansvara för 
de uppdrag och problem som dyker upp. Detta upplevs ofta som en stressfaktor då 
intervjupersonerna i många fall känner att de dels behöver vara flera för att tidsmässigt klara 
uppgifterna, dels för att bolla tankar och idéer med någon. Ett återkommande ämne är den 
administrativa tiden som prioriteras bort när det är mycket på jobbet. Precis som 
intervjupersonerna säger, att de upplever stress när arbetsbelastningen upplevs som hög, menar 
Karasek och Theorell (1990:33-34) att det är något som vanligtvis träder fram när höga krav 
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kombineras med låg kontroll, vilket är aktuellt i det här fallet. Ett lågt beslutsutrymme riskerar 
i sin tur att medföra minskad produktivitet bland de anställda som upplever sig vara utsatta. 
Det i sin tur resulterar i att HR-cheferna tar igen den förlorade tiden hemifrån och då sitter 
kvällar eller helger för att exempelvis hantera mailen. En av intervjupersonerna förklarar att 
det kan ha kommit in 50 mail per dag under en ledig period, vilket både blir tidskrävande och 
stressande att gå igenom. Lösningen menar ett flertal av HR-cheferna är att ha koll under 
fritiden för att på så sätt exempelvis kunna ta bort oviktiga mail. En av deltagarna beskriver att 
hon under sin sjukskrivning mådde bättre av att kontrollera mailen för att kunna svara eller ta 
vissa frågor vidare till berörd person, vilket enligt Karasek och Theorell (1990:36) innebär att 
hon har hög kontroll över beslutsfattning och låga krav då ingen förväntar sig att en sjukskriven 
anställd arbetar. Den höga arbetsbelastningen hanterar HR-cheferna på olika sätt. En del 
föredrar att förbereda en presentation hemifrån medan en annan intervjuperson menar rollen 
som HR-chef förutsätter att de kan vara okej med att prestera mindre än 100% till och från. 
Han förklarar att det läggs för lite tid på viktiga presentationer och att det är något han önskar 
att han hade mer tid att fokusera på. 
 
Anledningarna till de befintliga kraven och förväntningarna menar HR-cheferna dels handlar 
om deras egen inställning och gränsdragning, dels om företagskulturen. Tonen för vad som är 
okej sätts av cheferna. Intervjupersonerna uppskattar ledare som kan träna på lunchen eller gå 
hem tidigare från jobbet. De menar att chefer som kan lyfta fram fördelarna med flexibiliteten 
bidrar till en mer avslappnad och positiv inställning till det gränslösa arbetet. 
Arbetsbelastningen upplevs heller inte lika tung om det råder en god stämning på arbetsplatsen. 
En del av intervjupersonerna uttrycker även att de själva tänker på vilka signaler de sänder ut. 
Detta speglas exempelvis i kommunikationen där de är noga med att tydligt redogöra för vilka 
krav och förväntningar de har på medarbetarna. Om medarbetarna vet att de inte förväntas 
svara på ett mail från HR-chefen efter arbetstid kan de lättare undvika stressen som ett sådant 
mail annars riskerar att medföra. 
 
Intervjupersonerna menar att det är varje individs ansvar att tala om hur de vill ha det för att 
således kunna göra sig förstådda och för att andra ska kunna respektera det. En deltagare 
exemplifierar detta genom att berätta om hur HR-chefen innan henne hade varit lättillgänglig 
och inte haft några problem med att vara konstant anträffbar. När hon sedan tog över rollen 
fick hon vara tydlig med hur hon ville ha det och hur hon arbetade. En konkret lösning för 
henne blev att låta medarbetare skicka ett SMS istället för mail om det rörde sig om något akut 
under hennes semester. På så sätt skapades ett eget utrymme där hon inte behövde känna krav 
på att vara tillgänglig och ständigt ha koll på telefonen. En sådan strategi för att åtskilja sfärerna 
och skapa utrymme för återhämtning kan kopplas till Lefebvre (1958:137), som lyfter vikten 
av att fritiden ägnas åt vila och kompensation för arbetets utmaningar. På liknande sätt 
beskriver en annan intervjuperson den här problematiken: ”Ju mer andra jobbar gränslöst desto 
hårdare får man vara själv för att inte dras med i det”. Slutligen kan det sägas att hanteringen 
av krav grundar sig i gränsdragningen. Det finns alltid mer att göra och det är därför viktigt att 
kunna avsluta och känna sig nöjd med det som åstadkommits. Istället för arbetstiden bör 
således uppdraget vara det som ligger i fokus. En del av HR-cheferna menar även att den ökade 
kontrollen över arbetssituationen genererar en valfrihet och att de därav lättare kan undgå ett 
ohälsosamt arbetstempo. 
 
