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Förord 

Vi författare vill rikta ett stort tack till alla personer som varit en del av vår 

kandidatuppsats och gjort studien möjlig att genomföra. Vi vill börja med att tacka vår 

handledare Mathias Karlsson samt examinator Mikael Lundgren som med sitt 

engagemang och närvaro givit oss stöd, återkoppling och vägledning under hela arbetets 

gång. Vi vill även tacka våra opponenter för att de har läst in sig väl i vårt arbete och 

givit oss kloka ord som varit upplyftande för vårt tillvägagångssätt och resultat. 

Slutligen vill vi rikta vår tacksamhet till de personer som har ställt upp som 

respondenter och bidragit med upplevelser och erfarenheter i vår studie. Ni har med er 

öppenhet och visat intresse givit oss goda insikter i hur ni upplever det gränslösa 

arbetslivet. Utan er hade studien inte varit genomförbar! 

 

Slutligen vill vi författare önska er läsare en trevlig läsning av uppsatsen om att vara 

chef i det gränslösa arbetslivet.  
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Sammanfattning     

Titel:  Chef i det gränslösa arbetslivet- en studie om att vara chef i det tillgängliga 

samhället 

 

Författare: Sanna Olsson och Emelie Warme  

 

Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan 

Program: Human Resource Management 

 

Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (Kandidat) 

 

Handledare: Mathias Karlsson 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur dagens chefer inom 

tjänstemannasektorn upplever det gränslösa arbetslivet.  

 

Metodik: Med syfte att besvara vår problemformulering har en kvalitativ studie 

genomförts med en induktiv ansats. Studien har bestått av semistrukturerade intervjuer 

med chefer inom tjänstemannasektorn i Kalmar län. 

 

Slutsats: Dagens gränslösa arbetsliv upplevs genom ökade krav ha övergått till ett 

ständigt arbete genom den nya tillgängligheten och krav från olika håll. För att klara av 

det gränslösa arbetslivet är det viktigt med tydlighet, skillnader i roller samt 

begränsningar i arbetet för att skapa balans genom återhämtning.  
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Abstract 

 

Title: Manager in the boundless work life- A study of being manager in the available 

society 

 

Authors: Sanna Olsson och Emelie Warme 

 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics. Program: Human 

Resource Management 

 

Cource: Business Administration III- Organization (Bachelor thesis) 

         

Supervisor: Mathias Karlsson 

 

Examiner: Mikael Lundgren 

 

Purpose: The purpose of our study is to increase understanding of how today's 

managers in the white collar secor experience the boundless working life. 

 

Methodology: In order to answer our problem formulation, a qualitative study has been 

conducted with an inductive research effort. The study consisted of semistructured 

interviews with managers in the white collar sector in Kalmar.  

 

Conclusion: Today's limitlessness worklife is perceived to have shifted to constant 

work through the new availibility and demands from different directions. In order to 

cope with the limitlessness worklife, it is important with clarity, differences in roles and 

limitations in the work to create balance through recovery. 
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Inledning 

I inledningen ger vi en inblick i vad som väckt vårt intresse till studien samt redogör för 

tidigare forskning inom ämnet. Vi kommer även lyfta syftet samt de forskningsfrågor vilka 

ligger till grund för studien. 

___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund till studiens ämne 

Som chef är du ytterst ansvarig för organisationen du arbetar i och arbetsuppgifterna är 

vanligen många. Det innebär att arbetsdagens åtta timmar inte alltid är tillräckligt. Nutidens 

arbetsliv präglas av utvecklad teknik som möjliggjort till arbete i stort sett var och när som 

helst. Du förväntas vara tillgänglig dygnets alla timmar på grund av den utvecklade tekniken, 

snabba föränderliga marknaden och en ökad global konkurrens vilket även har lett till ökad 

arbetsintensitet. Dagens arbetsliv skiljer sig från tidigare och vi har uppmärksammat att den 

nya arbetssituationen kanske inte är hållbar och att det snart kan behövas sättas gränser för att 

bibehålla ett välmående.  

 

I medier har individens roll för organisationen lyfts fram och Kalmars lokala tidning 

rubricerade ifjol att: “Vår viktigaste resurs är vår personal” (Sölvinger, 2017). Individer 

bidrar med arbetskraft till organisationer och media har belyst frågan om arbetskraften börjat 

överkonsumeras. Andra dagstidningar tillägger att tjänstemän i Sverige arbetar uppåt 4,7 

miljoner timmar i övertid på bara ett år. Övertid har idag blivit en permanent del av arbetslivet 

vilket bör tas på allvar eftersom konsekvenserna av den ökade stressen och pressen har 

resulterat i olika sjukdomar (Göteborgsposten, 2015). Vi har observerat att förr hade 

arbetsplatser stämpelklocka där det stämplades in vid ankomst och ut vid hemgång. Det 

innebar att arbetet fanns på arbetsplatsen och vid hemgång var individen ledig vilket betyder 

att det inte heller var mycket övertid. Med andra ord var det enklare förr att särskilja på arbete 

och fritid.  

 

Vi författare har skapat oss en uppfattning om att arbetssituationen har förändrats i Sverige 

där den ökade konkurrensen och ny teknik ökat tempot viket resulterat i ökade krav på 

medarbetaren. På ett eller annat sätt har organisationers medarbetare påverkats och vi är 

nyfikna på hur chefer, i sin roll som ytterst ansvarig, har påverkats av den nya 

arbetssituationen. Wilk (2017) har via tidningen Karriär genomfört ett flertal intervjuer med 
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chefer gällande hur de påverkats av dagens arbetsliv som präglas av flexibilitet. Med rollen 

som chef tillkommer många olika arbetsuppgifter samt krav på närvaro under arbetsdagen 

vilket kan leda till att alla arbetsuppgifter inte alltid hinns med under arbetstid. Wilk (2017) 

beskriver att de resterande arbetsuppgifterna utförs utanför arbetstid vilket kan leda till att 

gränserna mellan arbete och fritid blir mindre tydliga hos chefer än övriga medarbetare. 

Därför är vi nyfikna på rollen som chef och hur han eller hon upplever dagens arbetssituation 

där gränserna blir alltmer otydliga samtlidigt som deras ansvar växer.  

 

Andra rubriker som har väckt vårt intresse är: “Vi mår bättre av flexibla arbetstider” 

(Hedström, 2015) samt “Gränsen mellan jobb och privatliv suddas ut” (Carlsson, 2015). 

Under rubrikerna beskrivs att flexibla arbetstider, där individen själv kan bestämma över sina 

arbetstider, både har fördelar och nackdelar. Att bestämma över sitt eget arbete har medfört 

ökade krav på ansvar för den enskilda individen (Nordmark, 2011). Vi har observerat att det 

finns olika upplevelser kring det flexibla arbetslivet. Många är positiva till flexibiliteten men 

menar även att flexibiliteten medför olika risker som måste beaktas. Nordmark (2011) skriver 

att flexibla arbetstider kan bidra till ett bättre välmående men det kan även öka 

tillgängligheten ihop med den nya tekniken. Olika roller medför olika ansvar och i rollen som 

chef tillkommer ett stort ansvar som sträcker sig över hela organisationen. Den tekniska 

utvecklingen har därmed i stor utsträckning berört hur chefer arbetar. Det vore intressant att 

studera hur medvetna dagens chefer är om den utvecklade arbetssituationen samt hur chefer 

själva upplever dagens arbetssituation.  

 

Svenska dagbladet beskriver i sin undersökning att den nya tillgängligheten har blivit ett 

problem eftersom det numer inte finns någon tydlig gräns på när arbetsdagen tar slut och när 

fritiden tar vid (Wiman, 2018). Författarna skriver i artikeln att individen själv behöver sätta 

gränser i det flexibla arbetslivet för att skapa en balans mellan privatliv och arbetsliv och 

beskriver dagens situation som gränslös.  Svenska Dagbladets Näringsliv tillägger att 

tjänstemännens fackförbund, Unionen och Svenskt Näringsliv, eftersträvar att chefer och 

anställda bör diskutera problemet ytterligare, och diskussionen har hittills landat i att 

övertidsreglerna bör hanteras på ett bättre sätt. Trots att den nya tekniken är ett bra hjälpmedel 

för tjänstemän har vi en uppfattning av att det inte frigör mer arbetstid. Vi har observerat att 

arbetsuppgifterna inte alltid är balanserade med arbetstiden och vi är nyfikna på om chefer ser 

dagens arbetssituation som ett problem eller som en möjlighet.  
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Problemdiskussion 

Samhället och arbetslivets utveckling de senaste decenierna har diskuterats av flertalet 

forskare. Sennet (1998) bekriver de senaste decennierna med begreppet den nya kapitalismen 

vilket syftar till den nya ekonomin. Han tillägger att arbetslivet präglas av flexibilitet där 

organsationerna måste anpassa sig till samhällets snabba förändringar, flexibla 

anställningsvillkor samt korta anställningar. Dagens flexibla anställningsvillkor innebär att 

individer inte längre behöver arbeta heltid på plats på arbetet utan individer kan även arbeta 

deltid eller arbeta hemifrån. Mellner (2016) beskriver att den globala konkurrensen har 

bidragit till att organisationer behöva anpassa sig till föränderliga marknader där effektivitet 

står i fokus. Sennet (1998) beskriver att det flexibla arbetet främst beror på den utvecklade 

tekniken som genererat nya kommunikationsmedel vilket påverkat arbetslivets gränser. Det 

flexibla arbetet har resulterat i att individer har fått flytande identiteter och därmed svårt för 

stabilitet och insikt i vilken identitet som är den rätta (ibid). Skillnaden på individen i arbete 

och individen på fritiden har därmed blivit allt mer flytande och svårt att urskilja. Mellner 

(2016) beskriver även att individer idag arbetar fler timmar per dygn på grund av den nya 

tekniken som bidragit till en större tillgänglighet. Den utvecklade tekniken och nya 

tillgängligheten skapar därmed svårigheter i balansen mellan arbetsliv och privatliv. Tidigare 

forskare är överens om att arbetslivet blir alltmer flexibelt och vi har identifierat 

kunskapsluckor gällande hur det flexibla arbetet påverkat chefers arbetssituation. Vi saknar 

forskning som belyser hur den nya arbetssituationen har medfört identitetssvårigheter för 

specifikt chefen när gränsdragningen mellan arbete och fritid nu är otydligare. Vi vill i vår 

studie uppmärksamma chefens viktiga roll gällande den nya arbetssituationen och därmed 

bidra med en ny infallsvinkel till forskningen.  

 

Fördelar och nackdelar med den nya arbetssituationen 

Tidigare forskare har varit både positiva och negativa till den nya arbetssituationen. Sennet 

(1998) är kritisk och beskriver olika nackdelar över hur individen påverkas. Mellner (2016) 

belyser däremot inte enbart den negativa aspekten utan hon beskriver även fördelarna med 

den nya arbetssituationen. Vi vill istället bidra med en mer öppen syn på dagens 

arbetssituation och både belysa de positiva och negativa aspekterna av den nya 

arbetssituationen. Sennet (1998) beskriver att de nya kommunikationsmedlena är orsaken till 

att den nya arbetssituationen vuxit fram. De nya kommunikationsmedlen har utvecklats i form 

av smartphones, datorer och surfplattor vilka har blivit vanliga hjälpmedel i dagens arbetsliv. 
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Den nya tekniken har medfört att vi individer har blivit tillgängliga dygnet runt och det går 

därför lättare att själv ta ansvar för att styra över och strukturera sitt arbete (Mellner, 2016). 

Vi uppfattar det som att vi individer idag skulle kunna arbeta var som helst och att tid och rum 

inte längre är en begränsning för alla. Utifrån tidigare studier saknar vi hur individen själv 

påverkas av den nya arbetssituationen och vi är intresserade av att undersäka hur en individ i 

rollen som chef upplever den nya arbetssituationen och på så sätt bidra med ny forskning.  

 

Dettmers (2017) är en annan författare som beskriver både positiva och negativa 

konsekvenser av av den nya tillgängligheten som vuxit fram genom den utvecklade tekniken. 

Författaren beskriver att en positiv konsekvens på tillgängligheten är att individerna idag kan 

hålla kontakten med kunder mer frekvent samt vara tillgänglig för sina medarbetare dygnet 

runt (ibid). Vi uppfattar det som att kundkontakten samt närheten till medarbetare är en 

positiv konsekvens av den nya tekniken som i hög grad berör rollen som chef. Vi ser även att 

tillgänglighetens negativa konsekvenser påverkar rollen som chef, där ökad arbetsintensitet, 

press och stress ofta är en följd av den nya tillgängligheten. Genom att ständigt vara 

tillgänglig menar Dettmers (2017) att individen kommer att behöva strukturera sitt arbete för 

att inte landa i en negativ och pressad arbetssituation. Vår uppfattning är att en chef i sin roll 

redan från början besitter ett stort ansvar som i sig kan medföra en stressad och pressad 

arbetssituation. Om graden av stress och press ökar enligt Dettmers (2017) genom dagens 

tillgängliga samhälle, anser vi att det vore intressant att fokusera på rollen som chef i 

organisationen.  

 

Felstead och Henseke (2017) är främst positiva till det flexibla arbetet och beskriver att ökad 

tillgänglighet är en fördel för både medarbetare och chef. En fördel med det flexibla arbetet 

visar exempelvis att attityderna mot organisationen blir bättre. Exempel på möjliga 

konsekvenser för individen får ökat engagemang, entusiasm, arbetsnöjdhet samt 

välbefinnande på arbetet enligt författarna. Felstead och Henseke (2017) adderar att 

individens nöjdhet i sin tur har visat att individen blir mer lojal mot sitt arbete. Medarbetarnas 

nöjdhet medför i sin tur att arbetsintensiteten per timme blir högre. Däremot blir längden på 

arbetsdagarna också längre vilket kan ses som en nackdel för individerna på grund av 

oförmågan att stänga av. Vi uppfattar att arbetet idag inte har något konkret slut. Genom att 

det flexibla arbetet genererar längre arbetsdagar enligt Felstead och Henseke (2017) är vi 

nyfikna på hur chefer upplever sin arbetsdag. Felstead och Henseke (2017) belyser främst 

fördelarna med det flexibla arbetet, däremot nackdelen de benämner med oförmågan att kunna 
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stänga av ser vi extra intressant. Vi har uppmärksammat att chefer på grund av sitt stora 

ansvar redan står till förfogande för organisationen dygnet runt. Om nu engagemanget och 

arbetsintensiteten ökar vilket författarna uttrycker blir vi intresserade av att undersöka när 

chefer ska få tid att stänga av och återhämta sig.  

 

Försämrad balans mellan arbetsliv och privatliv 

Moreira (2017) är en annan författare som deltar i diskussionen angående det flexibla 

arbetslivet. Moreira (2017) tillägger att en följd av det flexibla arbetet är att balansen mellan 

arbetsliv och privatliv minskar. Balansen innebär att privatliv och arbetsliv flyter samman och 

skillnaden däremellan blir alltmer diffus, vilket är till nackdel för individen. Författaren 

tillägger att det i förlängningen kan skapa förvirring för individen att inte veta när han eller 

hon arbetar eller är ledig. Författaren förtydligar att den nya tillgängligheten därmed skapar 

problem för individen eftersom det är mycket viktigt att som individ kunna koppla av mellan 

arbetspassen för återhämtning. Vi har uppmärksammat att vi individer idag överkonsumerar 

jordens resurser, men frågan är om vi inte även överkonsumerar den mänskliga resursen. Den 

nya tekniken har skapat en obalans i dagens arbetssituation där individens gränsdragning 

mellan arbetsliv och privatliv blir allt suddigare. Gränsdragningen har påverkat individers 

välbefinnande på både ett positivt och negativt sätt. Individens arbetsinsats, det vill säga 

organisationens resurs, användas idag utan gränser och vi anar att organisationer kanske 

överkonsumerar sina mänskliga resurser i form av arbetskraft (ibid). 

 

 Vi funderar över om gränser är ett måste för att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv 

och Dettmers (2017) belyser betydelsen av vila och återhämtning. Dettmers (2017)  tillägger 

att om en individ inte kan koppla av på den privata tiden kan det medföra negativa 

konsekvenser för välbefinnandet. Vi saknar vidare forskning gällande obalansen samt 

konsekvenserna för chefers välbefinnande. Vi är intresserade av om chefers upplever  dagens 

arbetsliv som balanserat eller obalanserat. Vi är nyfikna på hur väl dagens chefer balanserar 

arbete med privatliv och om tillräckligt mycket tid läggs på återhämtning.  

 

Utsuddade gränser  

Det flexibla arbetet kan beskrivas som ett dubbel-eggat svärd (Kelly, Moen & Tranby, 2011), 

där det flexibla arbetet istället för frihet kan leda till ettt arbete helt utan slut. Författarna 

summerar att ett flexibelt arbete därmed kan vara till större skada för individernas 
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välbefinnande snarare än vad det kan vara till avlastning, som grundtanken egentligen syftar 

till att göra. Balansen mellan arbetsliv och privatliv benämns även av Johnson (2004). 

Forskaren förklarar att den nya tekniken som skapat en tillgänglighet och en suddig gräns 

mellan arbetsliv och privatliv, även kan utmynna i negativa konsekvenser som utbrändhet. Vi 

vill därför bidra med chefers personliga upplevelser när det kommer till dagens flexibla, 

tillgängliga och kanske obalanserade arbetsliv.  

 

Chefer besitter stora ansvarsområden  

Chefer besitter ett stort ansvar i organisationen vilket väckt vårt intresse att fokusera på rollen 

som chef. Kelly, Moen och Lundberg (2011)  beskriver att chefer har det yttersta ansvaret i en 

organisation och det är chefer som ska se till att organisationen är tillräckligt bemannad. 

Essemyr (2014) beskriver att den nya kommunikationstekniken även har medfört ett ökat eget 

ansvar att styra och strukturera sitt arbete. Det har medfört att chefer många gånger behöver 

arbeta om någon annan inte kan vilket kan göra det svårt för chefer att kunna vara ledig. 

Essemyr (2014) skriver vidare att de som främst påverkas av gränslöshet i arbetslivet är 

personer inom tjänstemannasektorn eftersom det är dem som främst använder 

kommunikationstekniken som redskap i arbetet och som har fått ett flexiblare arbete. Kelly, 

Moen och Lundberg (2011) beskriver att chefer ofta är individer som arbetar mest i en 

organisation eftersom chefer ansvarar för organisationen och därmed har förväntningar på sig 

att investera merparten av sin tid och energi på arbetet. Även tjänstemannasektorn är den mest 

berörda parten och därmed vill vi studera chefer inom tjänstemannasektorn.  

 

I vår problemdiskussion har det visat sig att tidigare forskning belyst det förändrade 

arbetslivet där det idag är svårt att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv. Vi har valt att 

benämna dagens arbetssituation som ett gränslöst arbetsliv vilket innefattar flexibelt arbete, 

den nya tillgängligheten och balansen eller obalansen mellan arbetslivet och privatlivet. Den 

nya tekniken har skapat fler hjälpmedel som har ökat tillgängligheten för tjänstemän i arbete. 

Tillgängligheten har i sin tur skapat ett flexibelt arbetet som idag präglar samhället där eget 

ansvar står i fokus. Tidigare forskare är eniga om att det flexibla arbetslivet både har positiva 

och negativa konsekvenser för individen i allmänhet men det finns en avsaknad i forskningen 

gällande hur olika individer påverkas och upplever dagens arbetsliv. Tidigare forskning visar 

effekterna av det flexibla arbetet men inte hur de påverkade individerna upplever situationen. 

