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Chefers upplevelse av gränslöst arbete i en  

säljorganisation 

Pernilla Aldrin Björkman och Kristian Beckman 

Gränslöst arbete innebär en förskjutning av gränser mellan arbetsliv och pri-

vatliv och är en konsekvens av dagens teknik och möjligheter att kunna arbeta 

när som helst, var som helst. Syftet var att undersöka hur chefer i en säljorga-

nisation upplevde gränslöst arbete, vilka psykologiska konsekvenser det med-

förde samt vilka strategier som användes för att hantera ett gränslöst arbete. 

Deltagarna bestod av tio chefer från en säljorganisation med höga krav på 

prestation, och de intervjuades genom en semistrukturerade intervjuer. Stu-

dien kom fram till att cheferna upplevde det gränslösa arbetet som något po-

sitivt och att det medförde stora möjligheter. Det kunde dock innebära nega-

tiva konsekvenser, som sömnsvårigheter och stress. Vidare visade studien att 

cheferna använde sig av integrering och segmentering i stor utsträckning för 

att hantera det gränslösa arbetet.  

Keywords: work-life balance, managers, segmentation, integration, availa-

bility 

 

 

Inledning 

Arbetet är en stor del av många människors liv och en övervägande majoritet spenderar mellan 37–

40 timmar i veckan med att arbeta (SCB, 2017). Vad som motiverar individer till att lägga ner tid på 

sitt arbete varierar givetvis. Det kan vara allt från att skaffa likvida medel för att kunna leva ett bra 

liv i övrigt, till utbytet av sociala relationer som skapas på en arbetsplats. För andra kan karriären i 

sig vara motivator nog. För olika typer av arbete kan det krävas olika typer av engagemang och det 

kan finnas olika typer av krav som föreligger. På grund av att samhället idag är mer digitaliserat än 

någonsin tidigare finns också utrymme för arbetsgivare att ge anställda större frihet gällande hur och 

när de kan utföra sitt arbete.      

 Anställda har i dagsläget möjlighet till bärbara datorer och mobiler tillgodosedda av sina arbetsgi-

vare i större utsträckning än tidigare. Skulle det inte finnas en sådan möjlighet går det oftast att ha sin 

arbetsmail inlagd i sin privata telefon eller dator. Detta möjliggör att personer som vill (eller måste) 

lätt kan komma åt sin mailkorg, oavsett fysisk närvaro och tid på dygnet. Vidare innebär detta att det 

blir lättare att kunna höra av sig till och komma i kontakt med medarbetare även under arbetsdagen 

(Rennecker & Godwin, 2005). Västvärldens moderna samhälle och teknikutveckling gör att arbetet 

inte längre är begränsat till arbetsplatsen utan möjligheten att som anställd vara tillgänglig utanför 

denna är stor. För medarbetare betyder det att de snabbt kan få iväg ett ärende och att det snabbt nås 

av andra berörda medarbetare. Att det är lättare att få tag på kollegor innebär att kollegorna som blir 

kontaktade, i sin tur riskerar att bli störda i större omfattning. Vidare kan detta leda till att arbete i 

viss mån blir försenat för att det dyker upp ärenden av ad-hoc karaktär hela tiden prioriteras före 

andra (Rennecker & Godwin, 2005). Ett ärende av ad-hoc karaktär kan variera stort men det innebär 

en typ av ärende som dyker upp plötsligt och som gör att den ansvarige personen behöver åsidosätta 
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sina andra åtaganden för att prioritera ad-hoc ärendet. En av de negativa följderna av för stor arbets-

börda under en längre tid är ökad risk för att bli utbränd (Allvin, et al., 1998).   

 Vad är det då som gör att individer väljer att ta ett telefonsamtal sent på kvällen eller att läsa sin 

e-post trots semester? En av flera faktorer som Allvin et al. (1998) nämner är att det kan handla om 

krav från arbetsgivaren. Finns det en uttalad målbild om att prestera och leverera på en viss nivå kan 

det påverka arbetstagarens val att arbeta även när denna inte egentligen har arbetstid. För att kunna 

ha framgångsrika företag krävs det att personalen arbetar på ett effektivt sätt. Flexibiliteten som da-

gens arbetsplatser kan erbjuda är ett steg i att effektivisera, men var går gränsen mellan att det är 

effektivt och istället blir för belastande för personalen? Vilka är de vanligaste upplevelserna av gräns-

löst arbete och hur kan människor hantera det? I denna studie vill vi undersöka en yrkesgrupp inom 

en säljorganisation som bär ett stort ansvar för organisationens leverans. Undersökningen fokuserar 

på att studera hur chefer inom en specifik säljorganisation, som har en hög konkurrens med andra 

företag, upplever sin arbetssituation i relation till gränslöst arbete, vilka eventuella psykologiska kon-

sekvenser det kan medföra samt vad de använder för strategier för att hantera sin arbetssituation.  

 

Gränslöst arbete 

Informationstekniken som finns idag har för företag inneburit att personalen har i stor utsträckning 

möjlighet att arbeta när som helst, var som helst. Denna förskjutning av gränser mellan privatliv och 

arbetsliv är vad gränslöst arbete innebär (Allvin, et al., 1998). Det finns inte längre en begränsning i 

att personalen enbart kan jobba dagtid från måndag till fredag utan i och med teknikens framsteg kan 

arbetet förläggas till kvällstid, helger eller till semestern. På grund av den gränslöshet som den nya 

tekniken medför finns det större risk för att personalen jobbar när den inte borde, och således tummar 

på återhämtning under fritiden (Allvin et al., 1998).    

 Om arbetstagare även arbetar efter arbetstid blir återhämtningen påverkad vilket kan leda till högre 

risk för stress. Arbetar arbetstagaren dessutom i en organisation där det föreligger en hög kravbild på 

dem krävs det mycket engagemang för att prestera enligt förväntningarna (Allvin, 1998). Fortsätt-

ningsvis menar Allvin et al. (1998) att detta i kombination med att ha oklara arbetsvillkor kan gene-

rera krav på att arbetstagaren själv behöver klara av att avgränsa sina uppgifter och reglera sina egna 

arbetsinsatser. Denna typ av arbete, där det är fritt i den bemärkelsen att det går att arbeta i princip 

när som helst och var som helst kan resultera i att arbetstagarna arbetar en avsevärd mängd mer än 

vad som är hälsosamt. Resultatet kan bli att individerna inte räcker till i sitt liv utanför arbetet, gente-

mot sina sociala relationer och åtaganden mot familj eller vänner (Allvin et al., 1998). Problemet, 

enligt Allvin et al. (1998), kan också vara att arbetstagarna själva inte uppmärksammar att problemet 

med övertidsarbete ligger hos dem utan att det istället är vänner och familj som klagar på arbetsmäng-

den. En av de tydligaste följderna av en sådan arbetsbörda under en längre tid, kan bli att arbetstagarna 

blir utbrända (Allvin, et al., 1998).       

 En teori som angränsar till gränslöst arbete är Work-Life Balance teorin (WLB). Den grundar sig 

primärt i att det bör finnas en balans mellan arbete och privatliv, men kan även inkludera andra typer 

av roller och sektioner av livet som människor har. Det ska således finnas en balans mellan de olika 

delarna av livet och arbetet (Haar et al., 2014). Balansen är något som enligt Kossek et al. (2014) inte 

enkelt kan definieras, utan handlar om individens egna upplevelse om hen har balans mellan privatliv 

och arbetsliv eller om där finns en konflikt. Således kan balansen se olika ut för olika individer. Om 

det råder en konflikt eller om det finns balans beror på hur individen själv upplever sin situation. Det 

finns således kombinationer av konflikter mellan arbetsliv och privatliv som upplevs som positivt för 

vissa individer och negativt för andra (Kossek et al., 2014). Vidare innebär WLB-teorin att det finns 

olika saker som spelar in på hur väl individer upplever sin balans. Bland annat beror det på hur indi-

viden upplever individualism kontra kollektivism och hur individen upplever sin jämlikhet mellan 
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könen (Haar et al., 2014). Undersökningar har visat på att det finns samband mellan effekter av WLB 

och individualism, kollektivism samt könsjämlikhet (Haar et al., 2014). Detta för att vikten av WLB 

i individualistiska samhällen är större kontra då människor inte har samma stöd som i kollektivistiska 

kulturer, där nära kontakter tenderar att bestå av mer än kärnfamiljen. Det är också av större vikt då 

det i kollektivistiska kulturer tenderar att ses som något positivt att jobba mer för familjens skull och 

att det inte är något fel i att blanda arbete och privatliv (Spector et al., 2007). Haar et al. (2014) menar 

att personer som upplever sig ha en starkare balans mellan arbete och fritid också upplever att deras 

övriga delar av livet är mer fungerande. Undersökningen de gjorde visade på att de individer som 

hade en hög WLB även hade en lägre grad av ångest (Haar et al., 2014).    

 Ytterligare en koppling rörande gränslöst arbete kan göras till Boundary theory (Ashforth et al., 

2000) och Border theory (Clark, 2000). Boundary theory kan i sin tur delas upp i två dimensioner. 