5.3.2. Utmaningar med gränslöst arbete 
Den största utmaningen med gränslöst arbete är att hitta en gränsdragning mellan arbete och 
fritid. Alla HR-chefer i vårt urval nämner någon gång att det är en utmaning att hitta balansen 
mellan de två sfärerna. Några av dem föredrar att ha en skarp och tydlig gränsdragning, medan 
andra önskar att de flyter ihop än mer. Oavsett vad är det tydligt att arbetet enkelt kan inkräkta 
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på fritiden och tvärtom. Den stora utmaningen är således att distansera sig från den ena sfären 
när fokus behöver vara på den andra. Det kan exempelvis innebära att inte ta med sig för 
mycket jobb hem efter avslutad arbetsdag. 
 
En av våra intervjupersoner beskriver att HR-chefer många gånger gör sig ”för viktiga” vilket 
skapar höga krav och onödig press. Detta leder till en annan återkommande utmaning bland 
våra intervjupersoner, vilket är att sätta sina egna gränser och vara nöjd med det de 
åstadkommit. Många uppgifter som ingår i HR-arbetet är sådana som aldrig blir riktigt färdiga, 
och det är något som är viktigt att komma ihåg menar en av cheferna. Det går alltid att lägga 
till, ändra och förbättra i ett redan bearbetat material. Detta går att koppla till Karaseks krav- 
och kontrollmodell och beroende på hur HR-cheferna är som personer så hamnar de i olika 
rutor av modellen. Kraven på arbetet är högt, men kontrollen över arbetet kan te sig olika. De 
som har svårt att vara nöjd med ett arbete och som inte gärna lämnar ifrån sig något som inte 
är bearbetat till 100% har ofta låg kontroll vilket gör att de hamnar i en spänd arbetssituation. 
De respondenter som däremot kan bestämma sig för att vara tillfredsställda med något som 
endast är utfört till 80% har hög kontroll och ses ha ett aktivt arbete där de hela tiden stimuleras 
(Karasek & Theorell, 1990:33-36). Det är dock tydligt att varje HR-chef förhåller sig till detta 
på olika sätt beroende på hur de är som person. En persons viljestyrka kan exempelvis bli en 
nackdel för gränsdragningen om denne har höga krav på sig själv, om kvaliteten måste vara 
hög för att denne skall bli nöjd eller om det är viktigt att alltid leverera till 100%. Detta blir en 
nackdel på grund av att arbetstiden inte räcker till alla gånger när det kommer till just 
administrativt arbete och förberedelser inför exempelvis muntliga redovisningar inför större 
sällskap. De personer som då har högre krav gällande sin prestation, och som inte vill 
presentera ett arbete de inte är nöjda med eller hunnit förbereda, suddar då ut sina gränser 
mellan privatliv och arbetsliv ytterligare, då de tvingas ta med arbete hem.  
Hur HR-cheferna är som person kan alltså vara utmanande i denna typ av arbete. En av dem sa 
följande: ”De flesta gånger får man nöja sig med att göra något, en rapport till exempel, till 
80%. Och jag är ganska fine med det, men andra är inte det”, vilket verkar vara något som flera 
av dem menar är något att sträva efter för att klara av det gränslösa arbetet. Det sägs även att 
det är en utmaning att skapa en balans mellan anställda i och med att det är så mycket frihet 
och ansvar i arbetet samt att alla individer är olika. Det är vanligt att vissa anställda tar sig mer 
frihet, medan andra åtar sig mer ansvar, vilket är utmanande för dem båda gällande såväl 
arbetsglädje, prestation och välmående.  
 
I intervjuerna framgick det att ytterligare utmaningar med det här sättet att arbeta är att förstå 
hur värdefull tiden är. Alla HR-chefer vi intervjuade är anställda med någon form av 
förtroendetid som innebär att de själva ansvarar för arbetsupplägg och hur mycket tid som läggs 
på var sak. I och med denna anställningsform menar en av våra intervjupersoner att det lätt blir 
en stor mängd arbete, de jobbar mycket och vissa har inte förmågan att leda sig själva och sina 
behov. Det är därför av stor vikt att disponera tiden väl och vara ”här och nu” menar de. Tiden 
skall räcka till både arbetsliv och fritid. Gällande arbetet menar en av cheferna att det är bra att 
komma ihåg att de är anställda på ett uppdrag, det är inte vilka tider de arbetar som är det 
viktiga, utan att de slutför uppgiften. De måste också tänka på att inte ge bort för mycket av sin 
tid till andra, det är lätt att exempelvis samtal drar ut på tiden, vilket kanske gör att det 
administrativa arbetet inte hinns med och därför tvingas att tas med hem. Även fritiden 
påverkas och möjligheten att hinna koppla av och reflektera är minskar, vilket är negativt då 
det är nödvändigt för denna typ av arbetsupplägg. Andra menar även att denna tidsbegränsning 
är en utmaning för att hinna med att utföra det aktiviteter som ökar välmåendet hos dem, vilket 
exempelvis kan vara att träna, då flera av dem väljer arbete och familj före sina egna intressen. 
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Något annat som även kommer på tal och benämns som en utmaning är dagens välutvecklade 
teknik. Det är tekniken som möjliggör det gränslösa arbetet, vilket också innebär att om 
tekniken skulle sluta fungera blir vi hjälplösa. Detta blir tydligt då en av våra intervjupersoner 
uttrycker sig enligt följande:  
 

Man kan ju också säga att man lite bortskämd med teknik som ger oss de här möjligheterna att 
jobba på det här sättet. Men det är också så att den här tekniken kan jävlas med oss ibland. Är 
det så att det blir stopp eller telefonen går sönder eller man glömmer den så är man helt körd. 
Och det där tror jag kan vara jättestressigt för många när det inte fungerar […]. Det i sig kan 
ju bli en stress som är inte är hälsosam tror jag. Så tekniken som ger oss de här möjligheterna 
blir ju samtidigt den största risken. Det tror jag är viktigt att komma ihåg […]. 