Tidigare forskning beskriver hur tjänstemän i allmänhet påverkas av den nya arbetssituationen 
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men inte specifikt hur chefer som besitter det största ansvaret inom organisationen påverkas. 

Chefer är ansvarig för att skapa en balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid gällande sina 

medarbetare, men är chefer också ansvarig för att de egna arbetsuppgifterna ska vara 

balanserade med arbetstiden, eller ligger det ansvaret på någon annan. Vi tycker att det vore 

intressant att studera chefer inom tjänstemannasektorn eftersom det är dem som har det 

yttersta ansvaret i en organisation vilket ofta leder till långa arbetsdagar. Vi vill med vår 

studie inte fokusera på hur chefer påverkas av det förändrade arbetslivet, utan vi vill studera 

hur dagens chefer upplever det gränslösa arbetslivet. Utifrån problemdiskussionen kan vi 

utläsa att det finns avsaknad av forskning kring hur rollen som chef upplever dagens gränslösa 

arbetsliv. 

 

Problemformulering 

Problemdiskussionen har lett oss in på den forskningsfråga vi vill besvara i studien: 

 

• Hur upplever chefer inom tjänstemannasektorn det gränslösa arbetslivet? 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur dagens chefer inom tjänstemannasektorn 

upplever det gränslösa arbetslivet.  

 

Avgränsning 

I studien har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera chefernas inställning och har 

därmed bortsett från medarbetarnas perspektiv i frågan. Vi har förståelse för att det även 

kunde varit intressant att studera hur medarbetarna såg på chefernas inställning till det 

gränslösa arbetslivet för att kunna göra en jämförelse. Valet av att enbart studera en sida av 

frågan gjorde vi dock på grund av studiens begränsade utrymme.  
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Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

I följande avsnitt framgår hur studien har utformats och genomförts. Metodens olika delar 

presenteras där vi även analyserar studiens styrkor och svagheter löpande.  

___________________________________________________________________________ 

Forskningsproblemets karaktär 

För att kunna välja den metod som passade vår studie har vi utgått från vår 

problemformulering och dess karaktär vilket Bryman och Bell (2017) anser är viktigt. Vår 

problemformulering innebär att förstå chefers upplevelse till det gränslösa arbetslivet och för 

att besvara den frågan krävdes det en empiriundersökning vilket framhävde individernas 

åsikter och tankar. Problemformuleringen har därmed genomsyrat hela arbetet i både empiri, 

metod och resultat vilket Svensson och Ahrne (2015) beskriver är grundläggande för att 

genomföra en studie. Studiens analysnivå består av att studera en begränsad grupp individer 

inom tjänstemannasektorn. Jacobsen (2012) beskriver att det finns fyra faktorer vilka 

underlättar valet av forskningens karaktär. De fyra faktorerna inkluderar vad som var 

intresseväckande, vem är intressant att studera, var ska undersökningen ske samt när studien 

ska ske. För att kunna avgöra forskningens karaktär har vi utgått från de fyra faktorerna och 

det som väckte vårt intresse var begreppet gränslöshet och tillgängligheten i form av tekniska 

hjälpmedel.  

 

Vi ville se hur arbete via dagens utvecklade telefoner och datorer egentligen upplevs av 

chefer. Vi har själva erfarenheter av att arbeta med tekniska hjälpmedel och har egna 

föreställningar om hur det påverkar oss. Vi valde att inrikta oss på chefer inom 

tjänstemannasektorn med anledning att vi anser att chefer ofta är de som har mest ansvar i en 

organisation vilket även gör att de arbetar mycket. Valet av tjänstemannasektorn gjordes 

därför att datorer och telefoner ofta är hjälpmedel som används flitigt inom 

tjänstemannasektorn. Kalmar län blev svaret på var undersökningen skulle ske, med anledning 

av att vi är från området och vill veta hur det ser ut i vårt område. Undersökningen är en 

kandidatuppsats vilket innebär att den ska genomföras inom den utsatta tidsramen. Svaren på 

faktorerna var och när är de avgränsningar vi har gjort i studien och faktorerna vad och vem vi 

undersökte blev därefter kärnan genom hela studien. 
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I vår problemformulering ville vi undersöka hur chefer upplever dagens gränslösa arbetsliv 

vilket vi gjorde genom att undersöka ett begränsat antal chefer genom intervjuer med  öppna 

frågor lämnade vi utrymme för detaljer och nyanser. Jacobsen (2012) menar att för att kunna 

avgöra metod utifrån problemformuleringen är det viktigt att kunna avgöra vilken typ av 

problemformulering studien består av. Författaren menar att en problemformulering kan vara 

utforskande, beskrivande eller förklarande där vår studie innebär utforskande av chefernas 

upplevelse till det gränslösa arbetet.  

 

Forskningsansats 

I vår studie ansåg vi att det var mest intressant att studera verkligheten först för att sedan 

använda relevant teori kring insamlad data. Vi trodde även att det blev mer verklighetsbaserat 

och tillämpbart i praktiken om vi först studerar verkligheten och sedan teorin. En av de 

viktigaste delarna att tänka på i ett vetenskapligt arbete är hur teorin bör relateras till 

verkligheten menar Patel och Davidsson (2011). Liknande studier inom det valda ämnet har 

tidigare använt sig av en deduktiv ansats vilket enligt Patel & Davidsson (2011), innebär att 

studien utgår från teori som sedan prövas och undersöks i praktiken. Tidigare forskning har 

därmed medfört att vi ville undersöka ämnet ur en annan synvinkel, nämligen utifrån 

verkligheten och sedan tillämpa passande teori vilket innebär att vi tillämpat en induktiv 

ansats.  

 

Jakobsson (2011) beskriver induktiv ansats som ett resonemang där utgångspunkten är 

delarna vilka tillslut skapar helheten, det vill säga det specifika formar det mer generella. Det 

förklarar Yin och Retzlaff (2013) som att fältet först ska berätta sin historia på det egna sättet 

och därefter jämförs berättelsen med tidigare påståenden. Ett annat sätt att beskriva den 

induktiva ansatsen på är att “följa upp upptäckandets väg” (Patel & Davidsson, 2011, s.23). 

Vi vill med studien skapa en bild av hur en begränsad grupp chefer ser och upplever dagens 

gränslösa arbetetsliv. Jakobsson (2011) tillägger att induktiv ansats många gånger översätts 

som teorigenererande där studien utgår från empiri med syfte att frambringa teori. Syftet med 

vår studie är därför att försöka gå in med en opartisk syn och därmed börja med att lyssna på 

vad respondenterna har att säga för att få respondenternas uppfattning och erfarenheter i 

ämnet. Det empiriska materialet ville vi koppla till teori för att sedan analysera och tolka. Yin 

och Retzlaff (2013)  förklarar att det är viktigt att inte ha för mycket kunskaper om begrepp- 

och teoribildning innan datainsamlingen i en induktiv ansats vilket stärker vårt 
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tillvägagångssätt (ibid). Därmed valde vi att börja med att ta in empiriskt material och sedan 

utläsa olika kategorier och begrepp i empirin vilket vi sedan använt för att välja passande teori 

att koppla till den empiriska datan. Innan insamlandet av empiriskt material läste vi in oss på 

befintlig forskning för att få en överblick av vad för forskning som fanns och vad som saknas 

samt få en riktlinje för vilket håll vi skulle gå.  

 

Vi anser att det finns många fördelar med en induktiv ansats. Det ena är att vi anser att det blir 

mer rättvist verkligheten eftersom teorin väljs utifrån verklighet och inte tvärtom. Även 

Hartman (2004) beskriver att induktivt rättfärdigande innehar många fördelar vilket bland 

annat kan förklaras med att människan skapar generella trosföreställningar som förväntas 

bestå, metoden kan användas i många olika fall, stora som små samt inom olika områden. Den 

induktiva ansatsen utvidgar även vårt generella vetande vilket författaren beskriver som 

ytterliggare en fördel (ibid). Primärt ville vi skapa oss en verklighetsuppfattning av hur 

dagens chefer ser på det gränslösa arbetetslivet.  

 

En risk med att använda den induktiva ansatsen är att inte veta hur stor räckvidd teorin har 

samt hur generell den är då den baseras på empiriskt underlag för en speciell situation och en 

viss grupp människor under en viss tid (Patel & Davidsson, 2011). Vi valde induktiv 

ansats  eftersom vi anser att studien avser ett komplext ämne vilket gör det svårt att veta vad 

som kommer framgå under insamling av empiri. Hade vi gjort en deduktiv ansats hade det 

funnits en risk att vi hade skrivit teori som senare inte varit relevant och därmed fått göra 

dubbelarbete. Även om vi utgått från verkligheten genom en induktiv ansats skapade vi oss 

först en bild av befintlig forskning för att veta vad vi ville bidra med och utveckla till 

forskningen.  

 

Kvalitativ forskningsstrategi 

Det ämnet vi har valt att studera är ett komplext fenomen där det är svårt att mäta resultaten. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att vid komplexa ämnen där det är svårt att mäta resultatet, 

är den kvalitativa forskningsmetoden mest användbar och därmed har vi valt att utgå från den 

kvalitativa forskningsstrategin. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger mycket fokus på 

begrepp och dess innebörd för att få en djupare förståelse.  För att få en djupare förståelse för 

olika begrepp och innebörder har vårt största fokus i studien lagts på att samla in, tolka och 

analysera data. Kvalitét innebär att klargöra karaktären eller egenskaperna hos ett fenomen. 
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Det handlar om att söka efter innebörder eller meningar där det är vanligt att ställa sig frågan 

vad handlar det om, samt vad betyder fenomenet (Widerberg, 2002).  En kvalitativ metod 

används för att förstå den sociala interaktionen i fenomen i samhället. Metoden används även 

för att förstå det som inte går att beskriva med siffror eftersom det istället syftar till att förstå 

olika processer, betydelser eller kvalitéter (Rennstam & Wästerfors, 2015) . Kvalitativa 

forskare använder empiriskt material för att sedan testa sina observationer (Widerberg, 2002).  

 

På grund av den djupare förståelsen vi hade som mål att uppnå ansåg vi att den kvalitativa 

forskningsstrategin var den mest relevanta. I vårt fall ville vi undersöka hur chefer i 

tjänstemannasektorn upplever det gränslösa arbetslivet. Vi ville få en djupare förståelse och 

inblick i det gränslösa arbetet och därmed anser vi att det krävs en kvalitativ metod för att få 

tillräckliga svar samt ett fysiskt möte med cheferna. Den information vi vill få fram hade varit 

svårt att åstadkomma genom en kvantitativ datainsamling. Enligt Widerberg (2002) finns det 

olika metoder att använda sig av för att samla in information i en kvalitativ forskningsstrategi. 

Det kan göras genom observationer eller intervjuer vilka i sin tur kan bestå av deltagande 

observationer och kvalitativa intervjuer (Widerberg, 2002). Vi valde att använda oss av 

kvalitativa intervjuer.   

 

Bryman och Bell (2017) beskriver även att den kvalitativa studien gör det svårt att 

generalisera resultatet på en stor grupp, vilket vi har tagit hänsyn till när det gäller val av 

respondenter. Författarna menar vidare att en kvantitativ studie är lättare att generalisera då 

det ger en bredare inblick. Vi valde dock en kvalitativ metod för att inte få många korta svar 

utan istället några få mer djupgående. Den kvalitativa studien anser vi även har gjort det 

generaliserbart i den mån det går med det begränsade antalet respondenter, då vi studerat flera 

olika branscher inom tjänstemannasektorn. För att resultaten skulle kunna använts mer 

generellt anser vi att vi hade behövt utföra många fler intervjuer inom ännu fler branscher.  

 

Tvärsnittsstudie    

I vår studie valde vi att studera en större men begränsad grupp av chefer. Vi ansåg att det var 

mest intressant att kunna studera flera olika organisationer för att få en liten grad av 

generaliserbarhet men samtidigt ansåg vi att vi inte hade utrymme att studera en alltför stor 

grupp av chefer. Före starten av vår studie gjorde vi en överläggning för att komma fram till 

hur stor grupp av chefer vi ville studera. Viktigt för oss var att individerna skulle vara så 
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intressanta som möjligt för vår frågeställning. Denscombe (2014) beskriver att studerande av 

en större begränsad grupp kan kallas för en tvärsnittsstudie. Enligt Denscombe (2014) har en 

tvärsnittsstudie flera olika karaktärsdrag. För det första syftar en tvärsnittsstudie till att söka 

nödvändig information från relevanta människor med personliga erfarenheter och bakgrunder 

(ibid). En tvärsnittsstudie syftar även till att söka svar för en specifik tidpunkt, det vill säga en 

nulägesrapport, samt skapa en beskrivande bild med detaljerad granskning 

(ibid).  Populationen vi valde att studera är chefer inom tjänstemannasektorn i Kalmar län. I 

den populationen valde vi ut respondenter där vi hade koppling till företagen och där vi ansåg 

att de hade någon form av relation till det gränslösa arbetslivet. Denscombe (2014) anser är 

det viktigt att intervjua relevanta människor med personliga erfarenheter, vilket cheferna som 

vi valt verkligen har haft. Författaren anser också att en tvärsnittsstudie undersöker en specifik 

tidpunkt och i vår studie har vi valt att göra en nulägesrapport där cheferna i organisationerna 

talar utifrån dagens upplevelser. Eftersom vi valde att fokusera på flera olika branscher, där vi 

intervjuade två chefer från samma bransch, samt en extra respondent som ensamt fick 

representera branshcen, ansåg vi att studien innefattar en detaljerad granskning samtidigt som 

studien skapar en bild där en liten grad av generalisering kunnat göras utifrån chefernas 

upplevelser idag. Vi ansåg att valet av tvärsnittsstudie passade vårt metodval och Bryman och 

Bell (2017) beskriver att en tvärsnittsstudie ofta används vid kvalitativa studier med 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Datainsamling 

I vår studiegrupp bland populationen, chefer inom tjänstemannasektorn i Kalmar län, har vi 

valt ut personer vi önskade intervjua. Vi valde att utföra intervjuer av den anledningen att ha 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer djupgående svar. Vi ville även försöka förstå hur 

chefer upplever det gränslösa arbetslivet genom samtal. Två respondenter hade inte möjlighet 

att delta i en personlig intervju vilket medförde att vi hade en telefonintervju med de 

personerna. Vi förstår att kvalitén på intervjuerna skiljer sig åt när en del av dem har varit 

personliga och andra via telefon. Däremot ansåg vi att kvalitén i telefonintervjuerna inte 

påverkades alltför mycket gentemot de personliga intervjuerna. Det som påverkar kvalité är 

avsaknaden av identifiering av kroppsspråk och minspel (Bryman & Bell, 2017). I vår studie 

har vi inget fokus på att tolka respondenternas kroppsspråk utan deras svar är det väsentliga 

för vår studie. Därmot hade vi gärna önskat att alla intervjuer var fysiska för att skapa lika 

förutsättningar. Intervjuer är en av metoderna som kan användas i en kvalitativ studie (Yin, & 
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Retzlaff, 2013). Författaren förklarar vidare att utöver intervjuer går det att använda sig av 

observationer, känslointryck samt insamling och granskning av material. Valet av 

insamlingsmetod är avgörande för hela studien då det är den som utgör grunden för resultatet 

(ibid). Den empiriska datan som användes i studien samlade vi in själva för att vi ansåg att 

den tillgängliga informationen kring chefers roll i det gränslösa arbetslivet var begränsad. Den 

insamlade empirin har hjälpt oss att komma fram till ett resultat ihop med teori inom ämnet. 

Bryman & Bell (2017) beskriver att skapandet av en egen empiri genom insamlad data kallas 

för primärdata.  

 

I vår studie ville vi få fram hur respondenternas upplever det gränslösa arbetslivet och 

eftersom det kan variera från person till person ansåg vi att frågorna behövde anpassas efter 

situation. Intervjuer kan bestå av två metoder, kvalitativa intervjuer samt strukturerade 

intervjuer där den första innebär att det inte finns ett strikt manus för intervjun utan snarare en 

tankeram där frågorna varierar beroende på kontext (Yin, & Retzlaff, 2013). För att få 

respondenterna att vara öppna och berätta ingående ansåg vi därför att det var viktigt att ställa 

olika följdfrågor samt försöka skapa en dialog mellan respondenter och oss författare. Yin och 

Retzlaff (2013) beskriver att den kvalitativa intervjuformen påminner om ett naturligt samtal 

som ska efterlikna den vardagliga kommunikationen. I våra intervjuer försökte vi undvika 

användandet av begrepp från forskningen och istället använde vardagligt språkbruk för att 

respondenterna lättare skulle förstå. Det vardagliga språkbruket tror vi även underlättade för 

respondenterna att vara mer frispråkiga. Widerberg (2002) beskriver kvalitativa intervjuer 

som en metod med fokus att skapa unika samtal i den aktuell kontexten. Vi valde att ha ett 

förberett intervjuformulär med frågor vi ville ha med i intervjun men däremot hade vi även 

utrymme för spontana frågor (Bilaga 1). Vi ansåg att det var nyttigt att ha en mall att ta stöd 

ifrån för att säkerhetsställa att inte någon fråga som ställts till en tidigare respondent missas, 

vilket är av stor vikt för att intervjuerna ska vara så jämförbara som möjligt. Att ha ett strikt 

manus innebär inte att det inte går att ställa samma frågor till alla, det är snarare bra att ha 

några liknande frågor menar Widerberg (2002).   

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att formen av att göra en lista med frågor som ska 

ställas där respondentern får en stor frihet att utforma svaren, kallas för semistrukturerad 

intervju. En semistrukturerad intervju utgår, till skillnad från en ostrukturerad, från en 

intervjumall med frågor för att sedan anpassa och utformas till kontext och person (Bryman & 

Bell, 2017). Yin och Retzlaff (2013) förklarar att den semistrukturerade intervjun ger 
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intervjupersonen möjlighet att formulera svaren utan att behöva använda begrepp tidigare 

forskare använt vilket vi ansåg även medförde att respondenterna kunde prata friare och ge 

längre och mer kvalitativa svar. I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer för att få en djupare förståelse av hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet.  

 

För att underlätta insamlandet av det empiriska materialet valde vi att spela in intervjuerna. 

Inspelningen underlättade för oss att gå tillbaka och på detalj lyssna efter vad respondenterna 

sagt för att sedan kunna jämföra det insamlade materialet med andra respondenter samt för att 

kunna göra tolkningar. Bryman och Bell (2017) menar att det är vanligt att spela in kvalitativa 

intervjuer för att underlätta analyserandet. Valet att spela in våra intervjuer har hjälpt oss i 

flera avseenden. Vi valde att efter varje intervju lyssna igenom intervjun en extra gång för att 

kunna transkribera intervjuerna. Transkriberingen använde vi för att kunna kategorisera samt 

koda den insamlade datan. Kategoriseringen och kodningen har varit ett stort hjälpmedel i 

skrivandet av vårt avsnitt med empiri och tolkning. Respondenter kan reagera olika på att bli 

inspelade och att materialet därmed kommer finnas tillgängligt för andra (Bryman & Bell, 

2017). På grund av den oro som Bryman och Bell (2017) benämner fick respondenterna själva 

välja om de accepterade att bli inspelade eller inte. Till vår fördel godkände alla våra 

respondenter att vi spelade in intervjuerna om vi enbart hade det för eget bruk. 