Den ena delen av boundary therory behandlar gränser som dras inom människors fysiska aspekter 

och den andra innefattar psykologiska aspekter. Den fysiska dimensionen handlar om att människor 

kan välja att arbeta i hemmet istället för på kontoret eller att något privat utförs på arbetsplatsen. 

Vidare innebär det att de uppgifter människor utför ska ske på avsedd plats. Tydligheten mellan dessa 

gränser är av vikt för att det inte ska skapas en alltför stor sammanflätning av privatliv och arbete, 

och minska risken för att arbeta hemifrån (Allen, 2014). Den psykologiska dimensionen grundar sig 

i att det är viktigt för människor att ha gränser för att dra skiljelinjer mellan när vi känner och tänker 

vissa saker. Det innebär att det kan bli problematiskt om vi tänker på eller blir ledsna över något som 

hänt under arbetsdagen när det spenderas tid med familjen. Det motsatta förhållandet kan också fö-

rekomma att människor under sin arbetsdag tänker på saker som egentligen tillhör privatlivet (Allen 

et al., 2013). Border theory är en teori som syftar till att komplettera tidigare teorier i ämnet kring 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Denna teori grundar sig i att arbetsliv och privatliv antas vara 

två åtskilda områden och att det finns en gräns mellan dem. Mellan dessa två åtskilda områden finns 

det hela tiden en pågående ”förhandling” om hur tid och engagemang ska prioriteras för att just kunna 

upprätthålla en balans i livet i stort (Clark, 2000). Vidare menar Clark (2000) att i och med den på-

gående diskussionen mellan områdena så påverkar de också varandra i viss mån. Det vill säga att 

arbetslivsområdet påverkar även privatlivsområdet och vice versa. För att upprätthålla gränsdrag-

ningen innebär det att uppgifter eller saker som har med det ena eller andra området att göra bör 

stanna inom det områdets gränser. Det innebär att arbetsrelaterade uppgifter bör göras och hållas 

inom området för den fysiska arbetsplatsen. För individen innebär det en tydlighet när ett visst ansvar 

och en viss typ av arbetsuppgift slutar och när en annan börjar (Clark, 2000).  

 

Gränslöshetens konsekvenser 

Det gränslösa arbetet lägger stort ansvar hos individen och kan bli ett potentiellt problem. Gränslös-

heten bidrar med en autonomi som innebär att den anställde själv måste lägga upp och planera sin 

arbetstid (Allvin, 1998), vilket i sig kan leda till stress. Risken för denna påfrestning ställer högre 

krav på återkoppling och uppföljning från chefer (Mellner, 2018). Om personal utsätts för stress under 

lång tid kan det resultera i både fysisk och psykisk ohälsa (Delargy & Chatten, 2005), vilket i sin tur 

kommer att påverka det som personalen borde göra på sin arbetsplats. I värsta fall kan det innebära 

att personalen är frånvarande helt och hållet. Stress är alltså inte enbart en fråga om personligt väl-

mående utan även en kostnadsfråga. Att ha frånvarande personal är kostsamt för ett företag. Men 

balansen mellan den sorts press som gör att det är givande att prestera, och den sorts press som blir 

belastande, är snäv (Delargy & Chatten, 2005).    

 Relaterat till stress kan krav- och kontrollmodellen användas för att skapa en förståelse för varför 

vissa individer är mer eller mindre stressade i relation till gränslöst arbete. Modellen indikerar att 

olika nivåer av krav och kontroll kan leda till ökade eller minskade nivåer utav stress (Karasek, 1979). 
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Kraven i modellen är relativt enkla att förstå, då det på en arbetsplats kan finnas ett spann mellan 

höga och låga krav. Kontrollen däremot menar Karasek (1979) är det som avgör om kraven kommer 

upplevas som negativa eller positiva. Enligt Grönlund (2007) är anställda som rapporterar en högre 

grad av kontroll mer benägna att arbeta övertid. Detta innebär att en konflikt kan uppstå mellan dessa 

individers privat- och arbetsliv. Ett arbete med hög grad av kontroll kan i viss mån anses friare då 

kontrollen också utgör en grad av självständighet och flexibilitet (Grönlund, 2007). Men Allvin et al. 

(2006) menar att det är svårare att bli ledig från ett fritt arbete med hög grad av kontroll. Kontrollen 

som bidrar till mer övertid för individen (Grönlund, 2007) bidrar således till mer gränslöst arbete. 

Resultatet från Grönlunds (2007) studie visar dock att det är de individer med låg grad av kontroll 

som upplever att arbetet går ut över familjesituationen. Relationen mellan välbefinnande och kontroll 

är positiv, vilket innebär ju högre kontroll, desto högre välbefinnande har individer (Grönlund, 2007). 

Enligt densamme visar resultaten tydligt på att om individer ges en hög mängd kontroll, vilket i sin 

tur leder till ett högre lärande, så bidrar det till ett stort engagemang från den anställde. Problematiken 

ligger i att själva engagemanget över arbetet kan gå ut över privata relationer som den anställde har 

(Grönlund, 2007).        

 En studie av Vijaya och Hemamalini (2012) visar att det inom säljyrken och säljorganisationer 

finns ett stort engagemang hos både kvinnor och män. Engagemanget innebär att arbetstagarna vill 

prestera bra och göra sitt yttersta för sitt företag i den rollen som de har. Studien visar även att om en 

person är gift eller har barn bidrar det till att det i större utsträckning kan uppstå en konflikt mellan 

arbetsliv och privatliv än om personen inte är gift eller har barn (Vijaya & Hemamlini, 2012). Resul-

taten visar att om privatlivet eller arbetslivet inkräktar på den andra kategorins territorium finns en 

risk för konflikt mellan respektive del (Vijaya & Hemamlini, 2012). Det skulle innebära att familjeliv 

och privata åtaganden får åsidosättas till förmån för arbetslivet och att detta kan utlösa en konflikt. 

Enligt Vijaya och Hemamalini (2012) kräver säljorganisationer generellt mycket från sina medarbe-

tare i form av engagemang och det innebär att tiden som kan läggas på familj eller privatliv inte alltid 

kan prioriteras.  

 

Att hantera gränslöst arbete: integrering och segmentering 

Ett resultat av gränslöshet är att individen måste lägga upp strategier för att klara av de nya möjlig-

heter flexibiliteten innebär. Beroende på vilka preferenser individen har kan hen välja att segmentera 

eller integrera arbetsliv och privatliv (Mellner, 2018). Individer som är särskilt engagerade i sitt ar-

betsliv tenderar att lägga mer tid på arbetet, vilket kan vara riskfyllt för hälsan eftersom gränsdragning 

mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för återhämtning (Ropponen, Härmä, Bergbom, Nätti & Sal-

linen, 2018). Gränsdragning kan ske i form av psykologiska gränser, det kan till exempel innebära att 

sluta tänka på jobbet när arbetsdagen är slut. Andra segmenterande strategier är att endast arbeta 

under arbetstid, att inte öppna mejl som handlar om arbetet på kvällen och att inte besöka arbetsplat-

sen under semestern. Ytterligare segmenterande strategier är att ha separat mobil för arbete och pri-

vatliv, att ha sfärer i hemmet där arbete inte är tillåtet, men även att begränsa sitt arbete till vissa tider 

där arbete efter arbetstid faktiskt är tillåtna (Mellner, 2018). Mellner (2018) talar även om andra seg-

menterande strategier som används när tankarna inte samarbetar med de gränser som människor 

själva satt upp. Strategier som går ut på att störa ut tankarna på arbetet. Dessa strategier är bland annat 

träning och avslappningsövningar, men även att spendera aktiv tid med att umgås med vänner eller 

familj. Detta kan innebära middagar eller promenader. Det som är av vikt är att människor, trots att 

de är för trötta, har som strategi att utföra dessa aktiviteter, trots allt. I längden leder det till att längta 

efter sin privata tid och således lämna arbetet i tid (Mellner, 2018).  

 Tillgången till mobiltelefoner och laptops underlättar integreringen av arbetsliv och privatliv.  Det 

möjliggör även för de individer som identifierar sig starkt med sitt arbete att låta det ta större del av 
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livet och en sammanflätning av arbetsliv och privatliv görs möjlig tack vare integrering (Kossek, 

Ruderman, Braddy, & Hannum, 2006). Förutsättningarna för individen att lägga upp sina dagar blir 

annorlunda när integrering används som förhållningssätt. Det kan bidra med utvecklingsmöjligheter 

för denne i både privatliv och arbetsliv när det som behövs tas tag i kan göras så oavsett tid och rum 

(Mellner, 2018). De nya tids- och rumgränserna ställer dock andra krav på individens förhållningssätt 

gentemot arbetsliv och privatliv. Riskerna med att ta med arbetet hem och arbeta mer än de 40 timmar 

i veckan som är satta, är att återhämtningen i form av sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter uteblir 

men även genom färre antal timmar sömn som också utgör en viktig del av återhämtningen (Roppo-

nen et al., 2018). Om individen känner positiva känslor i relation till sitt arbete så minskar dock risken 

för de negativa konsekvenserna bestående av bland annat sömnsvårigheter (Ropponen et al., 2018). 