 
Utmaningen består alltså till största del av att tekniken gör oss ständigt nåbara, men även att vi 
är så beroende av tekniken i vårt arbete idag att det kan skapa problem och stress om det någon 
gång inte går vår väg. Detta går att koppla till Karaseks krav- och kontrollmodell då det hela 
tiden finns krav och förväntningar på att vi ska använda oss av tekniken för att kunna vara 
tillgängliga utöver arbetstiden. Vår kontroll över tekniken är dock låg, och händer något som 
gör att den inte längre fungerar blir vi otillräckliga. En av våra intervjupersoner förklarar detta 
som en stressfaktor vilket även Karasek och Theorell (1990:33-34) bekräftar då spända 
arbetssituationer under längre perioder kan leda till stress och annan ohälsa. Att upprätthålla 
hög prestation anses också vara en utmaning inom denna typ av arbete då HR-cheferna ger 
exempel där de menar att det kan vara svårt att prestera när de arbetar hemifrån. Arbetet blir 
inte lika effektivt, de behöver exempelvis passa upp på barnen och samtidigt se till att ha en 
hög självdisciplin och inte börja plocka med andra saker som faktiskt finns nära till hands i 
hemmet. Utmaningen förtydligas genom följande citat: 

Men samtidigt så kanske man inte jobbar hela tiden, det kan ju också vara ett problem. Man 
kanske inte alltid är effektiv och presterar under den förlagda arbetstiden hemifrån. Jag tror att 
det är väldigt svårt och jag tror inte alla är duktiga på det här. Till exempel kanske barnen 
kommer hem från skolan och stör koncentrationen.  

 
5.3.3. Möjligheter med gränslöst arbete 
Respondenterna förklarar att möjligheterna med gränslöst arbete är många. Var och när HR-
cheferna arbetar effektivt är individuellt. Det gränslösa arbetet möjliggör ett individanpassat 
arbete där såväl arbetsmiljö som arbetstid är flexibelt. I intervjuerna framkommer det att de 
exempelvis kan välja att arbeta på sitt kontor, i hemmet eller på ett kafé. Vid behov kan arbetet 
dessutom utföras kvällstid efter att de till exempel tränat och spenderat tid med barnen. Arbete 
i hemmet skapar i sin tur möjligheter för att utföra hushållssysslor som att tvätta under tiden de 
jobbar. Återkommande exempel på förmåner med den här typen av arbetsupplägg är, enligt 
intervjupersonerna, att kunna gå till frisören på arbetstid, träna på lunchen och få mer tid med 
familjen. Eftersom uppdraget snarare än antalet timmar styr arbetet, och då flera av HR-
cheferna har förtroendetid, gynnar det även återhämtning och välmående i det långa loppet. 
Det exemplifierar en HR-chef som menar att han råder chefer som tycker att det är för mycket 
arbete att dra ner på antalet timmar, vilket såklart även förutsätter att uppdraget slutförs. Han 
beskriver det enligt följande:  
 

Om en chef kommer och berättar att det är lite mycket just nu för att den jobbar för mycket, ja 
men då säger jag att den ska jobba lite mindre. Jag bryr mig faktiskt inte om jag ska vara ärlig. 
Om någon löser uppdraget på 34 timmar istället för 45 är ju det fantastiskt. Jag kommer ge den 
personen samma lön för det. Det gäller att lösa ut uppdraget.  

 
HR-cheferna är eniga om att det gränslösa arbetet i stor utsträckning har en positiv inverkan på 
deras livspussel. Det övriga livet blir lättare att hantera och reducerar stress. De möjligheter 
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som finns överväger således nackdelarna som arbetsupplägget medför. Även prestationen 
främjas av det gränslösa arbetet. Det uttrycker en av HR-cheferna såhär: ”Jag tycker att man 
måste kunna prestera bättre när man kan få anpassa sin miljö och sin tid efter när man faktiskt 
har flow”. En annan HR-chef lyfter möjligheten att obehindrat kunna arbeta hur mycket de vill 
och behöver, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för att kunna prestera.   
 