Respondenterna förstod syftet med inspelningarna och det underlättade för oss i vår 

tolkningsprocess.  

 

Val av respondenter 

Vårt urval av respondenter var både aktiva och handplockade utefter vår problemformulering. 

Vi gjorde aktiva val när vi valde ut olika branscher för att säkerhetsställa att respondenterna 

skulle vara angelägna för vår problemformulering. Vi ville även belysa flera olika branscher 

för att förhoppningsvis få olika åsikter och tankar om det gränslösa arbetslivet. För att erhålla 

en bred och kvalitativ insamling av material bör urvalen vara strategiskt handplockade enligt 

Eneroth (1984). Författaren tillägger att ett handplockat urval med större sannolikhet 

genererar mer motstridiga och varierande åsikter och svar.  

 

I vårt urval av respondenter tog vi hänsyn till vår forskningsfråga samt de respondenter vi 

antog skulle ge mest givande svar för vår studie. Vi valde att intervjua chefer inom 

tjänstemannasektorn med verksamhet i Kalmar län. Från början valde vi ut fyra olika 
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branscher med syfte att intervjua två chefer från varje bransch. Efter alla åtta intervjuer 

lyckades vi få en intervju med en chef som vi ansåg intressant att studera eftersom det är en 

väldigt stor och framgångsrik organisation i Kalmar län. Vi gjorde ett aktivt val när vi valde 

att intervjua två respondenter inom varje bransch för att ge en större bild av 

tjänstemannasektorn och få en så god helhetsbild det gick av de begränsade antalet 

respondenter. Respondenterna är chefer eller ytterst ansvariga för organisationer inom 

tjänstemannasektorn i Kalmar län. Alvehus (2013) beskriver att det är lätt att missa 

helhetsperspektivet när man gör strategiska urval. Eftersom vi valde att undersöka en 

avgränsad grupp med chefer utgör populationen inte grund för att kunna göra en 

generalisering och vi har därmed inte kunnat skapa en helhetsbild för alla chefer i hela 

tjänstemannasektorn. För att kunnat få en helhetsbild och generalisering av hela 

tjänstemannasektorn hade vi behövt utföra fler intervjuer.   

 

Samtliga respondenter är verksamma i området Kalmar län vilket vi ansåg var en intressant 

avgränsning då vi författare själva är ifrån området.  Branscherna vi valde omfattar  golfbana, 

revision, restaurang, bemanning och rekrytering samt IT-branschen vilket gav oss nio 

respondenter i fem olika branscher. Vårt starkaste argument till varför vi valde att inrikta oss 

på tjänstemannasektorn är för att vi anser att det förekommer allt oftare att tjänstemän 

använder tekniska hjälpmedel såsom smartphones och datorer samt att ansvaret i arbetsrollen 

ökar. Ansvaret leder i sin tur till att tjänstemännen måste vara nåbara, många gånger utöver 

arbetstid. Tidigare forskning understryker vårt argument om att det är främst är 

tjänstemannasektorn som är drabbade av den ökade övertiden som råder idag vilket bland 

annat har ett samband till den ökade tillgängligheten (Essemyr, 2014). Vi valde att benämna 

våra respondenter med namn från det motsatta könet vilket innebär att männen fick 

kvinnonamn och kvinnorna fick manliga namn. Anledningen till det valet var att vi ville göra 

personerna anonyma samtidigt som vi ville ha ett namn som gör det lätt att läsa och inte 

benämna respondenterna med en siffra eller bokstav.  

 

En styrka i vår studie anser vi är att vi fick möjlighet att intervju chefer för organisationer 

inom tjänstemannasektorn som har flera års erfarenhet och därmed god insikt i hur samhället 

förändrats över tid. Vi tror att det ökar trovärdigheten i svaret och att vi har fått goda insikter 

och kunskaper. Respondenterna är personer som vi har en relation till vilket vi tror har gett ett 

förtroende hos respondenterna till att våga säga mer än vad de hade gjort annars. Däremot har 

vi haft i beaktande att cheferna även kunnat undanhålla relevant information på grund av vår 
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relation. Vi anser däremot att intervjuerna var innehållsrika och att relationen främst haft en 

positiv inverkan på intervjuerna. De personliga intervjuerna ägde rum på respondenternas 

respektive kontor och varade mellan 30-60 minuter och under telefonintervjuerna satt vi 

hemma i vi författares lägenheter och intervjuna varade i 30 minuter.  

 

Bearbetning av data 

När vi hade samlat in all data från våra intervjuer var det dags att tolka och bearbeta datan. 

Yin och Retzlaff (2013) förklarar att det är viktigt att sammanställa datan efter insamlandet 

och tolka det med egna ord. Tolkningen lägger grunden för hur studien ska förstås och 

kvalitén på tolkningen påverkar bedömningen av hela studien enligt författaren. Ett induktivt 

tillvägagångssätt är här förmånligt för att avgöra om några allmänna lärdomar kunnat dras av 

tolkningen från empirin (ibid). När vi sorterade det insamlade materialet hade vi hela tiden vår 

problemformulering i bakhuvudet för att kunna välja rätt material som skulle bli mest 

användbart. Yin och Retzlaff (2013) beskriver att det är mycket viktigt att ha 

problemformuleringen i tanken vid sorteringen vilket stärker vårt tillvägagångssätt.  Det 

handlar om att skapa ordning i kaoset med den insamlade datan och det kan göras genom 

sortering, reducering samt argumentation (Rennstam & Wästerfors, 2015). Efter intervjuerna 

lyssnade vi igenom intervjuerna en gång till samtidigt som vi transkriberade för att försöka 

hitta nyckelbegrepp som respondenterna benämnde. De olika begreppen gav oss en 

överblicksbild av vilka begrepp som hade benämnts återkommande i intervjuerna och som var 

inom vårt syfte med studien.  

 

Tjora (2012) beskriver valet av begrepp som kodning vilket kan vara användbart för att lättare 

tolka materialet. Kodning innebär att utifrån dokumentation av intervjun upprätta koder, det 

vill säga ord, vilka beskriver avsnitt i den insamlade datan. Vi gjorde en grov kodning där vi 

enbart plockade ut de begrepp vi ansåg var viktigast och återkommande och hoppade över att 

gå in på detaljerade begrepp. De utvalda begreppen, eller så kallade koderna, vi valde ut blev 

61 stycken vilket Tjora (2012) beskriver som normalt då koderna bör uppgå till 30-100 st vid 

datameterial på 10-15 intervjuer och vi hade 9 stycken intervjuer. De insamlade begreppen 

eller koderna skapade tillslut en lista och Tjora (2012) beksriver att kodningen tas fram på ett 

induktivt sätt vilket var passande för vår studie. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan 

kodning även beskrivas som omvandling av empirisk rådata till en tydligare och mer 

applicerbar databild. Koderna ledde sedan fram till en kategorisering vi gjorde utefter vart vi 
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ansåg att koderna hörde hemma. De kategorier vi valde var Hur chefer upplever dagens 

arbetsförhållanden, Hur chefer upplever den nya tillgängligheten, Chefers balanserande 

mellan arbetsliv och privatliv samt Bakgrunder till hur chefers upplever dagens arbetsliv. 

Efter att vi valt ut de kategorier vi ansåg passade, sorterade vi koderna från respektive 

respondents intervju och la under kategorin i olika färger för att kunna urskilja vem som sa 

vad. Med hjälp av kategoriseringen kunde vi studera om det fanns något samband eller inte 

mellan de olika respondenternas upplevelse gällande det gränslösa arbetslivet. Framförallt 

genererade kategoriseringen ytterligare ett förtydligande som underlättade skrivandet av vårt 

empiri- och tolkningskapitel. Avslutningsvis gjorde vi en tolkning genom svaren från de olika 

kategorierna för att få fram en förklarande uppfattning till det gränslösa arbetslivet. Koderna 

och kategoriseringen användes sedan som utgångspunkt och hjälpmedel för att göra vår 

empiri och tolkningsdel. I följande tabell visas de koder under tillhörande kategori vi valt 

utifrån den insamlade datan: 

 

 

Modell 2: Egen illustration av vår kodning och kategorisering. 
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Vi ansåg att tolkningen av vår insamlade data var mycket viktigt och för att inte enbart läsa 

respondenternas svar försökte vi istället även förstå vad de menade med svaren. Maxwell 

(2013) betraktar tolkningsmetoden som en viktig del för att särskilja kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstudie åt.  Enligt Wallén (1996) syftar kvalitativa studier till att undersöka 

karaktärens slag av en särskild företeelse samt hur den bör identifieras. För att fastställa 

karaktären slag ska tolkningar av observationer verkställas (ibid). Våra intervjuer innebar 

även observationer av uttryck och känslor vilket medförde att vi fick tolka och sammanställa 

svaren med de intryck vi fick. Det tydliggjorde fenomentet och gav större innebörd. Wallén 

(1996) skriver att tolkning ska finnas med i hela processen, det vill säga från delar till helhet.  

 

Vi vill med vår studie bidra med ny och intressant forskning i ämnet. Vi valde att göra en 

kvalitativ studie med inriktning på hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet. Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2017) är det betydelsefullt att en kvalitativ forskning är poängrik. 

Forskning är poängrikt om det innehar ett högt nyhetsvärde (ibid). Idag är samhället gränslöst 

på många sätt och extra intressant i nuläget är den ojämna balansen mellan arbete och fritid. 

Vi har valt att intervjua chefer inom tjänstemannasektorn för att försöka förstå hur chefer 

upplever den nya arbetssituationen. Genom att först göra intervjuer har vi därefter kunnat 

tolka den insamlade datan för att kunna besvara vår problemformulering. I en kvalitativ studie 

är tolkning det centrala och helt avgörande enligt Alvesson och Sköldberg (2017). Författarna 

menar att empirin ska inspirera till argument i tolkningsavsnittet. I vårt tolkningsavsnitt 

inledde vi varje tema med insamlad data från intervjuer. Vi har använt oss en hel del av enligt 

oss, starka och intresseväckande citat som vi därefter har analyserat genom att tillämpa datan 

på relevant teori. I slutet av varje tema har vi själva analyserat och tolkat materialet, ständigt 

medvetna om vår frågeställning. I slutsatsen sammanfattar vi våra poänger från respektive 

tema och tolkar vidare för att därefter landa i ett svar på vår problemformulering.  

 

Kvalité i uppsatsen 

Efter våra avslutade studier har vi diskuterat kvalitén i vår uppsats. För att bedöma kvalitativa 

studier menar Bryman och Bell (2017) att reliabiliteten samt validiteten bör granskas. 

Författarna tillägger däremot att begreppen reliabilitet och validitet säger att det finns en 

absolut bild av verkligheten, men diskussioner har förts om att verkligheten kan beskrivas i 

fler än en bild, vilket därmed gör trovärdighet och äkthet är lämpligare begrepp (ibid). I vår 

studie utgår vi från flera olika synvinklar som härstammar från samma roll och funktion i 
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organisationen men däremot olika branscher och erfarenheter vilka kan ge olika verkligheter 

och bilder. Av den anledningen ansåg vi att begreppen äkthet och trovärdighet var de 

begreppen vi ville använda i vår studie.  

 

Trovärdigheten innebär att det är viktigt att författaren har ett engagemang och en kunskap 

inom det ämne som studeras, eftersom författarens egna position kan komma att påverka 

forskningsarbetets resultat (Tjora, 2012). Vi har tagit vår positions påverkan i beaktande när 

vi har genomfört studien och har därmed försökt vara så objektiva som möjligt från start till 

mål. Vi har insett att det kan vara svårt eftersom vi har egna erfarenheter av ämnet men det är 

även erfarenheterna som väckt vårt intresse och gör att vårt engagemang till ämnet stort. Vi 

anser även att vi har med oss både praktiska samt teoretiska kunskaper som är aktuella för 

studien vilket gör kunskapen mer tillförlitlig. För att öka trovärdigheten är det viktigt att 

reflektera över de relationer författarna har till respondenterna samt författarnas kunskap och 

engagemang och hur det kan ha påverkat tillgången och resultatet i studien (ibid).  Till många 

av respondenterna har vi personliga relationer vilket vi anser mestadels har varit till en fördel 

för oss eftersom vi tror att det har överlämnat förtroende hos respondenterna att våga säga mer 

än vad de annars hade gjort. Vi tror också att vi inte hade fått träffa lika kvalitativa 

respondenter utan de kontakter vi har, därför ser vi vårt kontaktnät som positivt i frågan. 

Däremot kan en nackdel av vårt medvetna val av respondenter medför att vi går miste om 

andra kvalitativa respondenter, vilket även Jacobsen (2002) beskriver. Att vi har valt 

respondenter vi har en relation till kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval enligt Jacobsen 

(2002). Bekvämlighetsurval är vanligt förekommande när ett arbete har begränsade resurser 

vilket vi kan relatera till. Vi valde våra respondenter för att kunna utföra intervjuerna i ett så 

tidigt stadie som möjligt. Däremot motiverar vi vårt bekvämlighetsurval med den kvalité som 

våra valda respondenter haft där deras erfarenhet och position verkligen kommit till nytta.  

 

Efter avslutad studie har vi planerat att ge ett exemplar till samtliga respondenter som har 

deltagit i studien för att de ska få ta del av det vi har tolkat i deras svar. Wallén (1996) 

beskriver att en studie är tillförlitlig om det går att säkerställa att den utförts i enighet med de 

regler som finns. Det var även viktigt att resultaten av studien skickades till respondenten för 

att de ska kunna kontrollera att den tolkade empirin stämmer överens med respondentens 

verklighet.  
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Maxwell (2013) tillägger att äkthet kan vara relativt, och hänvisar till att äktheten måste 

bedömas i förhållande till omständigheterna och målet med forskningen. Äkthet kan även 

kallas för giltighet och det innebär att bedöma om de svar i forskningen faktiskt är de svar vi 

hade som intention att undersöka (Tjora, 2012). Med respondenter från olika branscher ville 

vi hålla oss flexibla under intervjuerna för att uppnå så intressanta och kvalitativa svar som 

möjligt, vilket däremot sänker studiens äkthet eftersom vi inte mätt det insamlade materialet i 

faktiska tal. Däremot anser vi att studien ändå besitter en portion av äkthet eftersom studien 

sammanställer att rätt sak mäts genom användande av kodning och nyckelord. Olsson och 

Sörensen (2011) adderar att frågor som resulterar i olika svar genererar motsatsen, sämre 

äkthet. Semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme till en mer kvalitativ dialog vilket vi 

valde att prioritera.  

 

Tjora (2012) beskriver att utöver trovärdighet och äkthet är det även viktigt att kolla på 

generaliserbarheten för att mäta kvalitén i en kvalitativ forskning. Tjora (2012) beskriver att 

generalisering inom kvalitativ forskning även kan översättas till överförbarhet.  Vi tror att vår 

studie är användbar för nuvarande eller blivande chefer för att de ska få en inblick i hur det 

gränslösa arbetslivet påverkat cheferna. Tjora (2012) beskriver vidare att teorier från en 

forskning ska ha relevans för andra fall än det som studeras, vilket innebär att resultatet är 

överförbart för andra studier. Wallén (1996) tillägger att överförbarhet bör indelas i två 

områden,  både empiriskt och teoretiskt. Eftersom vi har valt chefer inom 

tjänstemannasektorn där vi involverat chefer från flera olika branscher tror vi att den även kan 

vara applicerbar på andra branscher inom tjänstemannasektorn. Vi tror även att universitet kan 

ha nytta av studien för att undervisa blivande chefer om kommande utmaningar. Tidigare 

studier inom ämnet har visat på hur det gränslösa arbetslivet påverkar medarbetarna och deras 

privatliv. Vi anser att vi kan bidra med en annan synvinkel till teorin i form av hur cheferna 

upplever det och kanske hur chefer kan bemöta det gränslösa arbetslivet i framtiden. Bryman 

och Bell (2017) beskriver att den kvalitativa studien kan vara svår att generalisera då den är 

mer djupgående i enstaka fall och inte så bred och kvantitativ. Vi har därmed svårt att avgöra 

om vår studie kommer kunna vara generaliserbar då vi tror att vi hade behövt undersöka ännu 

fler branscher samt göra fler intervjuer för att den ska vara  generell i tjänstemannasektorn.  
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Forskningsetik  

Vid genomförandet av en organisations ekonomisk forskning är det av stor vikt att tänka på de 

etiska problem som kan uppstå. Det är mycket viktigt som författare att följa de etiska regler 

som finns när det gäller insamlandet av data från respondenter (Bryman & Bell, 2017). För att 

ge en tydlig information till respondenterna inledde vi varje intervju med att informera om 

studiens syfte och upplägg. Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor till oss om 

studien under hela intervjutillfället.  Det är viktigt att det sker en överenskommelse mellan 

respondenterna och författarna redan under intervjutillfället för att samtliga parter ska känna 

sig trygga i intervjun (Bryman & Bell, 2017).  

 

Vi erbjöd samtliga chefer att vara anonyma i studien före intervjun vilket de flesta önskade. 

Vi valde att göra samtliga respondenter anonyma för att skapa en enhetlig och rättvis bild. 

Lapan, Quartaroli och Riemer (2012) bedömer att på grund av de skador som uppkommit i 

samband med oetisk forskning tidigare är anledningen till varför det idag krävs särskilda 

riktlinjer och förhållningsregler vad gäller etiska aspekter. Författarna tillskriver att etiska 

riktlinjer ska överensstämma med mänskliga rättigheter där social rättvisa ska uppnås genom 

hög grad av transparens (Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012). Reglerna berör integritet, 

samtycke, frivillighet, information, konfidentialitet, negativa effekter samt anonymitet för de 

personer vilka är inblandade i forskningen (ibid). Vi har även erbjudit respondenterna att vi 

kan redovisa studien för dem på deras arbetsplats när den är färdigställd för att inte enbart ge 

respondenterna uppsatsen utan även för att kunna svara på oklarheter eller frågor kring 

studien.  

 

Vi har försökt att inge förtroende hos respondenterna samt skapa en lättsam och gemenskaplig 

känsla för att de ska vilja berätta så mycket som möjligt för oss. Tanken är att studien ska vara 

till en fördel för både författare och respondenter (Bryman & Bell, 2017). Tjora (2012) 

beskriver även att det är av stor vikt att uppföra sig på ett bra sätt bland respondenterna för att 

det kan påverka kommunikationen där och då. Vi tror att vår kommunikation underlättade då 

vi hade en relation till respondenterna sedan tidigare. I nästa avsnitt av studien presenterar vi 

vår valde teoretiska referensram vilken vi intenderar att använda vid tolkning av det 

insamlade empiriska materialet. 
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Teoretisk referensram 

__________________________________________________ 

 

För att förstå hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet har vi nu samlat in teori för att i 

nästa steg kunna förstå den insamlade empirin. I följande avsnitt kommer vi att presentera tre 

kapitel bestående av det föränderliga samhällets påverkan på arbetslivet, chefers balansgång 

i livet samt det hårda arbetets rötter. Avslutningsvis sammanfattar vi vår teoretiska 

referensram för att få en överblick av den teori vi valt för att förstå hur chefer upplever det 

gränslösa arbetslivet.  