Något som talar för att inte arbeta mer än 40 timmar i veckan är en studie som påvisade att en minsk-

ning från en 8 timmars arbetsdag till en 6 timmarsarbetsdag resulterade i bättre sömnkvalitet och 

större vakenhet (Ropponen et al., 2018).     

 Segmentering av arbetsliv och privatliv är ytterligare en faktor som ökar graden av arbetstillfreds-

ställelse (Kreiner, 2006), vilket också kan motivera arbetsgivare till att vara noga med att deras an-

ställda skiljer på arbetsliv och privatliv för att dessa ska kunna återhämta sig och vara en hållbar 

arbetskraft.  

 Det ska tilläggas att flexibiliteten som gränslöst arbete innebär inte enbart är negativ. Fördelarna 

kan innebära bättre hälsa, välmående och större balans mellan arbete och privatliv men är inget som 

gäller för alla (Nijp et al., 2012). Problematiken ligger i att när en individ har möjlighet att jobba när 

som helst och var som helst finns det en risk att arbetet blir för mycket och den integrering individen 

föredrar resulterar i att hen inte klarar av att sätta de gränser som behövs. Några faktorer som påverkar 

huruvida en individ riskerar att misslyckas med segmentering handlar om att inte själv veta när en 

arbetsuppgift är avklarad, problematik med att arbeta självständigt, att inte klara av att sätta gränser 

för sin egen segmentering och organisera när arbetet faktiskt skall utföras (Mellner et al., 2012). Hur 

mycket en person arbetar, när en person arbetar och vilken stress en person utsätts för är starkt kopplat 

till dennes välmående och hälsa (Ropponen et al., 2018). För att framgångsrikt integrera arbetet och 

privatlivet fanns enligt Mellner et al. (2012) endast en avgörande faktor - att individen vet vad som 

krävs och förväntas i sin yrkesroll. Dock innebär integrering även fler konflikter mellan arbete och 

privatliv, även när integrering är en föredragen strategi (Mellner, 2018).  

 

Ledarskap kopplat till gränslöst arbete och dess strategier 

I och med gränslöst arbetet och de olika möjligheterna att segmentera och integrera arbete och pri-

vatliv finns nya krav på ledarskap. Och i och med att även om en individ föredrar att integrera arbete 

och privatliv, kan belastningen ändå bli för hög (Mellner, 2018). Chefen har en nyckelroll i att skapa 

förutsättningar att i samarbete med sina medarbetare skapa överenskommelser om var gränserna skall 

dras (Mellner, 2018). Chefen kommer även vara en förebild för sina medarbetare och det är därför 

viktigt att hen föregår med gott exempel och skapar en kultur där diskussion om integrering och 

segmentering kan diskuteras (Mellner, 2018).      

 Tekniken i sig är alltså inte problemet, utan gränslösheten innebär nya kompetenskrav som krav 

på att chefer och medarbetare har kompetens inom gränsdragning. Görs detta framgångsrikt så inne-

bär gränslösheten och dagens teknik stora möjligheter för både bättre arbetsvillkor och högre effek-

tivitet (Mellner, 2018). I litteraturen särskiljs ofta ledarskap och chefskap, men för att framgångsrikt 

implementera en kultur för att utveckla kompetens inom gränssättning krävs bidrag av båda (Mellner, 

2018). Ledarskap ses generellt som ett sätt att få medarbetare att arbeta mot gemensamma mål, och 

chefskap som den formella titeln där även ett formellt ansvar för vissa uppgifter såsom organisering 

och uppföljning av medarbetarnas arbetsuppgifter, samt ansvar över arbetsmiljö och förebyggande 
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arbete för hälsa (Mellner, 2018). Digitaliseringen och flexibiliteten är i sig inget negativt men det 

kräver nya förhållningssätt från medarbetare och deras chefer. Johlke et al. (2000) menar att chefer 

inom säljorganisationer mer och mer kommunicerar via mail och att det inte alltid finns utrymme för 

att kommunicera ansikte mot ansikte. Studien visade dock på att både chefer och medarbetare upple-

ver att en kommunikation ansikte mot ansikte är att föredra och att det framförallt är viktigt för med-

arbetarnas tillfredsställelse i sin yrkesroll. 

 

Definition av begrepp  

Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2012) definierar gränslöst arbete som när platsen för var en 

arbetstagare arbetar, tiden när hen utför sitt arbete, vad hen mer exakt skall arbeta med och form för 

samarbete med kollegor är något hen reglerar själv. Föreliggande studie har dock främst fokuserat på 

aspekterna kring tid och plats. Arbetsform och samarbetsform är inkluderat på det vis att samtliga 

deltagare är chefer och har detta inkluderat i sin arbetsform även om det inte är vad studien haft som 

fokus att undersöka. 

 

Syfte och frågeställningar  

Majoriteten av studierna som gjorts om gränslöst arbete har framförallt fokuserat på medarbetare och 

inte chefer. Syftet med denna forskningsstudie är därför att undersöka hur chefer inom säljorganisat-

ioner upplever sin arbetssituation relaterat till gränslöst arbete och vilka psykologiska konsekvenser 

detta får för cheferna. Studien syftar även till att undersöka vilka strategier som används för att han-

tera ett gränslöst arbete. Studiens syfte kan konkretiseras enligt följande frågeställningar: 

 

Hur upplever chefer i en säljorganisation gränslöst arbete? 

Vilka psykologiska konsekvenser får ett gränslöst arbete för chefer i en säljorganisation? 

Vilka segmenterande respektive integrerande strategier använder chefer i en säljorganisation för att 

hantera ett gränslöst arbete? 

 

 

Metod 

För denna undersökning har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valts för att få en 

djupare förståelse för deltagarnas upplevelse av balansen mellan arbetsliv och privatliv och vilka 

psykologiska konsekvenser det har. Den valda kvalitativa metoden ämnar lyfta respondenternas er-

farenheter, åsikter och synvinklar och detta på ett djupare sätt än vad kvantitativa metoder kan göra 

(Kvale, 1997). 

 

Deltagare 

Deltagarna var totalt 10 varav 7 var kvinnor och 3 var män. Deltagarna hade en ålder mellan 28-37år. 

Vidare hade deltagarna arbetat i sina nuvarande roller i ett spann från tre månader till tre år. Ytterli-

gare uttryckte tre deltagare att de hade barn. För undersökningen rekryterades chefer från en och 
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samma säljorganisation. Kriterierna för att få vara med i undersökningen var att deltagarna skulle ha 

en kombination av både personal- och operativt ansvar. De deltagande chefernas personalansvar in-

nebär ett lönesättande ansvar samt ett ansvar för medarbetarnas utveckling. Variation mellan mängd 

operativt ansvar och personalansvar, så som ledarskap eller utveckling, varierade mellan deltagarna. 

Det togs ingen hänsyn till kön, etnicitet eller ålder i rekrytering av deltagare.  

 

Material  

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för studien. Intervjuguiden bestod av 

tre frågeområden. Det första frågeområdet bestod av frågor som var inledande och generella där 

deltagarna fick definiera sin yrkesroll och vilka tekniska kommunikationsverktyg de hade till sitt 

förfogande i arbetet. Intervjuguiden bestod av totalt 30 stycken frågor, fördelat på 6 olika kategorier. 

Dessa 6 kategorier var generella frågor, krav, balans och förväntningar, tillgänglighet, arbetstid och 

flextid samt påverkan. Det avslutande frågeområdet handlade om att säkerställa att intervjudeltagaren 

inte tagit illa vid sig eller om de hade frågor. När det kommer till frågor kring strategier följdes 

frågorna angående som handlade om konsekvenser upp med frågor hur de hanterade de situationerna. 

Detta gjorde att deltagarna kunde redogöra för vilka strategier de använde. Samtliga intervjuer spela-

des in med en diktafon. Intervjuerna varade mellan 27–55 minuter. Alla intervjuer transkriberades 

ordagrant. Materialet sammanfattades i totalt 87 sidor transkriberad text.  

 

Databearbetning  

Intervjumaterialet bearbetades genom meningskoncentrering för att kunna genomföra en korrekt ana-

lys (Kvale, 1997), och transkriberingen blev totalt 82 sidor. För att kunna genomföra en analys sam-

manställdes sedan meningskoncentreringarna i tabeller. En tabell för varje frågeställning upprättades 

för att hålla isär dem och för att enklare kunna identifiera kategorier. Utifrån de tre frågeställningarna 

identifierades totalt 10 teman. De tre centrala frågeställningarna var: Hur upplever chefer i en säljor-

ganisation gränslöst arbete, konsekvenser av gränslöst arbete och strategier för att hantera gränslöst 

arbete. Utifrån de teorier som redovisats tidigare har en analys genomförts. Genom att analysera 

deltagarnas svar angående strategier kunde dessa länkas tydligt till integrering och segmentering.   