5.4. Det gränslösa arbetets hälsopåverkan 
5.4.1. Återhämtning 
Uppfattningen om huruvida återhämtningen påverkas av det gränslösa arbetet skiljer sig mellan 
de intervjuade HR-cheferna. En del menar att de inte påverkas alls medan andra uttrycker en 
trötthet som de förklarar kommer med den här typen av arbetssätt. På grund av att det alltid 
finns mer att göra och att de, till skillnad från många andra arbeten, lever med sin yrkesroll 
försvåras avkopplingen. Likt Lefebvre (1958:136) konstaterar respondenterna att arbetslivet 
och fritiden dels är motsatser, dels är sammanhängande då HR-cheferna menar att de lever med 
sin yrkesroll. Integrerade sfärer skapar ett behov för avbrott från det vardagliga, vilket blir 
fritidens primära syfte. HR-cheferna delar även uppfattningen att återhämtning är något som 
individen själv ansvarar för. Det är viktigt att ta sig tid för att samla kraft. En av 
intervjupersonerna belyser vikten av en längre, sammanhängande ledighet för att orka med ett 
periodvis stressigt arbete. För att möjliggöra återhämtningen är det således viktigt att lyssna på 
kroppen och vila när det behövs. Även om HR-cheferna menar att de idag lärt sig att ta sig tid 
för att återfå krafterna talar en del av dem om perioder då de inte känt att det varken getts 
utrymme för det eller att de tagit sig den tiden. 
 
Utifrån respondenternas svar, blir det uppenbart att tekniken har en förmåga att störa 
återhämtningen. Utmaningen ligger i att exempelvis kunna kolla sin mail och ta in det som står 
utan att börja svara och gå in i arbetsläge. En av HR-cheferna förklarar att efter en lång period 
av arbete stänger han av dator och mail helt under sina lediga dagar för att få tid till att koppla 
av. En annan HR-chef beskriver träningen som hennes andningshål och något som verkar 
positivt för återhämtningen. Ytterligare en vanlig strategi handlar om att planera in sin ledighet 
och lägga det synligt i en kalender som andra medarbetare kan ta del av. HR-cheferna minskar 
således risken för att bli inbokade på möten eller bli kontaktade i onödan på sin fritid. Faran 
med det gränslösa arbetet kopplat till återhämtning är de individer som inte klarar av 
gränsdragningen. Där riskerar sömnen att drabbas negativt och det finns även risk för att 
stressen går ut över familjen. 
 
Återhämtningen hos HR-cheferna kan enligt dem själva påverkas negativt på grund av att de 
ofta är ensamma i sin roll. Om de är lediga när andra medarbetare är på jobbet kommer nya 
mail och uppgifter komma in oberoende av deras ledighet vilket ökar arbetsbördan i takt med 
att produktiviteten minskar. Detta då återhämtning ses som något grundläggande för 
produktiviteten bland intervjupersonerna.  
 
5.4.2. Välmående 
Ser vi till välmående när vi pratar om gränslöst arbete, så är det tydligt att det påverkas på något 
sätt, och att det är stress som är det mest framträdande. Alla HR-chefer, utom en, nämner att 
stress är något som finns i yrket. Många menar att det går i perioder, men utifrån det vi avläst 
är det osäkert om denna periodvisa stress verkligen beror på det gränslösa arbetet. Detta är även 
något som delvis bekräftas utav en av cheferna som förklarar att extrem huvudvärk efter 
avslutad arbetsdag inte är ovanligt och uttrycker följande: ”Det kanske inte är på grund av det 
gränslösa arbetet så mycket, utan snarare ett högt tempo. Men det är för ofta jag har extrem 
huvudvärk när jag kommer hem, för att tempot blir så högt och så pass stressigt”. Något som 
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däremot med säkerhet är kopplat till gränslöst arbete är stressen som uppkommer på grund av 
att cheferna hela tiden måste vara tillgängliga och redo att ta sig an arbetsrelaterade problem 
på fritiden. Likaså menar en av intervjupersonerna att stress kan uppkomma när de inte har 
möjlighet att jobba, på grund av exempelvis sjukdom. Detta med grund i att de ofta är ensamma 
i sin roll, det finns ingen som kan ta över ansvaret för deras uppgifter och i och med att det 
alltid är många andra medarbetare involverade i deras arbete är det många som påverkas, vilket 
skapar stress hos HR-chefen.  
 
Det framkommer dock att det finns olika typer av stress, och att all stress inte är skadlig utan 
snarare tvärt om. Det krävs lite stress, eller snarare tempo, för att vara effektiv och produktiv i 
arbetet anser några av cheferna, men så fort kontrollen blir bristande blir stressen istället 
skadlig, vilket styrks av Karaseks krav- och kontrollmodell där höga krav och hög kontroll 
genererar en positiv stress (Karasek & Theorell, 1990:35-36). Kontrollen kan bli bristande när 
exempelvis arbetsbelastningen blir hög och arbetet och andra anställda tar upp mycket av tiden, 
vilket inte är allt för ovanligt då HR-arbetet innebär mycket kontakt och sociala samtal med 
andra. För att undgå att tiden äts upp av andra råder en av HR-cheferna att jobba mycket med 
sin egen kalender och planera sin tid väl, för att minska stress och ohälsa och istället få det 
hållbart över en längre tid. Likaså menar en av dem att ett stabilt privatliv gör det enklare att 
handskas med motgångar och hög arbetsbelastning på arbetstid vilket ökar välmåendet. 
 