___________________________________________________________________________ 

Det föränderliga samhällets påverkan på arbetslivet  

För att förstå hur chefer upplever dagens arbetsliv måste vi först förstå hur arbetslivet har 

förändrats under den senaste tiden. Några författare beskriver att dagens arbetsliv påverkats av 

globaliseringen, som i sin tur har resulterat i ett mer konkurrerande samhälle. Den ökade 

konkurrenskraften har medfört en ökad stress bland medarbetarna där kraven ökat för att 

hänga med i den idag mer globaliserade marknaden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 

& Lundberg, 2006). Beek, Hu, Schaufeli, Taris & Schreurs (2012) tillägger att arbetslivet idag 

styrs av tidsbaserade arbetsuppgifter vilket författarna beskriver som mer krävande. Allvin et. 

al. (2006) beskriver att globaliseringen även resulterat i att arbetslivet blivit mer flexibelt. Ett 

mer flexibelt arbetsliv beskrivs av författarna som ett krav från marknaden för att stå sig 

starka i konkurrensen. Organisationer har idag utformat mer flexibla arbetsvillkor för att följa 

med i utvecklingen (ibid). Författarna beskriver att flexibla arbetsvillkor är ett sätt för 

organisationer att anpassa sig till dagens globaliserade arbetsliv. Allvin et. al. (2006) förklarar 

att anpassning bör ske både på organisatorisk nivå och på individnivå. Individen bör själv ta 

ansvar för sitt egna arbete och författarna menar att individen idag ska planera och organisera 

arbetets utförande mer på egen hand.  

 

Det nya arbetslivet medför ökade krav på individen 

Det förändrade arbetslivet har medfört ökade krav på varje individ att anpassa sig till 

utvecklingen på arbetsmarknaden. En av kraven som det föränderliga arbetslivet har medfört 

är individens anpassning och förhållningssätt till den utvecklade tekniken (Porter, 2004). 

Användandet av teknik på arbetsplatsen är allt större idag, även om det skiljer sig på vilket 

sätt det används (Ayala & Liliac, 2016). Det är tack vare den nya tekniken som arbetet idag är 
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mer flexibelt enligt författarna. Idag tillåter den nya tekniken arbete från olika platser samt på 

olika tider vilket författarna tillägger påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Beek, 

Hu,Schaufeli, Taris & Schreurs (2012) förklarar att den nya tekniken och det flexibla arbetet 

suddar ut gränsen mellan privatliv och arbetsliv.  Allvin et. al. (2006) tillägger att det numer 

är upp till individen att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv. Att individen själv ska 

sätta gränser för arbetet är kravet som Porter (2004) beskriver. Författaren menar att dagens 

arbetsliv påverkas av hur  individen själv väljer att förhålla sig till sitt arbete. Det betyder att 

individer kommer reagera olika i dagens arbetsliv och gränsdragningen kommer att göras på 

olika ställen (Allvin et.al. 2006).  

 

Ett annat krav som Allvin et. al. (2006) menar ställs på individen i och med det nya arbetslivet 

är kravet på social kompetens. Författarna tillägger att individen bör anpassa sig efter ett 

socialt kompetenskrav. Kravet på att ha en god social kompetens innebär att ha ett stort 

nätverk för att kunna göra karriär och förbli attraktiv på arbetsmarknaden (Gillberg, 2018). 

Sociala krav kan även härstamma från relationer, till antingen kunder, överordnade eller 

medarbetare (Mellner, 2015). Trots kravet på individens anpassning till tekniken och social 

kompetens finns det inga skyddsåtgärder för att undvika en ökad ansträngning på 

organisationens mänskliga resurs (Porter, 2004). 

 

Allvin et. al. (2006) beskriver även att idag ska individer inte längre arbeta mot 

organisationens strikta krav utan istället arbeta direkt mot marknaden eller för sin egen 

räkning och för kundens räkning (Allvin et. al., 2006). De som känner sig tvungna att arbeta 

mer är ofta de som omfattas av personalbrist, hot om neddragningar eller uppsägningar 

(Allvin, et. al., 2006). Det kan dock även handla om en rädsla för att bli överhoppad, 

utlämnad eller frånsprungen. Den individ som drivs av att arbeta med krav utifrån har större 

risk att drabbas av ohälsa än den individen som själv driver sig till att arbeta mycket. Den som 

drivs av sig själv blir ensam i arbetet medan den som arbetar för krav utifrån ofta har kollegor 

att arbeta ihop med vilket kan underlätta situationen (ibid). 

 

Längd och förläggning av chefers arbetstider  

För att få en förståelse för hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet behöver vi förstå hur 

chefers arbetstider är förlagda. Teknikens utveckling har påverkat arbetstidens längd samt 

förläggning vilket gör det intressant att se hur det ser ut för rollen som chef. Brett,  Stroh och 
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Zedeck (2003) beskriver att många chefer idag arbetar extremt många timmar, det kan 

innefatta minst 61 timmar i veckan.  Gillberg (2018) beskriver att det har har blivit en norm i 

dagens samhälle att som chef arbeta mer än 40 timmar i veckan. Idag är det mestadels 

tjänstemän som uppger att de arbetar för mycket i förhållande till den ordinarie arbetstiden 

(Gillberg, 2018). Taris, Beckers, Verhoeven, Geurts, Kompier och Linden (2006) tillägger att 

chefer har svårt för att hitta tid för återhämtning. Utöver att chefer arbetar många timmar 

övertid, arbetar chefer under hög ansträngning (ibid). Brett, Stroh och Zedeck (2003) 

beskriver att chefer jonglerar sina timmar mellan rollen som chef och rollen som förälder, 

maka eller make. Cheferna som arbetar långa dagar känner ofta en distanserad relation till sin 

familj och de känner också en hög grad av stress. 68% av de studerade cheferna i studien, som 

Bret, Stroh och Zedeck genomfört 2013, trodde att deras långa arbetsdagar påverkade 

produktiviteten negativt och 79% trodde att det påverkade deras relationer med partnern 

negativt (ibid). 89% av cheferna med barn trodde även att deras relation till barnen 

försämrades på grund av de långa arbetsdagarna (ibid). 

 

Taris et. al. (2006) beskriver att det är svårt att koppla chefers övertid till ohälsa eller 

otillfredställelse. Många chefer som arbetar heltid har låga utmattingsnivåer medan de som 

arbetar många timmar övertid har höga utmattingsnivåer (ibid). De chefer som verkligen 

uppskattar sitt arbete har färre invändningar mot att arbeta övertid än vad motparten har (ibid). 

Författarna beskriver att om arbetet ger chefer glädje, spenderas mer tid på det än vad som 

egentligen är nödvändigt men det kan även vara en fördel för individen. Det innebär att 

ansträngningarna inte bara påverkar motivation och hälsa utan motivation och hälsa påverkar 

även ansträngningarna (ibid). De som trivs med sitt arbete arbetar ofta övertid och de som inte 

trivs och istället är utmattade arbetar ofta deltid (Taris et. al. 2006).  

 

Olika upplevelser kring den tekniska utvecklingen 

Det förändrade arbetslivet har ställt krav på att följa den tekniska utvecklingen. Individer kan 

ha olika upplevelser kring den nya tekniken och förhålla sig till den på olika sätt. Teknikens 

utveckling tog stora steg runt 1990-talet vilket medfört att generation y vuxit upp med teknik 

som en stor och betydelsefull del i livet (Susaeta, Pin, Idrovo, Alvaro, Belizón, Gallifa, 

Aguirre & Pedrozo, 2013). Arbetsmarknaden består idag av flera olika generationer av 

medarbetare vilka upplever den nya tekniken med olika ögon (ibid). Förutom att upplevelsen 

kan skilja sig mellan generationen beskriver Ayala och Liliac (2016) att upplevelsen till den 
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nya tekniken även kan skilja sig från person till person. Susaeta et. al. (2013) beskriver att 

generation x, födda mellan 1965-1981, har varit med om stora politiska och sociala händelser 

där teknikens utveckling inledningsvis börjat ta fart. Generation x ställer sig relativt 

distanserade till dagens tekniska hjälpmedel, såsom smartphones och datorer (Susaeta et. al, 

2013). Ett mer aktivt ställningstagande till de nya tekniska hjälpmedlen har däremot 

generation y visat (ibid). Generation y är födda mellan 1982-2000 (Susaeta et. Al., 2013:326). 

Enligt författarna är generation y generellt mer utbildade, mer ifrågasättande, vilket 

rättfärdigar smeknamnet och framförallt är generation y mer tekniskt skickliga gentemot 

tidigare generationer. Generation x gillar stabilitet och karaktäriseras som mer lojala och 

trogna till sina arbetsgivare gentemot generation y vilka istället lockas av förändring och 

utveckling. Susaeta et. al (2013) förtydligar att upplevelsen till arbetet speglar individens 

behov och tillfredsställelse. Författarna beskriver upplevelser som de värden och kvaliteter 

vilka människor önskar i sitt arbete. 

 

Chefers balansgång i livet 

Ett annat sätt som kan påverka hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet och de 

förändringar som skett i arbetslivet och tekniken, är hur det påverkar balansen i livet. Den nya 

tekniken har bidragit till ett flexiblare arbetsliv (Gillberg, 2018). Det flexibla arbetslivet 

innebär flexibla arbetsplatser och arbetstider där individen själv avgör vart och när han eller 

hon ska arbeta (Allvin et. al., 2006). Det innebär även att fasta kollegor på arbetsplatsen 

minskar och att arbetet blir mer självgående. Det flexibla arbetslivet innebär att det sociala på 

arbetsplatsen försvinner till viss del (ibid). Tekniken har gjort att det går att arbeta 

varsomhelst vilket även resulterar i att arbetstidens längd samt förläggning förändrats (ibid).  

 

Gillberg (2018) beskriver att det flexibla arbetslivet samt den nya tekniken har medfört en 

ökad tillgänglighet för individen. Enligt en undersökning som Mellner (2015) har genomfört 

framkom att det var vanligt förekommande att individer använde sina smartphones till att 

hålla koll på sin arbetsmail. Det framkom även att flera av deltagarna i undersökningen 

medvetet checkade av sin arbetsmail innan han eller hon somnade varje kväll (ibid). Enligt 

Mellners (2015) undersökning framkom bevis för att det nya arbetslivet som råder är 

kopplade till svårigheten att särskilja på arbete och privatliv. Likt Mellner (2015) beskriver 

Allvin et.al. (2006) att det flexibla arbetslivet har medfört att individen idag har svårt att 

koppla av från arbetet och hänvisar till den ökade tillgängligheten. Allvin et. al. (2006) 
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beskriver arbete och fritid som två olika sfärer och tillägger att om det finns svårigheter i den 

ena sfären färgar den även av sig på den andra. Attityder och beteenden i den ena sfären 

avspeglar sig också i den andra vilket innebär att innehållet i arbetslivet får betydelse för 

resten av livets karaktär (Allvin et. al. (2006). I följande modell visar vi vår illustration av de 

olika sfärerna samt dess påverkan.  

 

 

Modell 3: Egen illustration bearbetad utifrån Allvins olika sfärer 

 

Allvin et. al. (2006)  tillägger att det finns både positiva och negativa överföringar mellan 

sfärerna och att sfärerna kan komplettera varandra. Författarna förklarar vidare att det är 

vanligare att arbetslivet inkräktar på det privata livet än tvärtom.   

 

Svårigheten att dra gränser mellan arbetsliv och privatliv 

På grund av att de olika sfärerna flyter samman och påverkar varandra blir även gränserna 

mellan privatliv och arbetsliv utsuddade vilket kan vara en anledning till hur chefer upplever 

det gränslösa arbetslivet. Det som kan vara svårt med att dra gränser mellan arbete och 

privatliv är när individer alltid är uppkopplade oavsett tid på dygnet (Allvin et. al., 2006). 

Användandet av bärbara datorer har förenklat arbetets utförande (ibid). Carmeli (2015) 

antyder att om en individ lägger mer tid på sitt arbete än planerat kommer det att påverka 

individens roll och välbefinnande i det privata livet. Författaren menar att organisationer som 

förstår behovet av att skapa en balans för individen mellan arbetsliv och privatliv kommer att 

erhålla individens lojalitet. Författaren tillägger att när arbetsrollen inkräktar på familjerollen 
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kan individen bli stressad. En organisation som därmed anpassar arbetet till individens 

privatliv kommer att stå sig konkurrenskraftig på marknaden (Carmeli, 2015). Deltagandet i 

till exempel familjen påverkas av deltagandet på arbetet och författaren tillägger att rollerna 

kan leda till konflikter som grundar sig i antingen belastning, tid eller beteende. Om antingen 

det privata livet eller arbetslivet upptar mer än planerad tid kan störningar i den motsatta 

sfären uppstå (ibid).  

 

Allvin et. al. (2006) beskriver att vissa individer kan se konflikter mellan arbetsliv och 

privatliv som negativt och andra positivt. En individ kan bli stressad, få en högre frånvaro 

samt ökad ohälsa av en dålig balans medan andra kan bli tillfredställda och därmed minska 

ohälsan (ibid). Det beror på vilket förhållningssätt individen har till sitt arbete. För det flesta 

av alla individer är det dock viktigt att ha en gräns mellan arbetsliv och privatliv (ibid). 

Allvin, et. al. (2006) beskriver: ”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” 

(Allvin et. al. (2006: 150).  Mellner (2015) antyder att det är av stor vikt att individer lär sig 

att frigöra sig från arbetet på fritiden, framförallt i dagens moderna och tekniska samhälle som 

präglas av tillgänglighet. Författaren förtydligar att individens förmåga att stänga av 

arbetstankar på fritiden är ett krav för att bibehålla ett hälsosamt välbefinnande. Enligt 

Mellner (2015) kommer individen att få svårare för att stänga av arbetstankar när individen 

upplever förväntningar på hög tillgänglighet vilket dagens arbetsliv inkluderar. Sämre 

återhämtning och sämre hälsa beskriver Mellner (2015) är potentiella komplikationer som den 

ökade tillgängligheten kan resultera i.  

 

Chefers möjlighet till återhämtning 

I dagens arbetsliv är det viktigt att dra gränser mellan arbetsliv och privatliv för att skapa en 

möjlighet till återhämtning. Mellner (2015) beskriver att en tydlig gräns mellan arbete och 

fritid kan generera större plats för återhämtning genom att gränsdragning till arbetstankar 

förtydligas. Taris et. al. (2006) beskriver att i rollen som chef med många arbetstimmar är det 

extra viktigt med återhämtning. Mellner (2015) förklarar att en tydligare gränsdragning kan 

medföra flera positiva konsekvenser. Gränsdragningen kan medföra att förväntingarna på 

individens tillgänglighet minskar samt användandet av arbetsrelaterade hjälpmedel såsom 

telefoner och datorer (Mellner, 2015). Det medför att individens hälsa kan få ett positivare 

utfall tack vare en tydligare gränsdragning (Mellner, 2015).  
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Taris et. al (2006) beskriver vikten av återhämtning för ett ökat välbefinnande. En minskad 

återhämtning kan även påverka stress, belastning och ohälsa. Författaren beskriver vidare att 

en individ som tvingas arbeta övertid på grund av för lite tid för slutförandet av 

arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstid, har svårt att koppla av direkt efter avslutat 

arbetspass. Det medför en lång avvecklingsprocess från arbetet (Taris et. al. 2006). Lychnell 

(2017) tillägger att den arbetande individen måste hitta ett sätt att återhämta sig, framförallt i 

rollen som chef där författaren menar att stressen och pressen ökat.  

 

Det hårda arbetets rötter 

För att förstå hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet behöver vi veta vad som ligger 

bakom chefers arbetssätt och arbetstidsförläggning. Porter (2004) beskriver att det finns flera 

olika anledningar till att chefer som individer idag arbetar hårt. Det kan handla om att 

bibehålla en identitet eller självkänsla, undvika nedgång i levnadsstandard eller krav från 

överordnad (ibid). Författaren tillägger att kraven på individen kan ha ett internt eller externt 

ursprung. De krav som kommer från individen själv handlar om internt tryck medan externt 

tryck är de krav som kommer ovanifrån.  Carmeli (2003) antyder att anledningen till att chefer 

som ledande befattningshavare, ofta arbetar utöver den rekommenderade och utsatta 

arbetstiden, inte grundar sig i den ekonomiska belöning som tillkommer. Anledningen till att 

chefer arbetar övertid är på grund av att de vill klara av de komplexiteter och utmaningar som 

rollen medföljer (ibid). Det genererar i sin tur en intensiv känslomässig upplevelse där 

författaren förtydligar att det finns en koppling mellan arbetsengagemang och chefsrollen. 

Författaren beskriver att en chef uttryckt: ”Ditt företag kan inte sakta ner medan alla andra 

accelererar, eller du kommer att vara kvar i dammet. Så ingen vill vara den första i 

organisationen att backa och bara sakta ner” (Porter, 2004, s. 347). 

 

Motivationen bakom chefers arbetsliv 

Att arbeta hårt kan även beskrivas utifrån olika motivationsfaktorer vilka kallas 

arbetsnarkomani, arbetsengagemang samt utbrändhet (Beek, Hu, Schaufeli, Taris & Schreurs, 

2012). Arbetsnarkomani innebär att vara besatt av sitt arbete och att arbeta hårdare än 

kollegorna för att möta de externa kraven samt organisationens ekonomiska krav (ibid). En 

individ som är arbetsnarkoman tänker på sitt arbete hela tiden och känner en stark och 

okontrollerbar känsla till att arbeta hårt vilket författarna sorterar som introducerade 

krav  (Beek et. al. 2012). Författarna beskriver att arbetnarkomaner försöker undvika ångest 
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och negativa känslor till arbetet genom att istället kasta sig in i det. Arbetsengagemang 

innebär en positiv och uppfyllande sinnesstämning som kännetecknas av engagemang och 

kraft (ibid). Författaren beskriver vidare att arbetsengagemang handlar om höga nivåer av 

uthållighet och energi vilket ökar viljan till att arbeta mycket genom inre motivation. Att vara 

starkt inblandad i arbetet ger en entusiasm, inspiration och stolthet. Författarna förklarar 

vidare att en individ som har ett arbetsengagemang har svårt för att koppla av från arbetet och 

de kännetecknas ofta med att ha en passion för sitt arbete (ibid).  

 

Porter (2004) beskriver att vad en individ har för arbetsengagemang kan bero på olika orsaker 

men författarna lyfter vikten av uppväxtens påverkan. Barn tar efter det engagemang 

föräldrarna har och hur de ser på sitt arbete blir därmed som en norm för barnen (ibid). Till 

skillnad från arbetsnarkomaner arbetar arbetsengagerade mycket av vilja (Beek et.al. (2012). 

Arbetsengagareade har ofta en hög självkänsla och optimism vilket innebär att de är 

övertygade om sina möjligheter och är optimistiska gällande sin framtid, där de identifierar 

egna krav (ibid). De individer som upplever utbrändhet kan utveckla ett mentalt avstånd till 

sitt arbete. De kan ha sämre självförtroende och därmed se negativt på deras prestationer 

vilket kan vara tecken på utbrändhet. Beek et.al. (2012) beskriver en anledning till utbrändhet 

vilket är  perfektionism och behov av att få andras godkännande vilket författaren härleder till 

externa samt introducerade krav. Utbrända kan ha en cynisk syn om sitt arbete och känner sig 

inte tillfredställelse i sitt arbete ( Beek et. al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4: Egen modell citerad av Beek et. al. (2012, s.37)s beskrivning av relationen mellan 

olika motvationsfaktorer och dess bakomliggande påverkningar. 
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Engagemang 

Det hårda arbetet grundar sig ofta i ett stort engagemang vilket vi därmed har fördjupat oss 

ytterligare i. Carmeli (2003) nämner engagemang som en faktor som kan bidra till mer 

positiva beteenden, resultat och attityder inom arbetslivet. Lychnell (2017) tillägger att chefer 

agerar med eftertanke gällande deras inställning till arbete. Författaren menar att den tankfulla 

inställningen som chefer har till sitt arbete idag grundar sig i deras strävan efter personlig 

utveckling. När en chef engagerar sig i sin roll som chef grundar sig det ofta i en önskan om 

personlig utveckling (ibid). Författaren menar att dagens arbetsplatser är plattformar för 

individer att växa och framförallt i rollen som chef (Lychnell, 2017).  