 

Procedur  

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes en testintervju med en extern person, som inte själv var 

deltagare i studien. Det bidrog till att vissa frågor formulerades om för att bli tydligare och enklare 

att förstå. För att rekrytera deltagare tillfrågades en ansvarig person i den aktuella säljorganisationen 

om samtycke att tillfråga anställda om medverkan i studien. Den ansvarige personen fick att ta del av 

missivbrev och intervjuguide. Undersökningen genomfördes i organisationens lokaler. Deltagarna 

tillfrågades genom separata mail, där de fick ta del utav information kring studien, missivbrev och 

slutligen en förfrågan om studiedeltagande. Innan varje intervju placerades det utskrivna missivbrevet 

framför intervjudeltagaren. Muntligt upprepades även studiens syfte, att deltagarna när som helst 

kunde avbryta sin medverkan och att konfidentialitet garanterades. Vidare informerades det att det 

empiriska materialet enbart skulle användas i forskningssyfte och att deltagarna kunde få ta del av 

den färdiga studien om de så ville. Således har studien följt gängse forskningsetiska riktlinjerna (Ve-

tenskapsrådet, 2017).  
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Resultat 

Resultatet struktureras och presenteras efter de tre frågeställningarna; hur chefer i en säljorganisation 

upplever gränslöst arbete, konsekvenser av gränslöst arbete och strategier för att hantera gränslöst 

arbete. Svaren för respektive frågeställning presenteras i form av identifierade teman som samman-

fattas i tabell 1. Därefter delades kategorierna in i ytterligare teman för att underlätta analysen. 

 

 

 

Tabell 1.  

Frågeställningar och Teman 

Frågeställningar Teman  

Hur chefer i en säljorganisation upplever 

gränslöst arbete  

Tillgänglighet 

 Balans  

 Flexibilitet 

 Krav 

 
Konsekvenser av gränslöst arbete 

 

Positiva psykologiska konsekvenser 

 Negativa psykologiska konsekvenser 

 
Strategier för att hantera gränslöst arbete 

 

Segmentering  

 Integrering  

 Att ta stöd från organisationen 

 Mentala strategier 
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Hur cheferna upplever gränslöst arbete 

Det gränslösa arbetet för cheferna innebär att det finns möjlighet att arbeta mycket och det blir viktigt 

för dem att själva styra över sitt arbete. En viktig faktor som påverkar gränslösheten är huruvida det 

finns höga eller låga krav på cheferna, i deras yrkesroller. Nedan presenteras fyra subkategorier som 

huvudsakligen utgör det gränslösa arbetet för cheferna. De är tillgänglighet, balans, flexibilitet och 

krav.  

 

 Tillgänglighet. I intervjuerna är det tydligt hur tillgänglighet är en av de mest betydande aspekterna 

för gränslöst arbete hos cheferna. Flertalet av cheferna uppger att de arbetar mellan 40 till 60 timmar 

i perioder. Alla chefer arbetar inte lika många timmar men det är utmärkande att alla arbetar minst 40 

timmar eller därutöver. Därtill använder sig majoriteten av cheferna sig av samma telefon - privat 

som i arbetet. Detta gör att de är anträffbara för kollegor, även utanför arbetstid, vilket ger dem en 

utökad möjlighet att vara tillgängliga. 

” Jag har en mobil och en dator. Jag har alltid med mig datorn hem. Och jag är alltid tillgäng-

lig på mobilen.” (IP5) 

Tillgängligheten påverkas dessutom av att cheferna inte har en tydlig gränsdragning mellan arbete 

och fritid. Det går i princip att arbeta hur mycket som helst, både sett till operativa/strategiska arbets-

uppgifter men i synnerhet sett till ledarskapet. Sett till yrkesrollerna finns det inte heller någon tydlig 

gränsdragning mellan de olika arbetsuppgifterna. Det innebär att det är svårt att bestämma hur mycket 

tid som ska läggas på ledarskapet kontra egna operativa/strategiska processer. En av intervjuperso-

nerna uttrycker att gränssättandet är varje individs egna ansvar: 

”I både rollen som operativ men också som chef och speciellt i det bolaget, vi jobbar i. Du kan 

i princip jobba hur mycket du vill. Där måste du sätta egna gränser.” (IP3) 

Med ovanstående citat menar intervjupersonen att hen har möjlighet att arbeta hur mycket som helst. 

Möjligheten att arbeta hur mycket som helst kommer från att det finns höga krav i branschen vilket i 

förlängningen leder till att det alltid finns mycket att göra. Vidare upplever deltagarna sin situation 

på detta sätt på grund av att de kan arbeta när, var och hur som helst. Detta gör att chefen själv blir 

väldigt tillgänglig för arbete, kollegor och kunder. Det är i sig ett tydligt exempel på vad gränslöst 

arbete är och hur det kan uppstå.          

 Vidare påpekar cheferna att en stor aspekt av att det gränslösa arbetet uppstår, är på grund av de 

tekniska redskap som tillhandahålls i deras roller. De ha möjlighet till att ta med mobiler och laptops 

hem vilket möjliggör att de kan arbeta utanför arbetsplatsens fysiska miljö. Majoriteten av deltagarna 

i studien har samma mobil för både arbets- och privatliv exempelvis. En av intervjupersonerna be-

skriver situations på följande vis:  

 ”Jag har en mobil och en dator. Jag har alltid med mig datorn hem. Och jag är alltid till 

 gänglig på mobilen.” (IP 5) 

Intervjupersonen beskriver hur hen använder samma mobil i arbetet och för privat bruk. Där hen 

också mer eller mindre alltid är tillgänglig gentemot kollegor och mot kunder. Detta visar tillgäng-

ligheten ser ut för cheferna i deras yrkesroll.  

 Balans. Cheferna uppger att balans mellan arbetsliv och privatliv innebär att båda delar får lika 

mycket uppmärksamhet. Majoriteten av cheferna uppger att de har en balans och att de har kontroll 

över tidfördelningen mellan arbete och fritid vilket resulterar i en känsla av trygghet. Därtill uttrycker 

majoriteten av intervjupersonerna att om de hinner med saker utanför arbetet som socialt umgänge 

och träning, både under vardagar och helger, innebär det att det finns en balans mellan arbetsliv och 
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privatliv för dem. Dock är det inte enhälligt så att balans innebär att det ska vara lika fördelat utan att 

det är kontrollen i sig som är mest betydelsefull, att individen själv får prioritera det som för tillfället 

känns viktigast: 

”Balansen för mig är att båda få ta plats men det är jag som bestämmer när, vilket av dem är 

viktigast.” (IP10) 

Ovanstående citat indikerar att balans är individuellt men av vikt för att minska konflikter mellan 

arbete och privatliv.            

 Vidare uttrycker vissa av cheferna att balansen har varit utmanande vid olika tillfällen att ha kon-

troll över. Det innebär vidare att de kan ha förlorat kontrollen helt och upplevt utmattningssymtom 

vid obalans. Ett fåtal av cheferna uppger att det finns en svårighet i att kunna kombinera arbetsliv och 

privatliv, och vissa behöver anstränga sig mer än andra.  

”Har lärt mig nu att jobba väldigt aktivt hela tiden, alltså jag är sträng med själv för vad som 

är jobb, vad som är privat, vad är viktigt och vad är balans för mig?!”IP10) 

Denna deltagare poängterar något som är extra viktigt, att balans är olika för olika individer. Delta-

garen poängterar ytterligare att det krävs ansträngning och intention för att klara av att göra tydlig 

gränsdragning. Balans inte är något som kommer av sig självt, utan något som hen jobbar aktivt med 

hela tiden för att upprätthålla.          

 Intervjupersonen ifråga är även en av dem som varit sjukskriven för sin stress och är bara en i ledet 

av dem som i perioder behöver lägga upp strategier för att behålla en för dem upplevd balans mellan 

privat- och arbetsliv. Strategierna varierade från allt mellan att vara noggrann med att träna på regel-

bunden basis till att inte arbeta mer än de 40 timmar i veckan som en heltid innebär.   

 Flexibilitet. Resultatet från intervjuerna visar på att majoriteten av cheferna uttrycker att flexibili-

teten som finns i deras yrkesroll, således mellan olika ansvarsområden men även sett till flexibiliteten 

mellan arbetsliv och privatliv är något som är positivt. Flexibiliteten gör så att cheferna har en möj-

lighet att kunna kombinera två olika världar och hantera dessa utefter hur de tycker att det passar. En 

av cheferna uttrycker sig på följande vis gällande flexibilitetens fördelar:  

”Att ha flexibiliteten är ju värdefullt, dels så jag kan ju jobba när jag vill vilket är bra om jag 

behöver, om jag inte kan vara på kontoret 8 timmar per dag till exempel.”(IP5) 

Dock är det bara ett fåtal av cheferna som använder flextiden som erbjuds. Om de jobbar övertid så 

kompenserar de oftast inte genom att ta ut tiden i flextid. Ungefär hälften av cheferna uttrycker även 

att det finns möjlighet att jobba i princip hur mycket som helst i deras roller. Under intervjuerna 

upplevde ett fåtal av cheferna flexibiliteten som något negativt. De uttryckte att det inte fanns någon 

tydlig gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. Det fanns inte heller en tydlig gränsdragning 

mellan de olika arbetsuppgifterna i yrkesrollerna, exempelvis var gränsen för ledarskapet går och var 

det operativa ansvaret tar över. Detta ger även stöd för att det går att arbeta väldigt mycket i chefernas 

olika yrkesroller, och att det även många gånger krävs:  

“Det är en väldigt dynamisk roll. Det är svårt att säga 25-50% egna processer, det kommer 

alltid vara utifrån vad verksamheten behöver.” (IP3) 

Intervjupersonen ger ett tydligt exempel på hur hen upplever flexibiliteten mellan arbetsuppgifter och 

att hen får förhålla sig till vad organisationen och hens medarbetare behöver. På grund av denna 

flexibilitet behöver cheferna hela tiden vara anpassningsbara för att klara av olika arbetsuppgifter och 

att ha en förmåga att snabbt kunna byta fokus och rycka in där det behövs. Något som möjliggjorde 

att cheferna kan vara anpassningsbara är de tekniska redskap som tillhandahålls. Detta var även något 



 

11 

som samtliga deltagare angav att de utnyttjade för att dels möta de krav som ställs, men även för att 

kunna anpassa efter sin egen vardag. I vilken grad detta utnyttjades varierade dock.  