Något annat som påverkar välmåendet negativt är den trötthet som uppkommer i och med det 
gränslösa arbetet. Att aldrig kunna släppa arbetet helt för att HR-cheferna ständigt är nåbara 
blir påfrestande. Det finns egentligen ingen helt ledig tid och det finns alltid något som kan 
förbättras vilket gör att trötthet är ett faktum, då tid för återhämtning är ett måste för ett bra 
välmående. Likaså beskriver en intervjuperson en social trötthet som hon upplever. I och med 
ständiga interaktioner på arbetstid, finns inte samma intresse och ork att fortsätta umgås socialt 
efter arbetstid på grund av att hon känner sig socialt mättad. 
 
Det är viktigt att de som är HR-chefer trivs med sitt arbete då det annars ökar risken för 
utbrändhet och ett sämre välmående, enligt en av våra intervjupersoner. En avgörande faktor 
för trivsel i arbetet är de relationer som finns kollegor emellan. Det finns både bra och dåliga 
relationer, och de relationer som snarare tar än ger energi är något som bör undvikas för att 
upprätthålla ett bra välmående. Anledningen till att goda relationer är betydelsefulla just för 
HR-chefer är på grund av att deras arbete innebär mycket gränslöst arbete. Dialoger via teknisk 
utrustning blir centralt då de inte alltid är på plats på arbetsplatsen utan kan jobba på annat håll. 
Tid och rum är således inte viktigt i lika stor utsträckning vilket ställer krav på god 
kommunikation. Kommunikationen underlättas i sin tur av bra och trygga relationer i en positiv 
arbetsmiljö, då det är viktigt att medarbetarna kan känna att de inte finns ett problem i att 
kontakta chefen även om denne inte är på plats. Tekniken som främjar kommunikationen anses 
även kunna framkalla stress vid de tillfällen då det inte fungerar som det ska och därmed 
hindrar arbetet. Utöver goda relationer och trivsel på jobbet har självkänslan en stor betydelse. 
Det är viktigt att tro på och kunna leda sig själv för att klara av att leda och driva andra framåt 
i utvecklingen. Förloras förmågan att känna sig trygg i arbetet och det som åstadkommits 
kommer vi tillbaka till det med att överarbeta redan bearbetat material, vilket leder till att 
arbetet tar över fritiden för att arbetstiden inte räcker till. Det i sin tur ökar risken för stress och 
försämrat välmående. 
 
En av HR-cheferna går emot resterande åsikter helt, då hon anser att välmåendet inte påverkas 
negativt alls av det gränslösa arbetet. Detta arbetssätt och den flexibilitet som medförs är 
snarare något som får henne att må bättre. Hon uttrycker sig enligt följande: “Jag har verkligen 
funderat på om det stressar mig på något vis, men som människotyp är jag nog den som tycker 
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det är fördelaktigt att ha lite koll på vad det kommer för mail eller vad som händer på arbetet. 
Hellre det än att inte veta något på hela helgen, under hela semestern eller någonting”. Hon 
upplever alltså inte att hennes välmående påverkas negativt av det gränslösa arbetet. 
 
5.5. HR-chefers önskemål gällande gränsdragningen och livssituationens 
påverkan 
HR-cheferna fick själva uttrycka vad de önskar att ändra på, lägga till eller ta bort i sitt 
nuvarande gränslösa arbete. De flesta av respondenterna är nöjda med sitt arbete och skulle 
inte vilja göra några ändringar då de menar att detta arbetssätt passar dem perfekt. Ett par av 
intervjupersonerna önskar dock att flexibiliteten var ännu större och att företagskulturen var 
mer okej med att exempelvis träna över lunchen. De vill alltså att det ska vara ett mer etablerat 
koncept än vad det är idag. Dessa personer menar även att de inte vill se arbete och fritid som 
separata delar utan att de istället hänger ihop mer. De poängterar dock vikten av att livshjulet 
fortfarande rullar, att det finns en balans och att fokus ägnas åt alla delar av livet. En annan av 
HR-cheferna är också relativt nöjd med det gränslösa arbetet, men önskar att det gick att stänga 
av ännu lite mer och dra tydligare gränser mellan de två sfärerna. Det är påtagligt att alla 
intervjupersoner trivs med det gränslösa arbetet, men att de med små individuella justeringar 
av olika slag, skulle uppskatta det än mer.  
 