 

Carmeli (2003) beskriver att en engagerad individ förväntas identifiera och hantera sina egna 

känslor för att eliminera risken att resultera i dysfunktionella känslor, framförallt i yrken med 

hög komplexitet. Carmeli (2003) adderar att yrken som innehar en hög grad av komplexitet 

vanligt förekommer i chefsyrken. Därmed kan chefsarbetet involvera många krävande 

arbetsuppgifter som kan leda till höga stressnivåer (ibid). Lychnell (2017) nämner betydelsen 

av den individuella utvecklingen som en av motivationsfaktorerna men lyfter samtidigt de nya 

förutsättningarna som dagens ständigt föränderliga samhälle erbjuder. Song, Quast och Center 

(2018) tillägger att chefer har en stor betydelse för organisationens effektivitet samt balansen 

mellan privatliv och arbetsliv och det är  av stor vikt att både chefer och organisationen gör 

investeringar i  beteendemässiga förändringar för att uppnå effektivitet och balans.  

 

Höga förväntningar på chefer 

Chefers hårda arbete kan grunda sig i motivation och engagemang men det kan även grunda 

sig i andra faktorer. I dagens arbetsliv ställs många krav på individen och specifikt på rollen 

som chef. Vi vill därför förstå vilka bakomliggande faktorer som påverkar chefers 

förväntningar. I dagens konkurrenskraftiga affärsmiljö finns det stora krav på individen. Trots 

att många vet att mycket arbete är ett problem så utnyttjar många situationen av en hög 

arbetsetik och kräver mer samt har högre förväntningar på de anställda än vad som bordes 

(Porter 2004). Många organisationer idag saknar policyer eller riktlinjer som beskriver hur 

tillgängligheten bör regleras och användas. Däremot är det viktigt att införa policyer idag 

eftersom risken förflyttats från arbetsgivare till arbetstagare (Gillberg, 2018). Det flexibla 

arbetet innebär en frihet för individerna samtidigt som det skapas större krav från 

organisationen och arbetsmarknaden för individens prestation (Gillberg, 2018). Det fria 
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arbetet överlämnar en press på individen att kunna arbeta hur mycket som helst (Allvin et.al. 

2006). Pressen kan komma från individens egna intresse men pressen kan även komma utifrån 

(ibid). Mellner (2015) beskriver att arbete utanför utsatt arbetstid kan grunda sig i relationer 

till kollegor, kunder eller överordnade.  

 

Huhtala, Feldt, Hyvönen & Mauno (2012) beskriver att chefer på högre nivåer i en 

organisation tar större ansvar än chefer på lägre nivåer vilket även innebär att de lättare kan 

påverka verksamheten. Den högsta chefer i en organisation är representant för organisationen 

och det är viktigt att den föregår med gott exempel i etik på arbetsplatsen samt agerar på ett 

ansvarsfullt och tillförlitligt sätt (Huhtala, Feldt, Hyvönen & Mauno, 2012).  Rollen som chef 

har enligt Lychnell (2017) förändrats och idag besitter chefer stora utmaningar i att klara av 

balansen mellan arbete och fritid. Carmeli (2015) beskriver att om arbetskonflikter inte ska 

uppstå i organisationer är det viktigt att förväntningarna är tydliga. Förväntningarna blir 

tydliga om både organisationen och dess medarbetare är medvetna om det delade ansvaret. 

Vad som förväntas av en medarbetare ska först förtydligas från organisationens sida men 

därefter ligger ansvaret på medarbetaren att han eller hon förhåller sig till förväntningarna 

(ibid). När förväntningarna på en medarbetaren, antingen utifrån eller inifrån, är större än vad 

som kan tänkas hinnas med påverkas balansen mellan arbetsliv och privatliv. Det kan leda till 

att medarbetaren måste lägga en del av sin privata tid på arbetet för att hinna ikapp (ibid).  

 

Sammanfattning av teoretiskt referensram 

Genom den insamlade teorin kan vi konstatera att det finns många olika aspekter att ta hänsyn 

till för att förstå hur chefer upplever det gränslösa arbetet. Ett sätt att förstå upplevelsen är hur 

Allvin et. al. (2006) beskriver att dagens arbetsliv präglas av globalisering vilket har resulterat 

i en konkurrenskraftig marknad med ökade krav på individen. Författarna tillägger att ihop 

med den konkurrenskraftiga marknaden har även ny teknik utvecklats vilket har påverkat 

arbetslivet på olika sätt. Tekniken har gjort att arbetet har blivit mer flexibelt och individen 

kan idag arbeta från olika platser och olika tider. Författarna tillägger att flexibiliteten har 

gjort att arbetslivet och privatlivet inkräktar på varandra och det är idag svårt att få en balans 

mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Den utvecklade tekniken har även lett till att individen är tillgänglig dygnet runt och det finns 

inte längre någon tid för återhämtning (Mellner, 2015).  Brett, Stroh och Zedeck (2003) 
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beskriver att många chefer idag arbetar extremt många timmar, det kan innefatta minst 61 

timmar i veckan och Taris et.al (2006) tillägger att därmed är extra viktigt med återhämtning i 

rollen som chef. Allvin, et al. (2006) beskriver: ”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från 

arbetet” (Allvin et. al. (2006: 150). Mellner (2015) beskriver att en tydlig gräns mellan arbete 

och fritid kan att generera större plats för återhämtning genom att avgränsningen till 

arbetstankar förtydligas. Anledningen till chefernas hårda arbete har vi förstått kan grunda sig 

i olika faktorer. Beek et. al. (2012) beskriver att hårt arbete kan grunda sig i 

motivationsfaktorer som arbetsnarkomani, arbetsengagemang samt utbrändhet vilka handlar 

om interna och externa krav på individen. Carmeli beskriver även att anledningen till det 

hårda arbetet kan ha med de ekonomiska faktorerna att göra. Teorin har gett oss förståelse för 

chefers upplevelse kring det gränslösa arbetslivet vilket vi kommer använda i nästa avsnitt där 

vår nya förståelse ska hjälpa oss att tolka den insamlade datan.  
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Empiri och tolkning 
___________________________________________________________________________ 

För att förstå hur chefer upplever dagens gränslösa arbetsliv blev nästa steg i vår studie att 

presentera den insamlade empiriska datan. Vi inleder avsnittet med en presentation av 

respondenterna och fortsätter därefter med att återge och jämföra respondenternas svar, 

indelade i fyra olika teman. Våra valda teman är Hur chefer upplever dagens 

arbetsförhållanden, Hur chefer upplever den nya tillgängligheten, Chefers balansering 

mellan arbetsliv och fritid samt Bakgrunder till hur chefer upplever dagens arbetsliv. Vi 

använder den teoretiska referensramen för att försöka förstå och tolka det insamlade 

materialet vilket därefter ska leda fram till studiens slutsats. 

___________________________________________________________________________ 

Information om respondenterna 

För att genomföra vår studie med syfte att undersöka hur chefer upplever det gränslösa 

arbetslivet har vi valt ut nio respondenter utifrån fem olika branscher inom 

tjänstemannasektorn.  Vi har valt att benämna de olika respondenterna vid namn, men 

eftersom de har valt att vara anonyma har vi döpt om dem till ett namn i det motsatta könet. I 

följande tabell framgår mer ingående information om de intervjuer vi har genomfört med 

respektive respondent.  

 

 

Modell 1: Egen illustration av genomförda intervjuer. 
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Hur chefer upplever dagens arbetsförhållanden 

Syftet med vår studie är att förstå hur chefer upplever dagens gränslösa arbetsliv. Med 

insamlad empirisk data samt relevant teori har vi förstått att dagens arbetsliv symboliseras av 

nya tekniska hjälpmedel som möjliggjort för ett mer flexibelt arbete. För att kunna besvara vår 

forskningsfråga bör vi förstå hur chefer uppfattar dagens möjlighet till flexibelt arbete samt 

deras inställning till tekniska hjälpmedel.  

 

Den nya teknikens utveckling och påverkan på arbetslivet 

För att förstå vårt syfte med studien är det viktigt att uppmärksamma chefers viktiga roll 

gällande den nya arbetssituationen och våra respondenter är eniga gällande teknikens 

utveckling och hur det har påverkat arbetslivet. Vårt insamlade material visar att 

arbetsintensiteten ökar när tillgängligheten blir större vilket intresserade oss att undersöka när 

chefer ska få tid att stänga av och återhämta sig. Martinas upplevelse förklarar situationen på 

följande sätt: “Om man inte följer den tekniska utvecklingen kommer man att bli omåkt av 

konkurrenterna”. Martina anser alltså att teknikens utveckling är avgörande för att hänga med 

i utvecklingen och att chefen bär vara uppdaterad med ny teknik för att hålla sig 

konkurrenskraftig. Dagens arbetssituation berskrivs även av Allvin et.al. (2006). Författaren 

hjälper oss att förstå att den rådande konkurrensen i dagens samhälle har bidragit till högre 

krav på organisationen att anpassa sig efter utvecklingen. 

 

Maria belyser respondenternas uppfattning på ett kärnfullt sätt: “Idag är det viktigt att arbetet 

är flexibelt för att organisationen ska kunna följa med i det konkurrerande arbetslivet”. Även 

Pernilla beskriver dagens arbetssituation på ett tydligt sätt: “Förr hade vi en stationär dator, 

idag har vi en smartphone som vi bär med oss överallt och idag upplever jag att mina kunder 

kräver svar av mig direkt, gärna i samma stund”. Båda cheferna upplever dagens 

arbetssitauation som mer krävande där flexibilitet står i fokus för att följa med i utvecklingen. 

Det är även något som Gottlieb, Kelloway och Barham (1998) beskriver. Författarna förklarar 

att de dramatiska förändringarna i dagens arbetsliv har medfört ett stort konkurrenstryck på 

arbetsgivare att hänga med i utvecklingen och snabb återkoppling värderas högt hos kunder. 

Porter (2004) beskriver att de ökade kraven beror på utvecklad teknisk kommunikation. 

Allvin et.al. (2006) förklarar att idag finns det inte enbart krav att följa från organisationen 

utan chefer ska även arbeta direkt mot marknadens och kundens krav.  
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Flertalet av våra respondenter beskriver att arbetsvillkoren blivit bättre med hjälp av den nya 

tekniken men att arbetsintensiteten även har ökat. Respondenterna hänvisar till arbetsdagen 

som förlängts genom att arbetet nu också kan utövas hemifrån. Patricia beskriver skillnaden 

mellan förr och nu med följande: “För tio år sedan gick det att stänga av hjärnan från arbete 

vid hemgång, idag tar vi med oss arbetet hem i telefonen vilket gör det betydligt svårare att 

stänga av arbetet”. Linus tillägger att: “Tekniken är ett bra redskap men det får inte bli till ett 

beroende. Bara för att arbetsuppgifter blir effektivare och snabbare är inte tanken att man 

ska arbeta mer. Tar man sig an en ny arbetsuppgift får man sortera bort en annan. Vi kan inte 

ha både båt och sommarstuga...”. Våra respondenter är överrens om att arbetsintensiteten 

ökat i och med svårigheten att stänga av arbetstankarna. Som chef är det också viktigt att 

balansera arbetsuppgifterna med arbetstiden. Respondenterna upplever att balansen mellan 

arbete och fritid börjat suddas ut i och med den nya arbetsintensiteten. Den nya 

arbetsintensiteten grundar sig enligt Allvin et. al. (2006) genom den nya tekniken. Författarna 

tillägger att dagens arbetssitation därmed påverkat gränsen mellan arbete och fritid.  

 

Författarna menar att teknikens utveckling har resulterat i en ny förläggning av arbetstiden. 

Genom att gränserna för arbetets fysiska och tidsmässiga belägenhet blir allt mer flexibelt 

ökar även arbetstiden samt arbetsintensiteten (ibid). Däremot upplever respondenterna att det 

idag går att styra arbetstiderna vilket betyder att det därmed är lättare att anpassa arbetslivet 

till det privata livet. Daniel anser att: “flexibiliteten egentligen är en stor frihet men jag tror 

också att det är boven som lett oss in på mer övertid”.  Daniel upplever att flexibiliteten inte 

enbart är positivt, utan anser att flexibiliteten lett chefer in på mer övertid. Övertiden grundar 

sig enligt Taris et. al. (2006) av att individer haft för lite tid för att slutföra arbetsuppgifterna 

under ordinarie arbetstid. Allvin et. al. (2006) tillägger att individen själv bör ta ansvar för sitt 

egna arbete och ska på egen hand planera och strukturera sitt arbete, vilket går att koppla till 

respondenternas upplevelse. Cheferna upplever att det flexibla arbetet ökat det egna ansvaret 

vilket även författarna beskriver. Det medför också svårigheter för individen att koppla av 

direkt efter avslutat arbetspass (Taris et. al., 2006). I studien framgår att våra respondenter 

arbeter mer idag än tidigare samt att den nya tekniken skapar genvägar till mer övertid genom 

flexibielt arbete som ökat det egna ansvaret.   
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Hela världen som arbetsplats 

För att bidra med ny kunskap till ämnet vill vi fokusera på chefers upplevelse av det flexibla 

arbetet. Samtliga respondenter antyder att arbetet idag kan utföras var som helst och 

Margareta förtydligar respondenternas åsikter med: “90 % av arbetet idag kan skötas på 

distans“. Flertalet av våra respondenter är positiva till den tekniska utvecklingen och Martinas 

citat fångar innehållet på ett bra sätt: “Den tekniska utvecklingen är positivt laddad för mig, 

för nu kan jag hålla mig uppdaterad i allt som händer gällande arbetet även när jag är på 

semester. Det gör i sin tur att jag är bättre uppdaterad när jag kommer hem”. Den nya 

tekniken har gjort att det är möjligt att arbeta varsomhelst vilket även resulterar i att 

arbetstidens längd samt förläggning förändrats. Möjligheten beskriver Gillberg (2018) som ett 

flexibelt arbete. Gillberg (2018) beskriver vidare att när gränserna för arbetets fysiska och 

tidsmässiga belägenhet blir mer flexibelt ökar även arbetsintensiteten. Det flexibla arbetet har 

format ett flexibelt arbetsliv som enligt Allvin et. al. (2006) omfattas av flexibla arbetsplatser 

och arbetstider där individen själv avgör vart och när han eller hon ska arbeta.  

 

Ständigt arbete  

För att förstå hur chefer upplever dagens arbetsliv som präglas av flexibilitet behöver vi förstå 

hur mycket en chef faktiskt arbetar. Eftersom arbetsintensiteten sägs öka genom flexibiliteten 

vill vi undersöka om den nya arbetssituationen är hållbar för rollen som chef. Alla 

respondenter medger att de arbetar mer än rekommenderad arbetstid varje vecka och hälften 

av respondenterna tillägger att de arbetar både vardagar, kvällar och helger. Marias 

beskrivning av arbetstiden förtydligar hur mycket en chef kan tänkas arbeta: “Arbetet ska 

göras, det spelar ingen roll hur lång tid det tar”. Martina tillägger: “Kontorstiden är 

fullbokad med möten vilket medför att jag måste arbete på kvällar och helger för att kunna 

driva verksamheten framåt. Tiden räcker inte alltid till för mig”. Daniel beskriver sina 

arbetstider på följande sätt: “Jag räknar inte mina timmar, det som ska göras måste göras”. 

Respondenterna beskriver att arbetstiden oftast inte räcker till men är tydliga med att 

arbetstiden inte är det väsentliga. Cheferna har sitt ansvar och sina arbetsuppgifter som ska 

göras. För att förstå respondenternas svar kan vi använda Brett, Stroh och Zedecks (2003) 

beskrivning att chefer idag arbetar extremt många timmar, som kan uppgå till minst 61 

timmar i veckan. Taris et. al. (2006) beskriver att chefer har svårt för att hitta tid till 

återhämtning när arbetsdagarna inte räcker till och leder vanligtvis till övertidsarbete.  
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“Vi har en kultur att man inte arbetar över!” (Anton). I organisationen där Anton är chef ska 

alla medarbetare redovisa 37,5 timmar varje arbetsvecka men att Antons arbetade timmar 

hemifrån inte är medräknade utan överstiger organisationens policy. Det betyder att Anton 

oftast arbetar mer än rekomenderad arbetstid vilket går i enighet med Gillberg (2018) 

beskrivning av dagens arbetssituation. Författaren beskriver att det idag har blivit en norm att 

som chef arbeta mer än 40 timmar i veckan. Gillberg (2018) tillägger att det idag är mestadels 

tjänstemän som uppger att de arbetar för mycket i förhållande till den ordinarie arbetstiden. 

Inom tjänstemannasektorn är det därför vanligt förekommande att gränserna mellan arbetsliv 

och privatliv suddas ut och flyter samman (Alvin et. al, 2006), vilket stämmer in på våra 

respondenters upplevelser. 

 

Chefers roll, ansvar och förväntningar 

Vi har förstått att chefer arbetar många timmar varje vecka men vi behöver även förstå chefers 

roll och ansvar i organisationen för att förstå hur cheferna upplever dagens arbetsliv. Vi 

behöver förstå mer ingående rollen som chef samt vad som förväntas av rollen. Vi vill i vår 

studie uppmärksamma chefers viktiga roll gällande den nya arbetssituationen och flera av 

våra respondenter belyser chefers roll, men Maria beskriver yrkesrollen på ett kärnfulltsätt 

och förklarar att “ansvaret man har som chef kräver en hög tillgänglighet”. Linus tillägger att 

“chefsrollen kan kopplas på i flera sammanhang eftersom jag andas organisationen”. 

Respondenterna är eniga om att rollen som chef kräver hög tillgänglighet och rollen som chef 

kopplas ofta på i flera olika sammanhang, även utanför arbetet. Huhtala, Feldt, Hyvönen & 

Mauno (2012) hjälper oss att förstå rollen som chef. Författarna beskriver att chefer på högre 

nivåer i en organisation innehar det största ansvaret i organisationen vilket också betyder att 

cheferna enklare kan påverka organisationen. Carmeli (2015) tillägger att för att undvika 

arbetskonflikter i organisationer är det viktigt att förväntningarna på chefer är tydliga. Vad 

som förväntas av en chef ska först förtydligas från organisationens sida men därefter ligger 

ansvaret på chefen att han eller hon förhåller sig till förväntningarna (ibid).   