 “Lugnet för mig att datorn är där, kommer jag på någonting jag har glömt så är det ju mer  

 tillfredsställande och harmoniskt för mig att kunna göra det, på sju minuter, stänga ner och  

 bara yes. Nice. Lugnt och skönt.” (IP 10) 

 Krav. Alla chefer uppger att de har olika ansvarsområden i sin yrkesroll. Detta innebär att det 

finns ett delat ansvar gällande antingen det operativa och/eller strategiska arbetet samt ett perso-

nalansvar. Majoriteten av cheferna uppger som en följd av de olika ansvarsområdena att det finns 

höga prestationskrav i rollerna och att de gör det som behövs för att klara av det. Kraven i sig är 

en bidragande faktor till att det gränslösa arbetet uppstår, på grund av kraven behöver cheferna 

arbeta mer och hårdare. Det innebär att cheferna kan behöva ta till extra arbetstimmar utanför 

arbetstid eller dra in raster för att motsvara kraven. En del av deltagarna uttrycker att de uppskattar 

den höga kravbilden och att de gör dem motiverade. Så här uttrycker sig en av intervjupersonerna:  

”Jag vill ha höga förväntningar på mig, det utmanar mig.” (IP4) 

Intervjupersonen uttrycker att kraven är något som sporrar hen och att det till stor del är det som gör 

att hen trivs på arbetsplatsen och i den specifika yrkesrollen som chef. Vidare upplevde ungefär hälf-

ten av cheferna att livet inte är står och faller med arbetet och att de trots höga krav i sina yrkesroller, 

kan lägga det bakom sig när de går hem för dagen. En del av cheferna uttryckte dock att det borde 

finnas mer stöd på chefsnivå eftersom att det är höga krav på cheferna samt att det ibland blir ensamt 

i rollen. Så här uttryckte en av intervjupersonerna sig om den isolerade chefsrollen: 

”De flesta chefer man pratar menar oavsett om man sitter i stad a eller stad b eller ansvarar 

för segment a så är det nästan det första som alla säger, fan jag är så ensam i det jag gör.” 

(IP7) 

Detta citat indikerar att det finns en ensamhet i det som cheferna gör, både sett till arbetsuppgifter 

men även gällande ansvar. Att cheferna är ensamma i deras positioner är en del av uppdraget och det 

innebär också ett ansvar att kunna hitta egna lösningar, utan möjlighet att kunna konsultera andra. 

Det kan i sin tur innebära att det blir svårt att sätta gränser för arbetet och för vad som ska göras när.  

 

 

Konsekvenser av gränslöst arbete  

Konsekvenserna av det gränslösa arbetet innefattar de saker som deltagarna uttrycker som en konse-

kvens av deras arbete, både på arbetsplatsen och i hemmet. Deltagarna uttrycker både positiva och 

negativa konsekvenser, och kan se både för- och nackdelar med gränslöst arbete. Vidare kommer 

konsekvenserna från att deltagarna själva har fått resonera vad de upplever blir utfallet av deras hand-

lande i relation till arbetet. Konsekvenserna av det gränslösa arbetet delas in i två teman: positiva 

psykologiska konsekvenser av gränslöst arbete och negativa psykologiska konsekvenser av gränslöst 

arbete.  

 

 Positiva psykologiska konsekvenser av gränslöst arbete. Cirka hälften av cheferna uttrycker att det 

finns positiva konsekvenser av gränslöst arbete. I och med att de kan arbeta utanför ordinarie arbets-

tid, kan de arbeta undan arbetsuppgifter, som de inte hade hunnit med annars. Således kan en plane-

ring för att förlägga vissa arbetsuppgifter hemma eller på kontoret, tidigt på morgonen eller sent på 

kvällen underlätta för cheferna att prestera enligt de krav som finns. En aspekt som återkommer i 

chefernas berättelser är hur de blir mer produktiva när de har mer att göra kontra när det är mindre att 

göra, som en av intervjupersonerna uttrycker på följande vis:  
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”Jag är ofta mer effektiv om jag har mer till gränsen på för mycket att göra. Det blir liksom 

lättare att sortera i vad som är viktigt.”(IP8) 

Intervjupersonen ovan beskriver hur hen använder det gränslösa arbetet till sin fördel, genom att ha 

mycket att göra upplever hen ett skarpare fokus, vilket leder till ett bättre resultat. Hen poängterar 

även att stress i sig inte är något negativt utan kan bidra till en bättre prestation.    

 Vidare uttrycker en minoritet av deltagarna att det gränslösa arbetet bidrar till att de kan få ihop 

vardagen på ett bättre sätt. De uttrycker till och med att det gränslösa arbetet gör så att de kan få 

kombinera privatlivet tillsammans med arbetslivet, som de inte hade kunnat göra utan det gränslösa 

arbetet, vilket gör att de mår väldigt bra. Vidare påverkas cheferna positivt av de trivs med denna typ 

av arbete, med mycket att göra. De upplever att de inte vill byta sitt nuvarande arbete mot något annat.  

”Det är alltid höga krav på att prestera och jag trivs bäst i en sådan miljö.”(IP4) 

Citatet ovan visar att det finns en hög kravbild i den organisation som de intervjuade cheferna arbetar, 

där intervjupersonen menar att hen trivs bäst i en sådan miljö. Ett arbete, som hen uttrycker det, där 

det finns mycket att göra.          

 Därtill uttrycker en minoritet av deltagarna att de på ett lättare sätt kan förbereda sig inför sitt 

arbete, genom att utnyttja gränslösheten mellan arbete och fritid. Att arbeta hemifrån, exempelvis, för 

att få en överblick över arbetssituationen bidrar snarare till ett lugn än till något negativt. Det är såle-

des ingen påfrestning om det av deltagarna utförs på grund av att de själva vill, har kontroll över 

situationen och självmant, i proaktivt syfte arbetar. En av intervjupersonerna uttrycker sig på följande 

vis:  

”Jag tar med mig datorn i undantagsfall, när jag behöver jobba hemma på kvällen eller förbe-

reda något inför måndagsuppstart.” (IP2) 

I detta fall beskriver intervjupersonen i ovanstående citat att det bara är i undantagsfall som datorn 

följer med hem. När den väl följer med hem så handlar det framförallt om att få ett övertag och 

kontroll över nästa arbetsdag och för att kunna vara mer förberedd till kommande arbetsdagar.  

 

 Negativa psykologiska konsekvenser av gränslöst arbete. De negativa psykologiska konsekven-

serna av gränslöst arbetet upplevs först när arbetet börjar ta över. En av intervjupersonerna menar att 

det bidrar till en generell oro som beskrivs genom att det bland annat blir svårare att sova, svårare att 

återhämta sig samt varva ner efter arbetet: 

”När man känner att man inte har kontroll, när det blir för mycket och det bara läggs på hög 

och man inte vet vart man ska börja för att det inte går. Då blir det jobbigt men då är man ju 

inne i en sådan period där man tänker på det hela tiden, man har svårt att sova, man vaknar 

på natten. ” (IP2) 

Detta citat demonstrerar hur arbetet upplevs när arbetet inte blir hanterbart och att det blir svårt att 

hinna med det som behöver göras när det inte finns något egentligt slut på arbetsuppgifterna. Det 

påverkar den citerade intervjupersonen negativt på grund av sömnsvårigheter, vilket i sin tur leder till 

en mer orolig tillvaro.          