Beroende på livssituation möjliggör och begränsar det gränslösa arbetet olika saker. Bland de 
HR-chefer med små barn kretsar vardagen mycket kring deras aktiviteter, medan HR-cheferna 
med äldre eller utan barn i större utsträckning tenderar att prioritera sina egna intressen och 
behov. Det gränslösa arbetet innebär således både möjligheter och utmaningar för de som är 
föräldrar till små barn. Möjligheterna handlar dels om att kunna anpassa sin arbetstid efter 
exempelvis när de hämtar och lämnar barn, dels om att de kan spendera mer tid tillsammans. 
Utmaningarna innebär istället att egentiden och de egna fritidsintressena prioriteras bort. De 
HR-chefer som har äldre barn intygar att små barn påverkar vardagen på så sätt att det krävs 
mer struktur och rutin, till skillnad från en vardag med äldre barn som i större utsträckning kan 
ta hand om sig själva.  
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6. Slutsatser och diskussion  
6.1. Slutsats 
De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet pekar på att HR-chefer drar gränser mellan arbete och 
fritid genom att dels använda rumsliga arrangemang där arbetet är kopplat till en miljö, dels 
genom sina tankesätt. Tankesätten grundar sig i en inställning som låter dem ta sig tid för 
exempelvis träning, umgänge eller annan form av återhämtning. Tillvägagångssättet är 
individuellt men generellt sett handlar det om att bestämma sig för att dra en gräns och vara 
nöjd med det som åstadkommits. HR-cheferna drar även sina gränser utifrån hur kulturen ser 
ut på arbetsplatsen. Det kan vara att de anpassar sig efter rådande företagspolicy eller tar efter 
beteenden hos överordnade chefer.  
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Slutligen kan vi även konstatera att det gränslösa arbetets påverkan på välmåendet till största 
del upplevs vara negativt. Att ständigt vara tillgänglig upplever HR-cheferna skapar stress och 
utöver stressen är även trötthet många gånger ett faktum då deras arbete varken tar slut eller 
blir färdigt. I och med att HR-cheferna är ensamma i sin roll kan även arbetsbelastningen 
uppfattas som hög. Förutom att arbetsbelastningen i sig kan påverka välmåendet negativt så är 
det även vanligt att arbete genomförs i hemmet utöver ordinarie arbetstid. Det gäller framför 
allt administrativt arbete och förberedelser, då tiden för dessa uppgifter är knapp under 
arbetsdagen. För de HR-chefer som då finner svårigheter i att överlämna arbete de inte är 100% 
nöjda med ökar kraven och stressen ytterligare. De tvingas därmed sudda ut gränserna än mer 
för att leva upp till de högt ställda kraven, vilket påverkar deras välmåendet negativt. Detta 
leder oss därför fram till slutsatsen att det gränslösa arbetets påverkan på välmåendet är 
individuellt och att stress, som är den vanligast förekommande påfrestningen, upplevs av alla 
respondenter men ter sig i olika grad beroende på hur de är som person. Till sist kan konstateras 
att HR-cheferna upplever att deras nära anhöriga inte påverkas av det gränslösa arbetet i lika 
hög grad som egentiden, då de tenderar att välja bort egna intressen framför familj och vänner.  
 
6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva HR-chefers hantering av det gränslösa 
arbetet. Chefernas upplevelse av hur det gränslösa arbetet påverkar deras fritid, nära anhöriga 
och välmående var även något vi avsåg att besvara. Likheter som tydliggörs i resultatet, 
gällande det gränslösa arbetet bland HR-chefer, är bland annat var och när de arbetar. Samtliga 
respondenter arbetar till största del från sin arbetsplats. Det blir dock tydligt att HR-cheferna 
ser arbetet som något bärbart och att flexibiliteten skapar utrymme för att låta livssituationen 
påverka arbetsupplägget. Ett mönster vi kan utläsa är att de HR-chefer med familj bestående 
av mindre barn i större utsträckning använder sig av det flexibla arbetet, vilket förenklar 
livspusslet. Flexibiliteten används exempelvis för att kunna möta barnens behov. Detta mönster 
kan liknas vid det resultat som Grönlund (2007:12) presenterar då hon förklarar att föräldrar 
har svårare med gränsdragningen mellan sfärerna trots hög kontroll i arbetet. Om vi istället ser 
till skillnader i resultatet framgår det att respondenterna ställer sig olika till huruvida arbetet 
helt kan åtskiljas från fritiden. Några av HR-cheferna illustrerar detta genom att diskutera en 
“av och på knapp” som används för att skilja sfärerna åt. För en del fungerar “av och på 
knappen” som en förutsättning för att klara av det gränslösa, medan andra hävdar att tekniken 
och flexibiliteten gör det omöjligt för en sådan knapp att överhuvudtaget existera. Detta 
exempel kopplar vi till Kylin (2007:27) som menar att just skiftet mellan de olika sfärerna, 
arbete och fritid, är viktigt för att behålla gränserna mellan dem och för att psykiskt kunna ställa 
in sig i respektive läge. En av de HR-chefer som använder sig av denna knapp förklarar att 
hennes bilresa mellan arbetet och hemmet är viktig för att växla läge mellan arbete och fritid. 
Vi tänker att “av och på knappen” snarare fungerar som en dimmer i ett sådant läge som 
underlättar för reflektion och för att kunna “zoona ut”.  
 