 

Ett flertal av respondenterna beskriver att det är kunderna som styr deras arbetstid medan en 

annan respondent medger att det är krav från överordnade som styr arbetstiden. Samtliga 

respondenter anser alla på ett eller annat sätt att den nya tillgängligheten, som uppkommit 

genom utvecklade tekniska hjälpmedel, har gjort att det idag inte finns något slut på arbetet. 
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Margaretas syn förtydligar respondenternas upplevelse: “Jag tror inte att fördelarna som den 

nya tekniken medfört väger upp nackdelarna, därför är den nya tillgängligheten egentligen 

negativt laddat. Du är alltid nåbar och därmed aldrig ledig!”. Som chef idag upplever 

respondenterna att den nya tekniken och tillgängligheten påverkat deras välbefinnande på ett 

negativt sätt. Respondenterna beskriver att en chef alltid ska vara nåbar och att ledighet och 

återhämtning därmed skjuts undan. Mellner förtydligar vikten av återhämtning och beskriver 

att för att inte bli överbelastad och arbeta för mycket är det viktigt att kunna återhämta sig från 

den belastning som det nya arbetslivet har medfört (Mellner, 2016). Författarna förklarar 

situationen med att de två sfärerna, arbetsliv och privatliv, idag överlappar varandra vilket 

visat sig vara både positivt och negativt för individen. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

har börjat suddas ut och en negativ konsekvens av överlappningen är att det kan leda till stor 

överbelastning på individen (ibid). Däremot kan det vara positivt i det avseendet att positiv 

energi kan överföras mellan sfärerna (ibid). Vi är eniga med Brett, Stroh och Zedeck (2003) 

gällande argumentet att chefer arbetar extremt många timmar per vecka. Däremot tror vi att 

dagens samhälle kräver att individer arbetar hård, men i rollen som chef tror vi att ansvaret 

ökar, i och med rollen. Ansvar tror vi därmed är en stor faktor till att antalet timmarna på 

arbetet blir fler än väntat.  

 

Chefers familjesituation 

Rollen som chef medför ett stort ansvar och både organisation och kunder har förväntningar 

som ska uppnås. Vår studie har identifierat att nya tekniska hjälpmedel ökat individers 

tillgänglighet vilket påverkat gränsdragningen mellan arbete och fritid. Vårt empiriska 

material har bevisat att krav och förväntningar även kommer från hemmet. Flera av 

respondenterna beskriver att det som chef krävs närvaro i organisationen samtidigt som 

familjesituationen kräver närvaro hemma vilket kan vara en svår balansgång. Mellner (2016) 

tillägger att en individ i rollen som chef besitter sociala krav från både organisationen och 

hemmet. Sociala krav i organisationen kan härstamma från relationer till antingen kunder, 

överordnade eller medarbetare enligt författaren och sociala krav från hemmet kan vara från 

partner eller barn. Några av våra respondenter, Håkan, Anton, Maria och Linus upplever att 

de arbetar efter fasta arbetstider som organisationen satt. De arbetar sällan övertid och 

hänvisar till familjesituationen. Linus illustrerar respondenternas svar med följande citat: 

“arbetsdagen slutar runt klockan fem för att kunna hämta barn och umgås med familjen. Om 

kvällarna är det matlagning och läxläsning som gäller. Hade vi däremot inte haft barn hade 
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jag säkerligen arbetat mer hemifrån eller stannat kvar någon timme då och då”. Däremot 

tillägger samtliga respondenter att de svarar på mejl och arbetar hemifrån efter att barnen gått 

och lagt sig. Respondenterna anser att det flexibla arbetet är positivt för familjesituationen  

men att flexibiliteten enbart påverkar platsen för arbetet, inte antalet arbetstimmar vilket 

Gillberg (2018) menar ökar tillsammans med flexibiliteten. Därmed förkortas inte 

arbetsdagarna för chefer med familj utan arbetssituationen påverkar relationerna ändå. 

Brett,  Stroh och Zedeck (2004) beskriver att 89% av chefer med barn tror att deras relation 

till barnen kan försämras på grund av långa arbetsdagar. Chefer som arbetar mycket känner 

ofta en distanserad relation till sin familj och de känner också en hög grad av stress (ibid). 

Ayala och Liliac (2016) förklarar att det är tack vare den nya tekniken som arbetet idag är mer 

flexibelt och att  den nya tekniken tillåter arbete från olika platser samt på olika tider. De 

flesta av våra respondenter beskriver att de inte anser att de arbetar för mycket och att arbetet 

varken påverkar deras välbefinnande eller privatliv. Antons beskrivning förtydligar 

situationen: “Jag har mycket luther på axlarna som gör att jag behöver arbeta hemifrån efter 

arbetstid. Jag tycker inte att jag arbetar alltför mycket, men fråga min sambo”. Anton arbeter 

många timmar i veckan men anser inte att det är för mycket. Antons inställning till arbetet kan 

beskrivas med Taris et. al. (2006) förklaring att chefer som verkligen uppskattar sitt arbete har 

färre invändningar mot att arbeta övertid än vad motparten har. I våra intervjuer framkom att 

alla respondenter arbetar utöver ordinarie arbetstid mer eller mindre men att respondenterna 

med barn försöker strama åt arbetstiderna mer än de andra på grund av sin familjesituation.  

 

Hur chefer upplever den nya tillgängligheten  

Vi har uppmärksammat att chefer på grund av sitt stora ansvar redan står till förfogande för 

organisationen större delen av dygnet. Om den nya tekniken nu gjort individer 

mer  tillgängliga är vi intresserade av att förstå hur den nya tillgängligheten påverkar rollen 

som chef. I vår empiriska undersökning framkom att majoriteten av respondenterna upplever 

att service och tjänster medför ett ökat behov av tillgänglighet. Respondenterna upplever att 

när kunder är inblandade krävs mer tillgänglighet. Linus beskriver dagens tillgänglighet med 

följande citat: “Idag vet vi inte hur vi ska förhålla oss till tillgängligheten, folk brinner upp”. 

Daniels beskrivning på hur han använder tillgängligheten stämmer in på flertalet av våra 

respondenter: “Jag läser mina mail det första jag gör varje morgon och det sista jag gör på 

kvällen innan jag går och lägger mig”  och Håkan tillägger att: “Vi chefer måste lära oss att 

hantera den nya tillgängligheten bättre.” Samtliga respondenter upplever dagens 
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tillgänglighet som stressande och ohållbar. Som chef idag ska du ständigt vara tillgänglig och 

respondenterna upplever att tillgängligheten börjar gå överstyr. Med hjälp av Mellners (2016) 

undersökning kan vi lättare förstå tillgänglighetens påverkan på chefernas arbetssituation. I 

Mellners (2016) undersökning framkom att det var vanligt förekommande att individer 

använde sina smartphones till att hålla koll på sin arbetsmail. Det framkom även att flera av 

deltagarna i undersökningen medvetet checkade av sin arbetsmail innan han eller hon 

somnade varje kväll (ibid), vilket stämmer överrens med respondenternas upplevelse. Enligt 

Mellners (2016) undersökning framkom även bevis för att de nya arbetsförhållandena kan 

relateras till svårigheten att särskilja på arbetsliv och privatliv, vilket understryker våra 

respondenters upplevelser. 

 

Tillgänglighetens positiva och negativa konsekvenser 

De flesta respondenter hänvisar till organisationens verksamhet och att det är på grund av 

kunderna som tillgängligheten blivit ett måste. Margareta däremot tillägger att: “Det är 

självförvållat att hon är tillgänglig jämt. Jag vill ha kontroll och läser hellre mailen direkt än 

att veta att jag har fått mail utan att svara”. Däremot tror jag att den ständiga 

tillgängligheten påverkar oss negativt. För mänsklighetens skull borde tillgängligheten 

minska och gränserna mellan arbetsliv och privatliv tydliggöras för vårt beteende är en 

katastrof och kan komma att ha förödande konsekvenser för våra barn.” Våra respondenter 

upplever att kunderna är en bidragande faktor till att krav på tillgänglighet ökat. Margaretas 

upplevelse förtydligar däremot baksidan med tillgängligheten. Margareta anser att det bordes 

sätta gränser för när en chef ska vara tillgänglig och inte. Dagens arbetssituation menar 

Margareta kommer påverka det egna välbefinnandet samt realtioner till anhöriga. Margareta 

beskriver att den nya tillgängligheten även kan orsaka konflikter, vilket Allvin et.al. (2006) 

beskriver att vissa individer kan uppleva. En individ kan bli stressad, få en högre frånvaro 

samt ökad ohälsa av en dålig balans mellan arbetslivet och privatlivet, medan andra kan bli 

tillfredställda och därmed minska ohälsan (ibid). Det beror på vilket förhållningssätt individen 

har till sitt arbete (ibid). Författarna beskriver arbete och fritid som två olika sfärer och 

tillägger att om det finns svårigheter i den ena sfären färgar den även av sig i den andra. 

Författarna tillägger även att det finns både positiva och negativa överföringar mellan sfärerna 

och att de kan komplettera varandra. Attityder och beteenden i den ena sfären kan avspegla 

sig i den andra vilket innebär att innehållet i arbetslivet får betydelse för det privata livet och 

tvärt om.  
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Flertalet av våra respondenter ser positivt på möjligheten till flexibelt arbete och tillägger att 

de ser sitt arbete som en livsstil eftersom de är tillgängliga och uppkopplade större delen av 

dygnet. Däremot är majoriteten av våra respondenter  även eniga om att den nya 

tillgängligheten haft negativa konsekvenser på dem. “Att vara tillgänglig jämt och ständigt 

kan ibland vara stressande för mig. Ibland när man vill hem för att koppla av har man alltid 

arbetsuppgifter i bakhuvudet” (Daniel). Anton beskriver den nya tillgängligheten med: “det 

är en folksjukdom och vi individer har blivit beroende av att vara tillgängliga jämt. Vi håller 

på att förlora kontrollen över våra liv”. Våra respondenter upplever den nya tillgängligheten 

som negativ och att de börjat förlora kontrollen över sina egna liv. Allvin et. al. hjälper oss att 

förstå respondenternas upplevelser genom följande citat: ”Ju friare arbete, desto svårare att 

bli fri från arbetet” (Allvin et.al., 2006: 150).  Mellner (2016) beskriver att det är av stor vikt 

att individer lär sig att frigöra sig från arbetet på fritiden, framförallt i dagens moderna och 

tekniska samhälle som präglas av tillgänglighet. Författaren förtydligar att individens förmåga 

att stänga av arbetstankar på fritiden är ett krav för att bibehålla ett hälsosamt välbefinnande.  

 

Frihet eller påfrestning 

Den nya tekniken har bidragit med att individer idag kan vara mer tillgängliga i sitt arbetsliv. 

Den nya tillgängligheten har i sin tur påverkat individen både positivt och negativt och syftet 

med vår studie är att förstå hur chefer upplever den nya tillgängligheten. Respondenterna är 

eniga om att den rådande tillgängligheten resulterat i att arbetet eller arbetsdagen inte har 

något slut. Martina beskriver en vanligt förekommande situation från hennes liv: “Jag har en 

förmåga att stänga av arbetet utan att bli stressad av det. Däremot kanske jag kommer på 

något med arbetet när jag är ute och går med hunden vilket gör att jag arbetar även när jag 

inte tror att jag gör det” (Martina). Majoriteten av respondenterna ansåg ändå att stress inte 

behöver vara negativt så länge det inte är stressigt både hemma och på arbetet, det vill säga i 

båda sfärerna samtidigt. Pernilla tillägger att: “Det kan inte bli för mycket stress, bara för 

mycket negativ stress”.  Att vara chef i dagens arbetssituation upplevs av våra respondenter 

som positivt men att den nya tillgängligheten ökat graden av stress, vilket några repsondenter 

upplever negativt. En tydligare gränsdragning som kontrolleras kommer att ha positiva 

konsekvenser på individen och användningen av arbetsrelaterade hjälpmedel såsom 

smartphones och datorer (Mellner, 2016). Författaren förklarar också att ökade gränser 

kommer att komprimera tillgängligheten. För att inte bli överbelastad och arbeta för mycket är 
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det viktigt att kunna återhämta sig från den belastning som det nya arbetslivet har byggt upp 

(Mellner, 2016).  

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att individer med ansvar måste vara tillgängliga 

och att rollen som chef medför att han eller hon förväntas vara tillgänglig ständigt. Patricia 

förtydligar att “Den nya tillgängligheten innebär ett stort eget ansvar att veta när det är dags 

att stänga av”. Margareta tillägger att: Jag upplever att den nya tillgängligheten har medfört 

en ökad stress och att vi individer kan klara av stressen om den är under en kortare period 

samt om vi ser ett slut på stressen.”. Rollen som chef upplevs av våra respondenter vara 

intensiv och utmanande. Arbetetsuppgifterna och rollen kan ibland göra det svårt för 

respondenterna att stänga av vilket Carmeli (2003) beskriver leder till stress. Författaren 

förklarar att chefsyrket innehar en hög grad av komplexitet som involverar många krävande 

arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till höga stressnivåer. Huhtala et.al (2012) förklarar att 

när tillgängligheten ökar kommer balanen mellan arbete och fritid att försvåras. Kelly, Moen 

och Tranby (2011) beskriver dagens arbetsliv som ett dubbel-eggat svärd där dagens flexibla 

arbete leder till ständigt arbete istället för frihet. I vår studie framkom att chefer upplever 

dagens arbetsliv som en frihet vilket däremot enkelt omvandlas och upplevs som påfrestande 

istället.  

 

Chefer som förebild för hela organisationen 

Flertalet av respondenterna beskriver att de anser att chefer ska föregå med gott exempel men 

att chefers förhållningssätt till arbetet inte alltid bör avspegla de andra medarbetarnas 

förhållningssätt. Däremot försöker en av respondenterna, Anton, att visa organisationen att 

chefer också bör följa arbetstidsregleringen och förtydligar att om chefer skulle komma och 

gå på eget bevåg skulle även medarbetarna göra det för: “Man gör som chefen gör” (Anton). 

“Skulle jag komma och gå som jag ville skulle alla andra göra det också, för chefen är som 

en förebild för hela organisationen. Man ska också respektera ledigheten och att alla andra 

kanske inte klarar att arbeta lika mycket som jag” (Anton). Anton upplever att rollen som 

chef ska föregå med gott exempel och att även chefen bör följa organisationens regler och 

policys. Däremot tillägger Gillberg (2018) att många organisationer saknar idag policyer eller 

riktlinjer som beskriver hur just tillgängligheten bör regleras och användas. Författaren anser 

däremot att det är viktigt att införa policyer om att dra gränser eftersom risken för negativa 

konsekvenser inte enbart påverkar organisationen utan även den enskilda individen på grund 
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av det egna ansvaret. Huhtala et. al. (2012) tillägger att chefer ska föregå med gott exempel 

samt agera på ett tillitsfullt och ansvarsfullt sätt, vilket respondenterna upplever stämmer 

överrens med deras verklighet.  

 

Chefers balanserande mellan arbetsliv och privatliv 

Under vår empiriska undersökning förstod vi att chefernas upplevelser gällande dagens 

gränslösa arbetsliv innehöll både positiva och negativa upplevelser. Vi förstod också att 

gränserna börjat suddas ut mellan chefernas arbete och fritid, där ordet tydlighet nämndes 

under intervjuerna som en viktig respons på dagens tillgängliga samhälle.  

 

Tydlighet och gränsdragning 

Maria beskriver att “det är viktigt att vara tydlig med när man arbetar och inte”. Linus 

tillägger att det handlar om medvetna val i dag och att Linus själv avgör när han väljer att 

svara i sin telefon eller inte. “Det är sällan livsavgörande samtal. Om människor tycker att 

jag är otillgänglig får de tycka det. Jag måste dra en gräns någonstans för att inte tappa 

kontrollen över mitt liv” (Linus). Linus är medveten om att tillgängligheten kräver gränser 

och han har själv dragit gränser för när han är och inte är tillgänglig. För det flesta av alla 

individer är det viktigt att dra en gräns mellan arbete och fritid enligt Mellner (2016). 

Författaren anser att en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid skulle ha positiva utfall 

för individens välmående. Allvin et.al. (2006) anser att det numer är upp till individen att sätta 

gränsen mellan arbete och fritid och tillägger att det handlar om hur individen väljer att 

förhålla sig till sitt arbete (ibid). Olika individer kommer därför att förhålla sig olika till 

dagens tillgängliga samhälle. 

 

För att kunna koppla av hjärnan från arbete beskriver flera av våra respondenter att de 

försöker ha specifika tillfällen när mejlen ska läsas.  Flera respondenter har även tagit bort sin 

ljudsignal när ett mejl anländer för att inte heller bli störda i ett pågående arbetet. En annan 

respondent som hittills inte tagit bord ljudsignalen för nytt inkommet mail uttryckte: “Jag blir 

superstressad av ‘plinget’ och tappar enkelt fokus från det jag gör för stunden” (Daniel). 

Även Anton tillägger att: “Det är mer stressande att inte läsa mejlen än att läsa mejlen. 

Däremot förväntas vi nästan att ha med telefonen in i duschen…”. En form av gränsdragning 

som några av våra respondenter gör är det medvetna valet av när de läser mailen. Daniel 

upplever att ständigt inkommande mail enbart stressar honom. Däremot upplever Anton att 
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han gärna läser mailen sporadiskt men tillägger att förväntningarna från olika intressenter 

stressar honom. Ökade förväntningar och ökad tillgänglighet är enligt Allvin et.al. (2006) 

anledningar till att individen idag har svårt att koppla av från arbetet. Enligt Mellner (2016) 

kommer individen att få svårare för att stänga av arbetstankar när individen upplever 

förväntningar på hög tillgänglighet, vilket resulterar i sämre återhämtning och sämre hälsa. 

Gillberg (2018) beskriver att det flexibla arbetet skapar en möjlighet till frihet för individerna 

samtidigt som det skapas större krav från organisationen och arbetsmarknaden på individens 

prestation. Chefernas upplevlse stämmer överrens med författarnas beskrvivningar att kraven 

ökar i samband med det flexibla arbetet och den nya tillgängligheten.  

 

Olika roller privat och i arbetet 

Alla våra respondenter beskriver att de försöker särskilja arbete och fritid i sin roll som chef. 

“Jag försöker se det som två roller, och byter därför kläder direkt när jag kommer hem för att 

tydliggöra att jag nu går in i rollen som pappa” (Linus). Däremot beskriver Margareta att det 

inte handlar om olika roller, “Jobbet ligger latent hela tiden så det är en utsuddad 

gränsdragning för mig, fritid och arbete blir samma sak” (Margareta).  Majoriteten av våra 

respondenter har svårt för att särskilja när de arbetar och inte. Daniel beskriver att: “Det finns 

inga gränser mellan privatliv och arbetsliv, jag arbetar hela tiden”. Rollen som chef och 

rollen som förälder eller partner har blivit svårare att urskilja enligt våra respondenter. 

Däremot försöker några av våra intervjuade chefer förtydliga skillnaden genom exempelvis 

klädbyte. Ett sätt att tydliggöra skillnaden menar Gottlieb, Kelloway och Barham (1998)  kan 

göras genom att sätta upp riktlinjer. Riktlinjer kan hjälpa chefer att inte överbelastas i sitt 

arbete. Brett, Stroh och Zedeck (2003) beskriver att chefer jonglerar timmarna mellan rollen 

som chef och rollen som förälder och tillägger att chefer generellt arbetar mycket vilket kan 

skapa en distanserad relation till familjen. Alvin et.al. (2006) förklarar vidare att det är 

vanligare att arbetslivet inkräktar på det privata livet och inte tvärtom. Trots de ökade kraven 

som den konkurrerande arbetsmarknaden bidragit med finns det inga skyddsåtgärder för att 

undvika en ökad ansträngning på organisationens mänskliga resurs (Porter, 2004). Cheferna 

beskriver att rollerna ofta inkräktar på varandra samt att arbetet alltid är påkopplat. 