 Att arbetet blir för mycket är något som återkommer i deltagarnas berättelser. En majoritet har 

under en längre tid upplevt en hög arbetsbelastning. Detta innebär att det blir svårare att lägga upp en 

struktur vilket medför att arbetet inte blir lika stimulerande och det blir svårt som chef att vara enga-

gerad i alla moment. Så här beskriver en intervjudeltagare som sin upplevelse av att under en lång tid 

ha upplevt för hög arbetsbelastning:  

”Jag tappade helt engagemanget, jag brydde mig inte längre.” (IP5) 
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Intervjupersonen ovan beskriver en situation när hen under en längre tid upplevt att det varit för hög 

arbetsbelastning. Det handlade om många övertidstimmar och inte speciellt mycket vila. Att intervju-

personen arbetade under vanliga arbetstimmar men även hemma, blev under en längre period an-

strängande. Hen menar på att detta var bidragande faktor till att hen upplevde att glädjen som tidigare 

funnits i yrkesrollen försvunnit och att hen inte längre orkade engagera sig. Detta är en tydlig negativ 

konsekvens för när det gränslösa arbetet blir okontrollerbart, under en längre tid.    

 Ytterligare en negativ konsekvens av det gränslösa arbetet är att deltagarna upplever stress. Gräns-

löst arbete gör det enklare för individen att ständigt arbeta när arbetsbördan är hög, att inte gå ifrån 

arbetet och ta en välbehövd paus tills det är dags att arbeta nästkommande dag igen. En majoritet av 

deltagarna uttrycker att stressen påverkar dem negativt i perioder. Deltagarna uttrycker att stressen 

uppkommer när det blir för många arbetsuppgifter och att det påverkar deras humör och energinivå. 

Så här uttrycker sig en intervjuperson:  

”När man blir stressad och när det blir för mycket, alltså, det är fysiskt omöjligt att hinna med 

det, jag vet inte hur det praktiskt ska gå ihop”. (IP3) 

I citatet ovan beskriver intervjupersonen hur hen upplever när det blir hög arbetsbelastning. Hen ut-

trycker att det framförallt blir en tidsbrist och att det blir svårt att se hur arbetet ska kunna utföras 

under ordinarie arbetstid. I dessa situationer blir det lätt att arbeta utanför vanliga arbetstider för att 

möta de krav som ställs vilket i sin tur är en konsekvens av det gränslösa arbetet.   

 Vidare uttrycker en minoritet av deltagarna att det blir svårt att hålla det de lovar, gentemot kunder 

och kollegor, om de tar på sig för mycket. Det innebär att det blir svårt att tillgodose behoven hos 

dessa. Då cheferna har en bred front av krav som de ställs emot, samt ett högt driv innebär det att de 

bygger upp en hög förväntan som ibland kan vara svår att uppfylla, något som en intervjuperson 

uttrycker på följande vis: 

”Det handlar väl mer om åtaganden, att man kanske har lovat saker och någonstans i efterhand 

inser att man kanske har lovat lite för mycket och så vill man inte svika det som man har lovat.” 

(IP7) 

I chefernas roller finns det många åtaganden som behöver tas hänsyn till och det berör såväl kunder, 

kollegor och övriga organisationen. Ovanstående citat tyder på att det ibland kommer vara svårt att 

leva upp till och bemöta alla olika krav, trots att viljan finns där, vilket leder till en känsla av otill-

räcklighet.           

 Därtill uttrycker en minoritet av deltagarna att det som är mest påfrestande är att inte kunna se en 

lösning på olika problem, något som en intervjuperson uttrycker på följande vis:  

”När man kanske själv inte ser en lösning, hur man ska lösa det liksom man kan själv inte starta 

en lösning på uppgiften man har framför sig.” (IP4) 

Intervjupersonen ovan uttrycker att det spelar mindre roll om problemet är komplext eller inte utan 

att problematiken ligger i att inte själv kunna styra över lösningen och att inte själv kunna hantera 

det.  

 

 

Strategier för att hantera gränslöst arbete 

I och med att gränserna försvunnit i många typer av arbeten måste arbetstagare ta ställning till ifall 

de föredrar de traditionella gränserna, där man arbetar när man är på arbetet och lämnar det när man 

går därifrån eller vill skapa egna mer individuella gränser. För att hantera detta behöver individer ha 

olika slags strategier. Det som alla deltagare tar ställning till är denna gränsdragning. Hur de använder 
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dessa strategier varierar och deltagarna har olika behov av att segmentera och integrera arbetsliv och 

privatliv, men samtliga har gjort aktiva val för att få en så välfungerande vardag som möjligt. Vissa 

av deltagarna använder sig av bara en strategi, medan andra segmenterar och integrerar vid olika 

behov.  

 Segmentering. En del av deltagarna jobbar aktivt för att segmentera arbetsliv och privatliv och 

lägger undan mobiltelefon och dator när de slutat för dagen. En deltagare är starkt positiv till seg-

mentering och menar att arbetsbördan är fel om hen måste lägga mer tid än 40 timmar i veckan. 

Ytterligare en deltagare menar att arbetsgivaren har ett särskilt ansvar att sätta gränser och hjälpa till 

med segmentering:  

“Räcker jag inte till så är det organisationen som har planerat min roll fel” (IP3) 

Denna deltagare är dock en av dem som vid behov integrerar arbete och privatliv, vilket kan vara ett 

tecken på att segmentering är vad hen önskar och eftersträvar men inser inte alltid är möjligt på grund 

av hens arbetsroll och de krav som ställs.         

 Segmenteringen kan dock innebära mer saker än att bara vara otillgänglig efter arbetstid. En del-

tagare betonar vikten av att symboliskt ta av sig arbetskläderna, som förknippas med arbetet som ett 

sätt att dra en gräns mellan arbete och privatliv: 

“Jag har ett stort behov i och med att vi jobbar i kostym. Att åka hem om o ta av mig kostymen, 

innan jag ska på After-Work eller middag” (IP4). 

Citatet ovan visar att även kläder kan användas som en gränsdragning och ett hjälpmedel för att få 

större möjlighet till segmentering.  

 Integrering. Majoriteten av studiens deltagare väljer att integrera arbetsliv och privatliv, och de 

flesta menar att detta är för att minska stressen som deras arbete medför. Det finns även de som menar 

att de arbetar hemifrån för att de njuter av sitt arbete. Deltagarna som integrerar arbetsliv och privatliv 

använder sig av gränsdragningar, men på andra sätt än de som segmenterar. Det kan innebära att en 

deltagare alltid är tillgänglig och kan svara på mejl och frågor, men inte aktivt sitter med en arbets-

uppgift. Integreringen kan även användas som en strategi för att lösa arbetsuppgifter som glömts bort, 

och därigenom minska stress över att ha missat något. Det kan på samma sätt innebära att deltagarna 

kan arbeta undan och minska arbetsbördan andra dagar.  

“Lugnet för mig att datorn är där, kommer jag på någonting jag har glömt så är det ju mer 

tillfredsställande och harmoniskt för mig att kunna göra det på sju minuter” (IP3). 

En annan väljer att använda autoreply på mejlen för att försäkra sig om att trots att hen lämnat arbets-

platsen så är hen tillgänglig vid akuta ärenden vilket är en slags integreringsstrategi. Detta för att 

deltagarens arbetsliv tar mer tid i anspråk än vad ett annat arbete skulle göra, men tack vare att delta-

garen har möjlighet till att arbeta hemifrån och således utnyttjade flexibiliteten som det gränslösa 

arbetet förde med sig, gick både privat- och arbetslivet att förena. En av deltagarna nämner dessutom 

att flexibiliteten innebär att hen kan gå och hämta sina barn från förskolan tack vare detta,  

 “I ganska stor utsträckning (ang. Att ta med laptop hem författares anteckning), största  

 anledningen är för att jag behöver hämta och lämna på förskolan, det kräver att jag ibland  

 framförallt för egen del vill hålla mig lite ajour” (IP8).  

Samtliga strategier handlar dock om att kunna minska arbetsbördan och få en mer välfungerande 

balans mellan arbetsliv och privatliv.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur chefer i en säljorganisation upplevde sin arbetssituation 

relaterat till gränslöst arbete och vilka psykologiska konsekvenser detta fick för cheferna. Ytterligare 

syftade studien till att undersöka vilka strategier som användes för att hantera ett gränslöst arbete. 

Deltagarna i undersökningen hade alla ett personalansvar och de uttryckte att de ofta, om inte alltid, 

var tillgängliga utanför arbetstid för såväl medarbetare som kunder. Dock fanns det en skillnad i 

vilken grad de var tillgängliga. Det fanns ett spann från deltagarnas sida av att bara vara tillgänglig 

för akuta samtal till att svara på mail och aktivt vara inne och bevaka de interna systemen. En majo-

ritet av deltagarna påpekade att de hade samma mobil för arbete som för privatliv. I mobilen hade 

alla deltagare jobbmail och kontakter knuta till arbetet, såväl som alla privata applikationer och kon-

takter. Därtill använde de sig av datorer som i vissa fall mer än andra följde med hem. Cirka hälften 

av deltagarna valde att alltid låta datorn följa med som en försäkring för att kunna agera i chefsrollen 

om något akut skulle inträffa. I enlighet med tidigare forskning gjord av Rennecker och Godwin 

(2005) tillhandahåller organisationer i västvärlden i stor utsträckning mobiler och datorer till deras 

anställda. Detta innebär att om individerna kan eller måste arbeta så kommer de att ha den möjlig-

heten. Resultatet i denna studie visar tydligt att ett modernt chefsarbete inte längre är fysiskt begränsat 

till arbetsplatsen eller till tiden på dygnet, som Rennecker och Godwin (2005) poängterar. Det leder 

till en större tillgänglighet för anställda och det uttrycker även cheferna som deltagit i denna under-

sökning.  