Några av de HR-chefer som inte använder sig av en “av och på knapp” använder istället rumslig 
avgränsning som en strategi för att åtskilja sfärerna. Detta då gränserna upplevs mer flytande 
när hemmet används som arbetsplats, vilket Sonnetag m.fl. (2009:357) och Kylin (2007:45) 
bekräftar då de poängterar att fysiska gränser är positivt för att mentalt koppla bort arbetet. 
Detta går dock emot Taris m.fl. (2007:152) som menar att övertid genererar en sämre 
gränsdragning. Några av HR-cheferna i vår studie väljer istället att använda övertid på 
arbetsplatsen som ett tillvägagångssätt för att undvika arbete hemifrån då de anser att det 
underlättar deras gränsdragning mellan sfärerna. Vårt resultat stämmer heller inte överens med 
Taris m.fl. (2007:149) förklaring av hur låga krav och hög kontroll genererar tillfredsställelse. 
Vi ställer oss frågande till Taris m.fl. påstående då respondenterna uttrycker ett behov av att 
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utmanas i sitt arbete för att stimuleras, vilket bättre överensstämmer med Karasek och Theorells 
(1990:35-36) beskrivning av aktiva arbeten som innebär en kombination av höga krav och hög 
kontroll. 
 
Kopplat till återhämtning och välmående kan vi se likheter i HR-chefernas beskrivningar av 
vilken påverkan deras arbetsupplägg har. Samtliga respondenter belyser att yrkesrollen fyller 
en funktion för identiteten och blir således även meningsfull och självförverkligande. I 
resultatet framgår det att flexibiliteten upplevs verka både positivt och negativt för välmåendet. 
Positivt på så sätt att flytande gränser kan vara avstressande när arbetsbelastningen är hög, då 
det möjliggör för HR-cheferna att slutföra arbetsuppgifter på kvällstid oberoende av var de 
befinner sig. Den negativa aspekten av flexibiliteten blir istället att gränsdragningen försvåras 
och att arbetet följer med dem överallt, vilket stämmer överens med det resultat som Kylin 
(2007:29) presenterar. Detta kopplar vi till försämrad återhämtning och därigenom även 
försämrat välmående. Något som flertalet respondenter lyfter är vikten av att ta sig tid till 
återhämtning och hitta sina andningshål. De menar att de schemalägger sina lediga dagar för 
att synliggöra dessa för övriga medarbetare, vilket minskar risken för att bli kontaktad och 
störas i återhämtningen. Schemaläggningen är något som Kylin (2007:42) menar kan användas 
som kompensation när de traditionella gränserna upphör mellan arbete och fritid. Om arbetet 
inkräktar på fritiden finns det mindre tid för egna aktiviteter och intressen. En sådan aktivitet 
kan exempelvis vara träning, vilket HR-cheferna menar kan gynna såväl återhämtning som 
välmående.  
 
Ytterligare ett mönster som framkommer är att tekniken ses som en stressfaktor. Stressen 
uppkommer dels för att tekniken är det primära verktyget för att vara tillgänglig, dels för att vi 
idag är så beroende av exempelvis telefon och dator i vårt arbete. Mellner (2016:149) och 
Sonnetag m.fl. (2009:357) bekräftar även detta i sitt resultat då de menar att tekniken försvårar 
gränsdragningen mellan arbetsliv och fritid som i sin tur har en negativ inverkan på både 
välmåendet och förmågan att mentalt koppla bort arbetet. Teknikanvändningen gör således att 
fritid inte bara är fritid längre, vilket skadar återhämtningen. Detta kopplar vi till Lefebvre 
(1958:137) som fastställer att fritiden, historiskt sett, i första hand syftade till skapa utrymme 
för återhämtning och vila. På samma sätt som det gränslösa arbetet har en inverkan på 
egentiden kan även familj och vänner påverkas. Bland annat beskrivs en social trötthet som 
leder till minskad kontakt med anhöriga. Flertalet HR-chefer nämner även att de är sämre 
föräldrar eller partners när de inte blir tillfredsställda och utmanas i sitt arbete. Detta är något 
som kan påverka välmåendet genom samvetskval eller en känsla av otillräcklighet, vilket även 
styrks av Grönlunds (2007:23) resultat som visar att hög kontroll i arbetslivet lätt gör att de bär 
med sig arbetet överallt och att familjen bortprioriteras.  
 
I och med att HR-cheferna har en central och viktig roll i organisationen, leder det automatiskt 
till att kraven på dem är höga då de har många medarbetare under sig och då det inte finns 
någon likställd som kan överta ansvaret. Våra resultat har visat att det är vanligt att stress och 
dåligt samvete kan uppkomma i och med exempelvis sjukdom, då cheferna inte har möjlighet 
att utföra sitt arbete, och det är då svårt för cheferna att släppa arbetet och istället fokusera på 
återhämtning. Detta förknippar vi med Mellners (2016:157) slutsats då hon menar att anställda 
med höga förväntningar är mer benägna att uppge problem gällande förmågan att koppla bort 
arbetet under sin fritid. En annan likhet utifrån resultatet visar på att trivseln på arbetsplatsen 
värdesätts bland HR-cheferna och att det är en viktig aspekt för välmåendet. Peters m.fl. 
(2014:285) konstaterar att distansarbete, likt det flexibla arbetssättet respondenterna beskriver 
att de använder, kan komma att skada sammanhållningen på en arbetsplats. Vi tänker att 
sammanhållningen är viktig för relationerna bland medarbetare, vilket i sin tur är betydelsefullt 
för den upplevda trivseln. Då respondenterna menar att trivseln har en direkt påverkan på 
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välmåendet, ställer vi oss därför frågande till huruvida arbete som utförs i hemmet inte har en 
mer negativ påverkan på välmåendet än vad som framgått i resultatet. Utifrån 
intervjupersonernas uttalanden verkar det primära syftet med att undvika arbete i hemmet vara 
att separera sfärerna snarare än att förbättra trivseln på arbetsplatsen och därmed välmåendet.  
 