 

Återhämtning och miljöombyte 

För att organisationens mänskliga resurs inte ska överansträngas är samtliga respondenter 

överens om att återhämtning är viktigt. Däremot framkom under våra intervjuer att 
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respondenterna var olika duktiga med att ta sig tid till återhämtning. Anton beskriver att 

återhämtning är viktigt och att han tar sig tid för det. För flertalet av våra respondenter var 

miljöombyte viktigt för att kunna släppa tankarna från arbetet. “Att koppla av är för mig att 

gå ut och sätta mig o läsa en bok, höra fåglarna kvittra eller ta en löprunda i skogen. Att 

sätta sig framför tv:n med datorn i famnen är inte avkoppling.” (Anton). Anton är tydlig med 

vad som är avkoppling för honom och inte. Även Taris et. al. (2006) hjälper oss att förstå 

varför det är viktigt med återhämtning. Författarna menar att om chefer ska klara att arbeta så 

många timmar som de vanligtvis gör krävs återhämtning mellan varven. Lychnell (2017) 

tillägger att det är viktigt att chefer hittar ett sätt att koppla av på. Mellner (2016) beskriver att 

en tydlig gräns mellan arbete och fritid kommer att generera större plats för återhämtning 

genom att avgränsningen till arbetstankar förtydligas. Taris et. al (2006) beksriver att 

återhämtningen är viktig för ett ökat välbefinnande och minska stress och arbetsbelastning. 

Författarna beskriver vidare att en individ som tvingas arbeta övertid på grund av att de  hade 

för lite tid för att slutföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid, har svårt att koppla av 

direkt efter avslutat arbetspass. För individen innebär det en lång avvecklingsprocess från 

arbetet (Taris et. al. 2006). Däremot förklarar författarna vikten av att byta miljö för att kunna 

koppla av. Miljöombyte är en enkel metod för att starta återhämtningen (ibid). Flertalet 

respondenter förtydligade att de ställer sig positiva till sitt arbete. En av respondenterna, 

Maria, beskriver att: “Alla individer kan klara av en hög belastning bara vila och 

återhämtning kommer emellanåt”. Våra intervjuade chefer lägger många timmar på arbetet. 

Taris et. al. (2006) hjälper oss att förstå varför en individ lägger mycket tid på sitt arbete eller 

inte. Hårt arbete kan vara för att indivien trivs med sitt arbete och en individ som arbetar 

mindre kan vara på grund av att de är utmattade. Det betyder att våra intervjuade chefer trivs 

med sitt arbete med tanke på antalet arbetstimmar.  

 

Bakgrunder till hur chefer upplever dagens arbetsliv 

Dagens arbetsliv präglas av en utvecklad teknik som möjliggör flexibelt arbete. Det flexibla 

arbetet har även resulterat i att individer idag är uppkopplade och tillgängliga större delen av 

dygnet. Vi har förstått att våra respondenter berörts av den nya tillgängligheten och att 

anledningen grundar sig i externa krav från organisation och kunder. Däremot präglas dagens 

arbetsliv av eget ansvar, vilket ger oss anledning att försöka förstå hur dagens chefer förhåller 

sig till den nya tillgängligheten. Vi behöver även förstå bakgrunderna till chefernas inställning 

för att förstå hur de upplever dagens gränslösa arbetsliv. 
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Arbete eller hobby 

Respondenterna har delade meningar gällande varför de är tillgängliga jämt. Fyra av 

respondenterna ser dagens arbetsliv som en hobby, där arbetet kopplas på i olika 

sammanhang. Patricia, Daniel och Linus beskriver att arbetet blivit en stor och betydande del 

av deras liv. Linus förklarar upplevelsen på ett tydligt sätt: “Jag är mitt arbete och arbetet 

avspeglar mig”. Alla respondenter medger att de trivs med sitt arbete men Antons upplevelse 

av arbetet förtydligar komplexiteten och att dagens arbetsliv kanske inte är hållbart: “Jag 

älskar mitt arbete idag, men i framtiden tror jag inte att jag kommer orka arbeta så här 

mycket. I framtiden kanske jag prioriterar annat än arbete”. Vi har förstått att våra 

intervjuade chefer arbetar många timmar och att arbetet därmed blivit en stor del av deras liv. 

Däremot medger några av respondenterna, bland annat Anton att framtiden kanske inte 

innehåller lika mycket arbete. Porter (2004) beskriver att det finns flera olika anledningar till 

att chefer som individer idag arbetar hårt. Det kan handla om att bibehålla en identitet eller 

självkänsla, undvika nedgång i levnadsstandard eller krav från överordnad (ibid). Taris et. al. 

(2006) beskriver att chefer som verkligen uppskattar sitt arbete inte har alltför stora 

invändningar mot att arbeta övertid, för motivationen och hälsan kan påverka ansträngningen 

och inte enbart tvärtom (ibid).  

 

Olika typer av motivationsfaktorer 

Syftet med vår studie är att undersöka chefer som individer och hur de upplever dagens 

gränslösa arbetsliv. Hittills har vår studie identifierat att chefer besitter ett stort ansvar och att 

dagens arbetsliv som präglas av flexibilitet och hög tillgänglighet ökat arbetsintensiteten och 

förlängt arbetsdagarna. Vi har förstått att dagens konkurrenskraftiga marknad kräver sin 

ansträngning men vi behöver förstå vilka olika faktorer som motiverar dagens chefer. Under 

intervjuerna framkom att respondenterna arbetar hårt och många timmar om dygnet. 

Anledningarna bakom det hårda arbetet varierade mellan respondenterna. Patricia beskriver 

sin inställning med följande: “Mitt arbete har blivit min livsstil, men det är okej så länge 

arbetet är positivt laddat för mig” (Patricia). Att arbeta hårt kan enligt Beek et. al. (2012) 

beskrivas utifrån olika motivationsfaktorer vilka författarna delar in i arbetsnarkomani, 

arbetsengagemang och utbrändhet. Vi har kunnat identifiera chefers bakomliggande motiv till 

deras ständiga arbete.  
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Arbetsnarkomani 

Samtliga av våra respondenter förklarar att det är viktigt för dem i rollen som chef att arbeta 

hårt och hänvisar till kunder och konkurrenter som påverkar organisationens ekonomi. 

Martina beskriver sin arbetsfilosofi med: “Jag kan känna en egen tillfredsställelse när jag 

levererar mer än andra,  jag blir tävlingsinriktad och spelar en match som jag vill vinna”. 

Pernilla förklarar att: “Det är kunden som styr övertiden, för det är kunden som ska ha det 

bra”. Martina och Pernilla är två exempel på arbetsnarkomani, där den ena respondenten styrs 

av egen tillfredsställelse medan den andra styrs av kunderna. Arbetsnarkomani innebär enligt 

Beek et. al. (2012) att vara besatt av sitt arbete och att arbeta hårdare än andra för att möta de 

externa kraven från organisationen samt ekonomiska krav. En person som är arbetsnarkoman 

tänker på sitt arbete hela tiden och känner en stark och okontrollerbar känsla till att arbeta hårt 

vilket författarna sorterar som introducerade krav  (Beek et. al., 2012). Introducerade krav är 

enligt författarna krav från intressenter. “Jag har ett starkt kontrollbehov och är en 

perfektionist” (Daniel).  “Företaget har blivit som mitt barn vilket gjort det svårt för mig att 

lämna över ansvaret för företaget till någon annan. Jag vill ha kontrollen själv.” (Patricia). 

Patricia och Daniels motivationsfaktorer kan beskrivas av Beek et. al. (2012) som 

arbetsnarkomani.  En individ som är arbetsnarkoman tänker på sitt arbete hela tiden och 

känner en stark och okontrollerbar känsla till att arbeta hårt. 

 

Arbetsengagemang 

Alla våra respondenter var tydliga med att de besitter ett stort engagemang till sitt arbete. 

Martina beskriver sitt engagemang med: “Anledningen till att jag arbetar på min fritid är för 

att vår organisation bygger på motivation och inte på hotivation”.  Även Linus förklarar att 

det är viktigt att ibland särskilja rollen som chef med andra medarbetare i organisationen. 

“Det hårda arbete som jag lägger ner behöver inte vara densamma bland mina medarbetare. 

Vissa klarar av att arbeta riktigt hårt och andra inte. I min roll som chef är det viktigt att 

ingen överbelastas med arbete” (Linus). Daniel förklarar att hans engagemang grundar sig i 

kundernas nöjdhet. “När kunderna är nöjda blir jag nöjd. Och när organisationen mår bra, 

mår jag bra” (Daniel). Under våra intervjuer framkom att samtliga av våra respondenter 

känner någon form av arbetsengagemang. Arbetsengagemang innebär en positiv och 

uppfyllande sinnesstämning som kännetecknas av intresse och kraft enligt Beek et. al. (2012). 

Det handlar om höga nivåer av uthållighet och energi vilket ökar viljan till att arbeta mycket 

genom inre motivation. Att vara starkt inblandad i arbetet ger en entusiasm, inspiration och 
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stolthet. Författarna förklarar vidare att en individ som har ett arbetsengagemang har svårt för 

att koppla av från arbetet och de kännetecknas ofta med att ha en passion för sitt 

arbete.  Carmeli (2003) nämner engagemang som en faktor som kan bidra till mer positiva 

beteenden, resultat och attityder. Martinas inställning till arbetet kan förklaras med Taris et.al. 

(2006) beskrivning. Att chefers övertid inte behöver vara kopplat till ohälsa utan det kan 

snarare vara så att de som arbetar mycket kan ha lägre utmattnings nivåer än de som arbetar 

lite. Författarnas beskrivning hjälper oss att förstå anledningen till varför samtliga 

respondenter känner ett stort arbetsengagemang och att glädje i arbetet både underlättar och 

driver till fler arbetstimmar. 

 

Flera av våra respondenter hävdar att deras inställning till arbetslivet grundar sig i deras 

personlighet. Det är personligheten som avgör vilka krav chefer har på sig själv och att det är 

personligheten som avgör förhållningssättet till dagens arbetsliv. Anton förklarar att det är: 

“Min personlighet som avgör hur jag upplever dagens arbetsliv”. Studien har beskrivit att 

chefer med sitt ansvar kan påverka organisationen i mångt och mycket. Pernilla beskriver att: 

“Etik, moral och värderingar måste vara densamma i en organisation och det inkluderar 

även chefer”. Både Anton och Pernilla upplever att en stor del av arbetsengagemanget 

grundar sig i deras personligheter, vilket stämmer överrens med Lychnell (2017) beskrivning 

av engagemang. Författaren menar att engagemanget har sin bakgrund i personligheter vilket i 

sin tur styr handlingar och tankar. Författaren tillägger att chefer agerar utifrån deras 

inställning till arbetet. Inställningen chefer har till arbetet grundar sig ofta även i personlig 

utveckling och dagens arbetsplatser är plattformar för individen att växa (ibid). När en chef 

engagerar sig i sin roll som chef grundar sig det ofta i en önskan om personlig utveckling, där 

etik, moral och värderingar är viktiga grundstenar.  

 

“Mitt engagemang grundar sig i min uppfostran” (Martina). Flera av våra respondenter har 

under intervjuerna belyst hur deras uppfostran har påverkat deras inställning till arbetet. 

Daniel beskriver att: Mina föräldrar är egna företagare och deras engagemang till arbete har 

fått mig att förstå att hårt arbete lönar sig”. Uppfostran är ytterliggare en aspekt som 

påverkar engagemanget. Martina och Daniels upplevelser går att förklara med Porter (2004) 

beskrivning. Författaren menar att vad en individ har för arbetsengagemang kan bero på olika 

orsaker samt lyfter vikten av uppväxtens påverkan. Barn tar efter det engagemang föräldrarna 

har och hur de ser på sitt arbete blir därmed som en norm för barnen (ibid).  Till skillnad från 
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arbetsnarkomaner jobbar arbetsengagerade mycket för att de verkligen vill (Beek et.al. 

(2012), vilket våra chefer upplever. 

 

Utbrändhet 

Vi har förstått att dagens arbetsliv kräver ett stort engagemang för att både orka med att arbete 

hårt samt för att stå sig konkurrenskraftigt på dagens snabbt föränderliga marknad. Under våra 

intervjuer framkom att samtliga chefer har ett stort engagemang för sitt arbete, däremot kunde 

vi utläsa att flera av våra respondenter börjar bli trötta av allt arbete och framförallt förstod vi 

att dagens arbetssituation inte alltid är hållbar. En av våra respondenter fångade upplevelsen 

på ett bra sätt: “Jag trivs med mitt arbete, men i framtiden kanske jag prioriterar annat, för 

jag orkar nog inte besvara organisationens alla krav i framtiden” (Anton). Antons upplevelse 

kan förklaras med Beek et. al. (2012)s beskrivning av utbrändhet. Utbrändhet har enligt 

författarna en stark koppling till perfektionism och behov av att få andras godkännande.  

 

Alla respondenter lägger mer än rekommenderad tid på arbetet vilket vi har förstått påverkat 

både individens egna välmående och relationer i det privata livet. Maria belyser att hennes 

inställning till arbetet påverkar familjen. “Jag brinner för mitt arbete, däremot kan det ibland 

gå ut över familjen. Den nya tillgängligheten kan leda till utbrändhet genom 

arbetssjukdomar, så vi måste lära oss att sätta gränser för oss själva”.  (Maria). Antons 

upplevelse förtydligar situationen med: “Jag tar mitt ansvar, jag är lojal och kanske lite 

knasig, men organisationen känns som min egna fast den inte är det”. Beek et. al (2012) 

hjälper oss att förstå både Marias och Antons upplevelser. Författarna beskriver att om arbetet 

ger chefer glädje, kommer chefer att spendera mer tid på sitt arbete än vad som egentligen är 

nödvändigt. För när arbetsrollen inkräktar på familjerollen kan individen bli stressad, vilket 

även kommer påverka organisationen. En organisation som därmed anpassar arbetet till 

individens privatliv kommer att stå sig konkurrenskraftig på marknaden genom individens 

ökade välbefinnande (Carmeli, 2015). Syftet med vår studie är att förstå hur chefer upplever 

dagens gränslösa arbetsliv och vi behöver förstå vilka motivationsfaktorer som påverkar 

individen på olika sätt. För att undvika utbrändhet kan vi utläsa att tydlighet och 

gränsdragning är ett måste.  
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Skillnader i generationstillhörighet 

Våra respondenter representerar flera olika generationer. Samtliga respondenter är överens om 

att den nya tekniken utformat nya tekniska hjälpmedel som framförallt förenklat 

kommunikationen. Däremot upplever respondenter vilka tillhör den äldre generationen att den 

nya tekniken kan upplevas negativt eftersom de inte behärskar den särskilt väl. Patricia, som 

tillhör den äldre generationen beskriver att: “Jag är inte så teknisk av mig vilket gör att jag 

har svårt att hänga med i utvecklingen. Jag kan ärligt erkänna att jag inte använder alla 

hjälpmedel som finns vilket kan vara till en nackdel för oss på marknaden”. Dagens tekniska 

hjälpmedel har tagits emot bättre från den yngre generationen. Teknikens utveckling tog stora 

steg runt 1990-talet vilket medfört att individer födda under 90-talet  har vuxit upp med teknik 

som en stor och betydelsefull del i livet (Susaeta, et. al. 2013). Arbetsmarknaden består idag 

av flera olika generationer av medarbetare vilka ser på den nya tekniken med olika ögon 

(ibid). Respondentens argument går att förstå med Susaeta, Pin, Idrovo, Alvaro, Belizón, 

Gallifa, Aguirre & Pedrozos (2013) uttalande att inställningen till dagens tekniska hjälpmedel 

är relativt distanserade för inidivider födda mellan 1965-1981 vilket ramar in årgångarna för 

de äldre respondenterna.  

 

Respondenterna som tillhör den äldre generationen beskriver att de har svårt att förhålla sig 

till dagens tekniska hjälpmedel. En respondent som tillhör den yngre generationen tillägger 

att: “Vi som tillhör den yngre generationen har lättare för dagens teknik eftersom vi är vana 

vid att ständigt vara uppkopplade även privat”. Däremot tillägger Pernilla som tillhör den 

äldre generationen att hon alltid är nåbar, “ Jag har jouren dygnet runt, hela året, det kommer 

med ansvaret som chef”. Skillnaden mellan generationernas upplevelser och inställning till 

den nya tekniken går att förstå med hjälp av Susaeta et. al. (2013). Författarna förklarar att 

den yngre generationen, generation y, haft ett mer aktivt ställningstagande till dagens tekniska 

samhälle. Författarna tillägger att generation y är mer tekniskt skickliga gentemot andra 

generationer. Gottlieb, Kelloway och Barham (1998) beskriver att dagens tekniska 

arbetsmarknaden sätter nya krav på hur en chef bör strukturera upp sitt arbetsansvar. 

Författarna menar att en chef idag bör sätta riktlinjer i var, när och hur arbetsansvaret ska 

utföras, vilket cheferna beskriver med tydlighet och gränsdragning.  
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Krav från olika håll 

Anledningarna till varför en chef arbetar mycket grundar sig i flera olika faktorer. 

Personlighet, engagemang och generation är faktorer som studien hittills belyst. Under våra 

intervjuer framkom ett starkt inre driv vilket vi förstod även hade en påverkan på 

respondenternas inställning till arbetet. Samtliga respondenter synliggjorde en viktig faktor 

som vi behöver få ökad förståelse i. Samtliga respondenter beskrev på ett eller annat sätt att 

deras egna upplevelse till dagens gränslösa arbetsliv grundats i deras egna värderingar. 

Margareta beskriver att hon själv sätter de största kraven på sig själv. ”Jag vill ha en tom 

inkorg”. Maria tillägger att: “Jag svarar alltid när det ringer men det står inte i mitt avtal att 

jag ska svara dygnet runt”. Marias upplevelse går att utveckla med Margaretas förklaring att: 

”Så länge tillgängligheten är självförvållad så är det bra men kommer kraven från ens chef 

så blir det dåligt”. (Maria). Respondenterna bär själva ansvaret över sin arbetstid men enligt 

respondenterna kommer krav idag från alla möjliga håll. De individer som känner sig tvungna 

att arbeta mer är ofta de som omfattas av större krav från organisationen vilket kan grunda sig 

i exempelvis personalbrist, hot om neddragningar eller uppsägningar (Allvin, et. al., 

2006).  Det kan dock även handla om en rädsla för att bli överhoppad, utlämnad eller 

frånsprungen (ibid). Den individ som drivs av att arbeta med krav utifrån har större risk att 

drabbas av ohälsa och utbrändhet än den individen som själv driver sig till att arbeta mycket 

(ibid).  

 

I dagens konkurrerande arbetsmarknad anser våra respondenter att arbetsbelastningen ökat, 

och Pernilla upplever dagens arbetsliv på följande sätt: “Det finns egentligen inga direkta 

krav på individen att vara tillgänglig, men för att uppfylla kunders och organisationens 

behov, finns det indirekta krav på att jag måste vara tillgänglig. Om jag inte är tillgänglig 

kan jag förlora kunder och därmed förlora inkomst”. Anton däremot är den enda av våra 

respondenter som förklarat att han har direkta krav från organisationen att ständigt vara 

tillgänglig. “Under semestern fick jag ta bort autosvaret på mailen för min organisation 

krävde att jag var tvungen att finnas tillgänglig även under mina semesterveckor” (Anton). 

Våra respondenter upplever krav från alla möjliga håll vilket Porter (2004) försöker förklara.  