 Vidare berättade en majoritet av deltagarna att de i perioder hade behövt anstränga sig för att finna 

balans mellan arbetsliv och privatliv, och för några av dem hade obalansen mellan arbete och privatliv 

resulterat i sjukskrivning. Problematiken menade de uppkom när arbetsbelastningen blev för hög. 

Vad för hög arbetsbelastning innebar var högst individuellt. En deltagare uttryckte att hen kunde 

arbeta 60 timmar per vecka utan att det upplevdes som påfrestande, medan en annan påpekade att hen 

inte arbetade mer än 40 timmar per vecka. Det tycks således inte vara det gränslösa arbetet och flex-

ibiliteten i sig som var problematisk utan snarare när individen upplevde att det blev en obalans mel-

lan arbetsliv och privatliv. Cirka hälften av deltagarna uttryckte att det var viktigt att både arbetslivet 

och privatlivet fick lika mycket fokus och engagemang. Sett till balansen är det högst individuellt vad 

som är en rimlig balans, men de flesta uttryckte att kontrollen över att själv få prioritera var en viktig 

faktor för balansens existens. Forskning (Haar et al., 2014) menar i linje med resultaten att upplevel-

sen av balans mellan arbete och fritid är högst individuell men understryker även att det är av högsta 

vikt för yrkesverksamma människor att det finns just en balans. Haar et al. (2014) menar att de per-

soner som har en starkare balans mellan arbets- och privatliv, får övriga delar av privatlivet att fungera 

bättre, så som kontakter med familj och vänner. Detta stämmer till viss del överens med den aktuella 

studien då vissa deltagare uttryckte att de mådde bättre om arbetsliv och privatliv fick lika mycket 

fokus och engagemang. Vidare understryker även Kossek (2014) att balansen är något som individen 

själv måste definiera.       

 Majoriteten av deltagarna uppgav framförallt att flexibiliteten mellan arbetsliv och privatliv, som 

det gränslösa arbetet förde med sig, var något positivt (dock inte helt utan negativa konsekvenser). 

Deltagarna i studien uttryckte alla att de använde sig av tekniska redskap för att kunna vara flexibla, 

genom att arbeta på andra platser och tider utanför arbetets ram. Detta skedde i olika grad beroende 

på deltagare. Faran, som Allvin et al. (1998) framlyfter är när det flexibla arbetet blir för mycket och 

obalansen infinner sig. Då blir det svårt att återhämta sig från arbetet (Allvin et al., 1998). Denna 

möjlighet att arbeta mer utanför arbetets vanliga arbetstider, utgörs av att deltagarna hade en stor 

möjlighet att kunna arbeta på olika platser, med hjälp av tekniska redskap som datorer och mobiler. 
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När deltagarna använder sig av hemmet för att arbeta och således träder över gränsen för den zonen, 

kan det i förlängningen leda till en konflikt, då arbetet kan störa den privata sfären som Ashfort (2000) 

också menar.       

 Vidare uttryckte majoriteten av deltagarna att de upplevde höga krav på att prestera i deras yrkes-

roll men de allra flesta uttryckte att de uppskattade kravbilden. Vissa deltagare uttryckte till och med 

att det var på grund av kraven som de arbetade i organisationen och att kraven fick dem att utvecklas. 

Trots detta upplevdes inte kraven positivt i alla situationer. Ibland kunde kraven vara överväldigande 

och framförallt sett till att cheferna upplevde att de var ensamma i sin yrkesroll. Den upplevda en-

samheten i yrkesrollen innebar att det fanns få att fråga om råd och att de fick lösa de flesta problem 

som uppstod själva. Cheferna uttryckte att om de upplevde att de kunde kontrollera sin vardag och 

prestation, så upplevdes kraven mer hanterbara. I enlighet med tidigare forskning (Karasek, 1979) 

blir höga krav hanterbara om graden av kontroll är hög. Det är först när känslan av kontroll minskar 

och de höga kraven finns kvar som sannolikheten att stress slutligen infinner sig ökar. Denna tendens, 

att ökad kontroll innebar högre hanterbarhet av kraven infann sig även hos deltagarna för den aktuella 

studien. Grönlund (2007) menar vidare att de individer som upplever högre kontroll också arbetar 

mer hemifrån. Även detta resonemang är i enlighet med resultaten i denna studie, då cheferna upp-

levde höga krav och hög kontroll och valde därför att även arbeta hemifrån för att klara av kraven.  

 Gällande konsekvenser av gränslöst arbete menade de flesta deltagare att konsekvenserna uppkom 

under eller efter perioder med för hög arbetsbelastning. Under dessa perioder med hög arbetsbelast-

ning menade deltagarna att de arbetade gränslöst, alltså arbetade mer hemifrån, var mer tillgängliga 

eller arbetade över lunchen som exempel, för att hinna med sina arbetsuppgifter. Vad för hög arbets-

belastning innebar var individuellt men de negativa konsekvenserna var bland annat att deltagarna 

framförallt upplevde stress och sömnbesvär men även ångest, som en följd av det gränslösa arbetet. 

Om det gränslösa arbetet inte regleras på ett sätt som gör att individen får möjlighet till återhämtning 

kan det leda till utmattningssymptom, vilket en minoritet av deltagarna också hade upplevt. Resulta-

ten från denna studie är i enlighet med de resultat Allvin et al. (1998) fann, som menar på att stress 

är en vanlig konsekvens av det gränslösa arbetet. Detta understryks av Delagry och Chatten (2014) 

som påpekar att stress är en tydlig konsekvens samt att stressen kan leda till både fysiska och psykiska 

problem i förlängningen. Allvin et al. (1998) uttrycker att gränslöst arbete i förlängningen också kan 

leda till utmattning vilket även överensstämmer med denna studie. En liten minoritet av deltagarna 

har tidigare upplevt perioder av utmattning eller utbrändhet.     

 Deltagarna poängterade dock genomgående att det gränslösa arbetet inte bara ledde till negativa 

konsekvenser. Deltagarna var eniga om att det gränslösa arbetet gav dem flexibilitet och att det däri-

genom gav dem en möjlighet att kunna kombinera sitt arbetsliv och privatliv på ett bättre sätt. En 

minoritet uttryckte en glädje i att kunna använda det gränslösa arbetet för att underlätta sin vardag 

med familj, detta genom att anpassa var och när de arbetade. Deltagarna menade även på att det 

gränslösa arbetet möjliggjorde att de kunde vara mer effektiva och att de på så vis kunde arbeta undan 

saker som var akuta eller som inte hunnits med tidigare, till följd av oförutsedda händelser. Detta 

gjorde att deltagarna under perioder upplevde en minskad stressnivå. I enlighet med Nijp et al. (2012), 

kunde det gränslösa arbetet således också vara något som skapade möjligheter. Det gränslösa arbetet 

är något som enligt Nijp et al. (2012) kan förhöja prestationer och skapa en mer flexibel vardag, vilket 

var i linje med vad deltagarna i denna studie uttryckte. De positiva konsekvenserna av gränslöst arbete 

som framkom i denna studie är något som tidigare studier inte varit lika tydligt (Allvin et al 1998; 

Mellner, 2018).      

 De strategier som identifierades för att hantera gränslöst arbete bland studiens deltagare var inte-

grering, segmentering, att ta stöd från organisationen och mentala strategier. Integrering och segmen-

tering är två sidor av samma mynt och något som samtliga deltagare använde sig av på ett eller annat 

sätt. Hur deltagarna använde sig av strategierna och i vilken utsträckning varierade. I studien visade 
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det sig att en minoritet aktivt använde sig av segmentering av privatliv och arbetsliv. Dessa deltagare 

la exempelvis ifrån sig mobil och dator i den mån det gick, när de gick hem från arbetet. Om delta-

garna som använde sig av segmentering hade samma mobil för privat bruk och arbetet, kunde de 

stänga av notiser från applikationer som tillhörde arbetet, när de gick hem. En deltagare uttryckte att 

hen alltid lät jobbtelefon och dator ligga kvar på kontoret medan en annan deltagare uttryckte att 

arbetsbördan var fel om hen behövde lägga mer än 40 timmar i veckan på sitt arbete. Detta är tydliga 

segmenteringsstrategier och kopplat till tidigare forskning (Ashforth et al., 2000) handlar segmente-

ring i huvudsak om att dra tydliga gränser för var arbetet börjar och slutar och var privatlivet tar vid. 

Deltagarna i studien vittnar till viss del om att de lyckades upprätthålla sådana segmenteringsstrate-

gier och överlät inte arbetet att tränga sig in i privatlivet allt för mycket. Även Mellner (2018) menar 

att det för en lyckad segmentering kan krävas olika sfärer och tider för när arbete får göras och att när 

en individ träder över till en sfär för privatlivet så ska arbetet lämnas utanför.  