6.3. Metoddiskussion och vidare forskning 
Vi anser att valet av studie, alltså kvalitativ, fortfarande är den bäst lämpade för vårt syfte. Vi 
upplever dock en avsaknad av att kunna generalisera vårt resultat, trots att många åsikter är 
gemensamma och generella bland alla intervjupersoner. En kvantitativ undersökning hade 
således möjliggjort generalisering i resultatet som följd av ett större urval med fler 
respondenter. Snöbollsurvalet begränsade oss i undersökningen på så sätt att vi inte hade 
möjlighet att styra urvalet och ta hänsyn till ytterligare aspekter som kön, bransch, sektor och 
ålder, utöver HR-chef som yrke. Vi ser dock den abduktiva ansatsen som fördelaktig då det har 
varit av vikt att hela tiden vara öppna för nya aspekter i enskilda fall och samtidigt kunna luta 
dem mot, samt jämföra med, redan befintlig teori. Detta har både gett oss en djupare förståelse 
samtidigt som blandningen av de två ansatserna har hållit vårt intresse för empirin uppe, istället 
för att vårt fokus enbart har legat på att bekräfta redan befintlig teori, vilket Fejes och 
Thornberg (2009:24) menar är vanligt.  
 
Under arbetets gång, framför allt efter att ha granskat tidigare forskning, har vi även fått nya 
idéer om andra intressanta målgrupper. En nyfikenhet och ett intresse har växt fram gällande 
andra yrken, såsom entreprenörer samt mäklare, då även de ofta arbetar kvällar och helger, 
utöver sina arbetsuppgifter på dagtid. Det hade även varit ett intressant perspektiv att ställa två 
olika yrken eller företag mot varandra i en jämförelse. En annan spännande vinkel vi har 
diskuterat i efterhand är att ta hänsyn till kön i undersökningen. Detta då vi tror att kvinnor 
fortfarande tenderar att vara de som till viss del tar störst ansvar för ta hand om barnen och 
övriga sysslor i hemmet. Uppfattningen om det gränslösa arbetets påverkan skulle därmed 
kunna skilja sig beroende på vilken roll respondenterna har i hushållet. En annan aspekt som 
hade varit intressant för vårt syfte är ålder. Med ålder kommer erfarenhet och lärdom, vilket 
våra intervjupersoner menar att de nyttjat i sin hantering av gränsdragningen. Det skulle därför 
vara av intresse att addera yngre, mer oerfarna respondenter. Vi tänker dock att det hade krävts 
en annan målgrupp än just HR-chefer för att studera detta då unga, oerfarna anställda ofta inte 
befinner sig på chefsposition.  
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Bilaga - intervjuguide 
Inledning 

• Presentera oss själva. 
• Förklara att det är en person kommer hålla i intervjun och att den andra kan flika in 

med kommentarer och följdfrågor. 
• Återupprepa syftet med undersökningen.                         
• Återupprepa de etiska aspekterna.                           
• Förklara vilka områden som kommer att beröras.              
• Fråga om det är okej att intervjun spelas in. 

 
Personlig bakgrund 

• Namn 
• Ålder 
• Berätta om din livssituation. 

o Partner 
o Familj 
o Yrke 

• Inom vilken bransch jobbar du? 
• Hur länge har du arbetat som HR-chef? 

 
Arbete 

• Berätta hur det är att vara HR-chef. 
• Beskriv en typisk arbetsvecka. 

o Vad? 
o  Hur? 
o När? 
o Var? 

 
Relation till arbete 

• Berätta om din relation till ditt arbete. 
o Trivsel 
o  Engagemang 
o Identitet 

         
Relation mellan arbete och fritid 

• Berätta om hur du ser på relationen mellan ditt arbete och din fritid. 
o Hur trivs du med balansen mellan dem? 
o Stress? 
o Påverkan familj/vänner? 
o Påverkan på egentid/fritidsintressen? 

• Berätta om hur du upplever krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid 
inom ditt yrke? 

 
Konkretisering 

• Kan du berätta om några konkreta utmaningar och möjligheter med den här typen av 
arbetsupplägg? 

o Arbetsmiljö? 
o Koncentration? 
o Fritid?  



 

o Tillgänglighet? 
o Arbetsbelastning? 
o Prestation? 

 
Välmående 

• Upplever du att din återhämtning påverkas av den här typen av arbetsupplägg? 
• Upplever du att ditt välmående påverkas av den här typen av arbetsupplägg? 

 
Avslutning 

• Berätta om hur du skulle vilja att arbetsliv och fritid hängde ihop. 
• Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
• Är det ok att återkomma och ställa följdfrågor om det är något vi känner att vi 

behöver utveckla eller förtydliga? 
• Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen?  
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