 Att använda integrering som en strategi för att hantera gränslöst arbete användes dock av majori-

teten av deltagarna i studien. Integreringen gjordes möjlig genom att samtliga deltagare hade tillgång 

till laptop och mobil. Detta innebar att deltagarna kunde minska stressen genom att arbeta hemifrån 

exempelvis för att ta igen saker som inte hunnits med under dagen eller veckan, för att på så sätt 

säkerställa hög kvalitet i arbetet. Integrering för deltagarna handlade även om att ta tid från arbetsda-

gen för att uträtta privata ärenden, och att senare arbeta in tiden under kvällar eller helger. Detta 

möjliggjorde för deltagarna att de fick en mer flexibel vardag och de kunde hinna med exempelvis 

familjeärenden under arbetsdagarna. Kopplat till tidigare forskning uttrycker Mellner (2018) att inte-

grering av arbetet och privatlivet görs möjlig med hjälp av de tekniska redskapen men för att det ska 

fungera måste även individen få ta en viss tid av arbetsdagen i anspråk till privata ärenden.  

 Trots att ingen av deltagarna under intervjutillfället hade problem med för mycket stress hade en 

del av dem haft en historik av sjukskrivning. En minoritet av deltagarna i studien upplevde att om de 

skulle få stöd från organisationen för att hantera arbetsbelastningen, var det upp till dem själva att 

skaffa hjälp. Hjälpen fick de genom att säga till en överordnad chef, personalavdelningen eller genom 

att prata med en kollega i en liknande yrkesroll. Det är organisationens ansvar att se till att cheferna 

får det stöd de behöver när de upplever att arbetsbördan är för hög, och en minoritet av deltagarna 

uttryckte sammanfattningsvis att det borde finnas ett mer öppet klimat för att lyfta frågor rörande 

exempelvis hög arbetsbelastning. Kopplat till tidigare forskning menar Ropponen et al. (2018) att 

arbetsbelastning och upplevd stress hos en individ påverkar dennes välmående i stor utsträckning. 

Personalens mående som en följd av arbetet är ett arbetsgivaransvar.   

 En majoritet av deltagarna använde sig av mentala strategier för att hantera stress och belastning i 

kombination med det gränslösa arbetet. Dessa strategier behövdes då gränslöst arbete gör stress och 

belastning på arbetet något som lätt spiller över på privatlivet. Strategierna kunde innebära allt från 

att ha andningsövningar för att minska stressen i stunden till att tänka att konsekvensen av ens arbete 

inte innebar liv eller död för någon annan individ, vilket för deltagarna underlättade att minska den 

arbetsrelaterade stressen. Ytterligare en mental strategi som en deltagare använde sig av handlade om 

att fokusera på vad som var viktigast i nuet. Om familjen var viktigast just då, gick dem före och vice 

versa. På så vis kunde det gränslösa arbetet bitvis hanteras av deltagarna med hjälp av mentala stra-

tegier. I enlighet med tidigare forskning betonar Ropponen (2018) vikten av återhämtning, för att 

kunna fortsätta arbeta. De mentala strategierna, som resulterade i återhämtning, innefattade att se 

arbetet för vad det egentligen var - endast ett arbete och att vikten av att ta pauser var nödvändig. 

Därtill uttryckte deltagarna att de behövde koppla bort arbetet stundtals helt för att må bra.  
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Metoddiskussion och avslutande kommentarer 

För studien användes en kvalitativ metod för att få en inblick i hur cheferna, i just den aktuella orga-

nisationen upplevde det gränslösa arbetet. För att skapa en så djup förståelse som möjligt var det en 

förutsättning att använda en kvalitativ metod. Deltagarna ombads berätta hur de upplevde sin egen 

arbetssituation, vad det gränslösa arbetet kunde få för konsekvenser för dem och hur de arbetade för 

att motverka att arbetet skulle ta över. Deltagarna som var med i studien var positiva till att vara med 

och en stor majoritet visade intresse för undersökningen. Deltagarna uttryckte också en trygghet med 

att informationen skulle hållas konfidentiell och därav upplevdes cheferna ge detaljrika berättelser. 

Materialet blev därav fylligt och det kunde enkelt analyseras. Det fanns 30 frågor i intervjuguiden 

men alla användes inte då deltagare vid tillfällen vävde in svaren som berörde flera frågor. Om det 

tycktes saknas information ställdes det följdfrågor för att fylla ut berättelserna. Innan intervjuerna 

genomfördes testades intervjuguiden på en oberoende part, för att säkerställa att frågorna uppfattades 

korrekt samt att frågorna upplevdes passa undersökningens syfte. Intervjuerna gav i stort ett liknande 

resultat även om vissa delar kunde sticka ut lite beroende på de personliga erfarenheterna hos delta-

garna. Trots att det fanns skillnader i vissa delar syntes det att det fanns en liknande upplevelse av det 

gränslösa arbetet, hos cheferna. Slutligen bearbetades materialet vilket kunde delas in i tre frågeställ-

ningar och totalt tio teman. Dessa resultat presenteras i tabellen som återfinns i avsnittet resultat.  

 Resultatet från denna undersökning har begränsad generaliserbarhet då det enbart genomfördes 10 

intervjuer. Att det bara intervjuades 10 chefer för undersökningen berodde främst på att det fanns en 

svårighet i att genomföra undersökningen på flera orter och i andra organisationer. Intervjuerna ut-

fördes på arbetsplatsen som deltagarna arbetade på, vilket ledde till att det var viktigt med diskretion 

och att se till att chefernas dagliga arbete inte stördes. Det fanns dessutom ett begränsat urval av 

personer som hade den yrkesroll som var av intresse. I enlighet med tidigare forskning har intervju-

personernas berättelser rörande upplevelserna av gränslöst arbete varit liknande i och med att det 

gränslösa arbetet utgörs av en stor grad av tillgänglighet gentemot medarbetare och kunder. Tillgäng-

lighet har enligt den tidigare forskningen gjorts möjlig av ett allt mer tekniskt samhälle där det blir 

lättare att ta med sig datorer och mobiler hem, vilket möjliggör för arbete på andra platser än på 

arbetsplatsen. Intervjupersonerna delger samma upplevelse av att vara tillgängliga i stort sett hela 

tiden. Intervjupersonerna delger att upplevelserna av det gränslösa arbetet leder till både positiva och 

negativa konsekvenser, vilket går emot tidigare forskning något. Detta på grund av att de negativa 

konsekvenserna av gränslöst arbete är de som primärt lyfts fram. Vidare är intervjupersonernas be-

rättelser angående hanteringen av det gränslösa arbetet i enligt med tidigare forskning. Intervjuper-

sonerna berättar att de hanterar det gränslösa arbetat med att segmentera och integrera, vilket enligt 

tidigare forskning är de två strategier som är vanligast förekommande i tidigare forskning.  På grund 

av dessa resultat tyder undersökningen på att det finns en god extern validitet. Detta på grund av att 

resultaten i denna undersökning återfinns i tidigare forskning och således kan överföras till andra 

situationer.         

 När det kommer till undersökningens överförbarhet så kan undersökningen vara av intresse för 

den egna organisationen och även för andra organisationer där det finns en liknande kravbild på che-

fer. Det kan även bidra till att utveckla stödet för cheferna genom att göra organisationen medveten 

om att det gränslösa arbetet kan gå för långt. Förhoppningen är att undersökningen kan utveckla hur 

organisationen, genom öppenhet och dialog, stödjer cheferna i deras arbete och i deras gränssättning. 

Denna öppenhet och dialog är viktiga aspekter för att motverka chefernas upplevelse av ensamhet i 

sin yrkesroll och som kan bidra till en bättre hantering av det gränslösa arbetet. Vidare kan undersök-

ningen förhoppningsvis bidra till att föra fram hur chefer, delvis med hjälp av organisationen, kan 

arbeta med olika strategier för att hantera gränslöst arbete. Det viktigaste som undersökningen kan 

bidra med är att belysa hur cheferna upplever det gränslösa arbetet för att på så vis bidra med en 

förståelse och en utveckling av rollen men även för hur andra organisationer som har likartade krav 



 

19 

och struktur kan diskutera gränslöst arbete med sina anställda.     

 I arbetet med studien har det blivit tydligt hur komplext gränslöst arbete är och hur olika individer 

förhåller sig till det. Det finns inget enkelt svar på hur en individ bör förhålla sig till flexibilitet, krav 

och gränslöst arbete utan det ter sig vara väldigt individuellt. Därav kan det vara intressant att fortsätta 

att forska kring det gränslösa arbetet för att skapa en tydligare förståelse om ämnet. Det skulle vara 

av intresse att göra en större kvantitativ undersökning för att på så vis fånga en större skala av chefer 

från olika bolag och hur de upplever gränslöst arbete. Vidare kan det dessutom vara intressant att 

undersöka om det finns någon skillnad i upplevelser av gränslöst arbete mellan olika roller, exempel-

vis mellan medarbetare och chef. Samt hur upplevelsen påverkas av att ha familj, då majoriteten av 

deltagarna inte hade barn var det inte möjligt att se hur den aspekten påverkade just denna studie. 
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