Porter (2004) tillägger att i dagens konkurrenskraftiga affärsmiljö finns det stora krav på 

individen (Porter, 2004).  Många individer känner idag att de inte gör ett tillräckligt bra arbete 

eftersom de krav och resurser som finns på dem inte står i proportion till varandra (Gillberg, 

2018). Trots att många vet att mycket arbete är ett problem så utnyttjar många situationen av 
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en hög arbetsetik och kräver mer samt har högre förväntningar på de anställda än vad de 

borde (Porter 2004). Författaren beskriver att en chef uttryckt: ”Ditt företag kan inte sakta ner 

medan alla andra accelererar, eller du kommer att vara kvar i dammet. Så ingen vill vara den 

första i organisationen att backa och bara sakta ner” (Porter, 2004, s. 347). 

 

Bakgrunden till kraven 

Under våra intervjuer försökte vi förstå de bakomliggande orsakerna till varför en chef 

arbetsbelastning är så pass hög. De flesta av respondenterna beskriver att det hårda arbetet 

grundar sig i deras stora engagemang men däremot säger ett par respondenter att det krävs för 

att möta kunder samt för att hålla sig konkurrensstarka. Carmeli (2003) antyder att 

anledningen till att chefer som ledande befattningshavare, ofta arbetar utöver den 

rekommenderade och utsatta arbetstiden, inte enbart grundar sig i den ekonomiska belöning 

som tillkommer. Det handlar om att klara av utmaningarna som kommer med rollen som chef 

samt de känslomässiga upplevelserna som arbetet medför. Att däremot möta kunder och skapa 

konkurrensfördelar anser vi kan kopplas till ekonomiska faktorer eftersom kunderna och 

positionen på marknaden är av stor betydelse för intäkter. Våra respondenter nämnde att 

tydlighet är en viktig grundsten för att både hitta en balans i arbetslivet men också för att 

kunna leva upp till de förväntningar som ställs på rollen som chef. Håkan beskriver 

tydligheten på ett kärnfullt sätt: “Så länge jag är tydlig mot kunder när jag är tillgänglig och 

inte, mår både jag och organisationen bra”. Även Carmeli (2015) beskriver att 

förväntningarna blir tydliga om både organisationen och dess medarbetare är medvetna om 

det egna och det delade ansvaret. Vad som förväntas av en individ ska först förtydligas från 

organisationens sida men därefter ligger ansvaret på medarbetaren att han eller hon förhåller 

sig till förväntningarna (Carmeli, 2015).  

 

Under vår studies gång har vi förstått att den rekommenderade arbetstiden sällan räcker till för 

alla arbetsuppgifter som kommer med rollen som chef. Våra respondenter har på ett eller 

annat sätt förklarat att de arbetar extra på kvällar och helger för att hinna med alla 

arbetsuppgifter. Martina förklarar att: “För att kunna fortsätta utveckla verksamheten väljer 

jag att arbeta kvällar då det inte finns plats för det under dagtid. Men det är även mitt 

engagemang till arbetet som gör att jag arbetar kvällar och helger”. Ibland upplever våra 

respondenter att tiden inte räcker till för att uppnå förväntade och kravställda arbetsuppgifter 

som kommer med rollen som chef. Carmeli (2003) förklarar att när förväntningarna på 
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individen, antingen utifrån eller inifrån, är större än resurserna som kan tänkas tillgå påverkas 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Det kan leda till att individen måste lägga en del av 

sin privata tid på arbetet för att hinna ikapp (ibid), vilket samtliga av våra respondenter 

upplever stämmer in på dagens arbetssituation.  

 

Sammanfattande ord 

I kapitlet  empiri och tolkning framkom att dagens arbetsförhållande har förändrats på grund 

av globalisering, ökad konkurrens på marknaden samt en utvecklad teknik.  Dagens 

arbetsförhållanden har bidragit till ett flexiblare arbete vilket innebär att det går att arbeta på 

olika platser och olika tider. Det flexibla arbetet har medfört en ökad tillgänglighet och en 

utsuddat gräns mellan arbetsliv och privatliv. Chefer i en organisation är en roll som berörs 

mycket av tillgängligheten på grund av det stora ansvaret. Cheferna har uppmärksammat att 

arbetets intensitet idag har blivit högre samtidigt som tekniken har förenklat arbetet. Chefer 

upllever att det idag är svårt att kunna återhämta sig på grund av den ökade tillgängligheten 

eftersom de arbetar många timmar per dygn. Det finns flera olika orsaker till att chefers 

ständiga arbete, vilket grundar sig i både externa och interna krav, chefsrollen, livsstil samt 

eget engagemang. I empirikapitlet framkom att cheferna upplever det gränslösa som positivt 

men att det även har fört med sig nackdelar vilket gör att det bör sättas riktlinjer för att 

förebygga medföljande ohälsa. Det är viktigt att kunna särskilja på chefsrollen och den privata 

rollen samt sätta gränser för sig själv i dagens arbetsliv. I kommande avsnitt redovisar vi de 

slutsater vi har kring hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet genom resultaten i empiri- 

och tolkningsavsnittet. 
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Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

 

I det avslutande steget av vår studie presenterar vi vår slutsats. För att förstå hur chefer 

upplever dagens gränslösa arbetsliv kommer vi nu att sammanställa vårt insamlade empiriska 

och teoretiska material för att fastställa våra slutgiltiga poänger.  I avsnittet kommer vi att 

återkoppla till vår problemformulering för att presentera vårt bidrag till forskningen. I slutet 

av avsnittet kommer vi att presentera förslag på vidare forskning samt ge konkreta förslag till 

dagens chefer i arbetslivet. 

 ___________________________________________________________________________ 

Chefers upplevelser av det gränslösa arbetslivet  

För att förstå hur chefer upplever dagens gränslösa arbetsliv har vi fokuserat på fem 

nyckelbegrepp: chef, gränslöshet, tillgänglighet, balans och flexibilitet. Nyckelbegreppen har 

hjälpt oss att utforma en tydligare förståelse för dagens gränslösa arbetsliv. Vi ställer oss 

ödmjuka till de nyckelbegrepp vi valt genom kategoriseringen vilket kanske kunde ha varit 

flera. Antalet kategorier kan därmed vara en begränsning i vår studie. Tidigare forskning har 

belyst dagens arbetsliv där flexibilitet och tillgänglighet står i fokus vilket påverkat individens 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Däremot lyfter vi i vår problemdiskussion 

kunskapsluckan för hur rollen som chef själv upplever dagens arbetsliv som också kan 

beskrivas som gränslöst. I vår studie framkom att cheferna vi intervjuade upplever 

möjligheten med gränslöst arbetsliv som att det går att arbeta när och var som helst. Cheferna 

upplever att det är viktigt att kunna arbeta flexiblet  för att kunna följa med i det 

konkurrerande samhället. Cheferna i vår studie beskriver även att arbetet har lett till en ökad 

tillgänglgihet vilket även Allvin et. al. (2006) beskriver. I studien har det även framkommit att 

våra intervjuade chefer upplever att de besitter det största ansvaret i sin organsiation vilket gör 

att det krävs en hög tillgänglighet och nåbarhet. I studien framkom även att tillgängligheten 

hos chefer är större om deras arbete inkluderar kundfokus. Vi kan se en begränsning i vår 

studie att vi enbart har studerat nio chefer i Kalmar län där deras arbete har inkluderat 

kundbemötande vilket innebär att hade studien utförts på andra brancher eller företag kanske 

resultaten sett annorlunda ut.  

 

Cheferna i vår studie har en positiv inställning till det gränslösa arbetslivet eftersom de kan 

hålla sig uppdaterade samt vara i god fas vid hemkomst efter semester. I studien framgår även 
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att det verkar som att arbetet inkräktat för mycket på chefernas privatliv. Vi undrar om inte 

semester i grund och botten är tänkt som fritid där tiden ska användas till annat än arbete. För 

cheferna blir därmed den nya tekniken ett nödvändigt ont. Vi författare har efter studiens 

utförande kunnat tolka chefernas upplevelse till det gränslösa arbetslivet som främst positiv 

för organisationen i sig men att det även kan ha negativa konsekvenser för chefers roll när 

arbetet inkräktar för mycket på privatlivet. Att chefer idag har möjlighet till information på ett 

enklare sätt samt att arbetet kan ske hemifrån eller på semester kan upplevas positivt utifrån 

arbetets perspektiv. Ser vi istället det motsatta perspektivet, från chefers privatliv och 

välbefinnande, anser vi författare att det gränslösa arbetslivet i längden påverkar chefer 

negativt. Vi anser att det därmed är viktigt att chefer försöker se på det gränslösa arbetslivet 

utifrån båda perspektiven.  Det är viktigt att cheferna inte enbart ser utifrån chefsidentiteten 

utan även ser det utifrån den privata identiten och inser att det faktiskt handlar om två olika 

roller.  

 

Cheferna i vår studie upplever även att anledningen till att de är tillgängliga jämt grundar sig i 

dem själva men även från krav utifrån. Cheferna hänvisar till att tillgängligheten är 

självförvållat utifrån det stora arbetsengagemanget men att tillgängligheten samtidigt håller på 

att ta kontrollen från dem. Cheferna i vår stuide upplever att förväntningar på tillgänglighet 

kommer både från arbete, marknaden, chefer själva och från hemmet och tillägger att 

balansen rubbas när rollen som chef kräver närvaro i organisationen samtidigt som 

familjesituationen kräver närvaro i hemmet. Chefers arbetstider liknar det Carmeli (2003) 

beskriver om att när förväntningarna på arbetsuppgifter från alla håll inte är balanserade med 

arbetstiden kommer balansen mellan arbete och fritid att påverkas. Från vår studie kan vi även 

konstatera att chefer upplever att det är viktigt att vara tydlig mot kunder när de är tillgängliga 

och inte för att kunna dra gränser i arbetslivet. Cheferna i vår studie upplever att det sällan är 

livsviktiga samtal på kvällar och helger vilket gör att de egentligen skulle kunna stänga av 

från arbetet. Genom att förtydliga när en chef är tillgänglig och inte ser vi som positivt och vi 

är eniga med cheferna i vår studie gällande det aktiva valet att svara eller inte när någon 

ringer. Därmed är det viktigt för chefer att dra gränser i tillgängligheten för att arbetslivet ska 

förbli hållbart. 

 

Dagens konkurrerande arbetsmarknad med krav från flera olika håll har resulterat i en hets att 

hänga med i utvecklingen. Cheferna i vår studie upplever att det är viktigt att kunna sakta ner 

och inte alltid följa med i trenderna. För att kunna sakta ner och inte följa med i trenderna är 
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det viktigt med återhämtning och för att helt kunna återhämta sig krävs att chefsidentiteten 

släpps och att miljöombyte sker.  I studien framkom att våra intervjuade chefer beskriver att 

en hög arbetsbelastning kan klaras av om vila och återhömtning kommer emellanåt. Tidigare 

forskning saknar hur chefer i sin roll upplever dagens arbetssituation samt när chefer får tid 

till att stänga av arbetet och återhämta sig. I vår studie framkom att cheferna var olika duktiga 

på att ta sig tid till återhämtning. Taris et. al. (2006) förtydligar att återhämtning är viktigt för 

chefer för att de ska klara av att arbeta lika många timmar som de vanligtvis gör. Författarnas 

tankar kring återhämtning liknar chefernas upplevelse och vår studie har utvecklat författarnas 

resonemang genom att beskriva vilket sätt chefer kan uppleva att återhämtningen bör ske på. 

Vi författare anser efter genomförandet av vår studie, att chefer bör vara tydligare med när de 

arbetar och inte, både mot sig själva och sin omgivning. Genom att exempelvis byta kläder 

eller miljö särskiljs arbetet från fritiden och skapar en bättre balans i det gränslösa arbetslivet. 

 

Chef i det gränslösa arbetslivet 

Vi författare uppmärksammade tidigt att i rollen som chef krävs en hög tillgänglighet och att 

chefer upplever det själva som en självklarhet att vara tillgänglig. Att chefer ständigt ska vara 

uppkopplade och tillgängliga är från organisationens sida positivt men förväntningarna och 

kraven som ställs på chefer upplevs göra tillgängligheten negativ. Vår studie visar att chefer 

har många olika krav som ställs på dem både från dem själva och omvärlden vilket kan leda 

till en motstridighet mellan arbetsliv och privatliv. Chefer upplever att en huvudsaklig 

anledning till det gränslösa arbetslivet är kraven som ställs på rollen. Kommer kraven från 

chefen själv är det postivt laddat men kommer kraven utifrån blir det istället negativt laddat. 

Efter genomförande av vår studie har vi skaffat oss en åsikt om att ansvaret inte enbart bör 

ligga hos rollen som chef. I den tillgängliga omvärlden är det viktigt att se sig omkring och 

ställa rimliga krav och förväntningar på chefer utifrån tillgängliga resurser. Kraven måste vara 

balanserade med resursen, det vill säga rollen som chef. För vi anser att det är viktigt att 

begränsa användet av chefer som en mänsklig resurs i organisationen. Framförallt idag när 

kraven från olika håll ökar i samband med att arbetsintensiteten ökar och arbetsdagarna 

förlängs. I följande modell illustreras chefens krav från olika håll.  
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Modell 6: Egen illustration över de interna och externa krav som ställs på chefer. 

 

I vår studie framkom även att cheferna vi intervjuade upplever dagens gränslösa arbetsliv som 

en frihet där de kan arbeta när de vill och var de vill. Därmemot upplever cheferna även att 

det i längden inte är hållbart att arbeta i ett gränslöst arbetsliv utan att det är viktigt att ha 

gränser mellan arbetslivet och privatlivet för att inte bli utbränd och därmed förlora det stora 

engagemanget till arbetet. Chefer upplever att gränserna är mycket viktiga för att skapa en 

hållbar arbetssituation för att oavsett om de trivs idag, kommer de inte orka med imorgon. I 

studien framkom att cheferna vi intervjuade upplever dagens tillgänglighet som en 

folksjukdom vilket skapat ett beroende, vilket har negativa konsekvenser på rollen som chef 

och individens välbefinnande. Vi antyder att det gränslösa arbetslivet övergår i längden till ett 

ständigt arbete för chefer. För att illustrera hur chefer upplever det gränslösa artbetslivet har vi 

utformat en modell som på ett tydligt sätt förklarar övergången från gränslöst arbetsliv till 

ständigt arbete, från frihet till utbrändhet.  

Modell 5: Egen illustration av hur det gränslösa arbetslivet kan leda till ett ständigt arbetsliv 

i längden vilket kan innebära utbrändhet istället för frihet. 
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Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Vår studie bidrar med praktiska implikationer som kan vara av betydelse för andra chefer för 

organisationer inom tjänstemannasektorn. Våra intervjuade chefers upplevelse kring det 

gränslösa arbetslivet går ej att generalisera på samtliga chefer men däremot tror vi att det kan 

göra chefer uppmärksamma på det rådande arbetsförhållandena. I studien har framgått att våra 

intervjuade chefer först har upplevt det gränslösa som något positivt men när ämnet har lyfts 

och diskuterats har chefer fått nya insikter och tankeställare kring ämnet. Vi anser därmed att 

vår studie kan bidra med praktisk relevans för att chefer i dagens arbetsliv ska stanna upp och 

reflektera över dagens arbetssätt. Reflekterandet kan innebära att chefer själv tänker efter hur 

de upplever dagens arbetsliv samt hur de förhåller sig till det. Studien kan vara ett hjälpmedel 

för oss studerande med chefsrollen framför oss för att förstå dagens utmaningar i arbetslivet. 

Vår studie har haft begränsningar i tid vilket har medfört ett fåtal respondenter och därmed är 

det svårt att generalisera resultatet på chefer i tjänstemannasektorn. Vi är medvetna om att det 

hade krävts en större studie för att kunna göra en generalisering. 

 

Teoretiskt anser vi att studien har börjat fylla ut den kunskapslucka som vi identifierade 

gällande hur chefer upplever det gränslösa arbetslivet. Studien har bidragit till en bättre 

förståelse kring begreppet gränslöst arbetsliv och att det är ett användbart begrepp för att 

omfatta alla de olika delarna som påverkar dagens arbetsliv. Studien har även bidragit med en 

ökad förståelse för de externa samt interna krav som rollen som chef ställs inför vilket i sig 

kan vara en orsak till det gränslösa arbetetslivet. Vårt bidrag belyser att dagens 

arbetsförhållanden tillsammans med chefens olika krav i längden kan bli ohållbart, vilket 

skapat utrymme vidare forskning i ämnet. 

    

Vidare forskning  

Vår studie visar hur cheferna i vår studie upplever det gränslösa arbetslivet och studien har 

även visat på att det bör dras riktlinjer i hur det gränslösa arbetslivet kan hanteras. Vi anser att 

det hade varit intressant med vidare forskning inom området gällande hur chefer kan hantera 

det gränslösa arbetslivet. Det vore även intressant att studera om sättet det hanteras på idag är 

förmånligt eller bör förbättras. Studien hade även kunnat utföras på ett större antal chefer för 

att kunna göra den men generaliserbar och det hade även varit intressant att studera chefer i 

andra bransher eller jämföra med arbetarsektorn. 
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 I vår studie framkom att chefer har det högsta ansvaret i organisationen vilket inte bara 

innefattar ansvar över sig själv utan även medarbetare. Chefer är en förebild för sina 

medarbetare och vi anser att det därmed hade varit intressant att studera hur chefer i 

förlängningen förhåller sig till hur medarbetarna hanterar det gränslösa arbetetslivet. För att ta 

reda på hur chefer hanterar det gränslösa arbetslivet hos medarbetarna hade det varit intressant 

att belysa vilka krav chefer ställer på medarbetare. Utöver kraven hade det varit intressant att 

se hur chefer ska kunna uppmärksamma när i organisationen det gränslösa leder till 

otillfredställelse samt vad chefer kan göra för åtgärder för att förebygga att otillfredställelsen  

genom det gränslösa uppkommer.  

  

Avslutande ord 

Dagens gränslösa arbetsliv upplevs ha övergått till ett ständigt arbete genom den nya 

tillgängligheten och krav från olika håll. För att klara av det gränslösa arbetslivet är det viktigt 

med tydlighet, skillnader i roller samt begränsningar i arbetet för att skapa balans genom 

återhämtning.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Berätta först lite kort om oss och vår studies syfte och utformning. 

 

• Vem är du och vad har du för roll i organisationen? 

• Vad är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

• Hur länge har du varit chef; i detta företag, samt tidigare erfarenheter? 

• Vad arbetar ni för arbetstider? 

• Har ni fasta arbetsplatser eller är det flexibelt vart man arbetar? 

• Använder ni mobiler och datorer regelbundet i ert arbete eller har ni andra verktyg 

också? 

• Har du krav på dig överifrån att vara tillgänglig, eller är det samhället eller du själv 

som sätter kraven? 

• Om du arbetar hemifrån och övertid, hur rapporterar du dem tiderna? 

 

• På vilket sätt anser du att den tekniska utvecklingen med telefoner, datorer och 

surfplattor har påverkat ditt arbete? 

• Är det en positiv/negativ utveckling?  

• Den tekniska utvecklingen har lett till ett mer flexibelt men även mer tillgängligt 

arbete, hur ser du på det? hur har det påverkat dig? vad ser du som positivt och 

negativt med flexibiliteten och tillgängligheten? 

• Om du är tillgänglig dygnet runt, vad skulle hända om du inte var det?  

• Tycker du att du har en balans mellan arbetsliv och privatliv?  

• Hur hanterar du det?  

• Skulle du vilja hantera det på ett annat sätt? 

• Skulle du kunna hantera det på ett annat sätt? 

 

• Idag arbetar vi mycket övertid över lag. Tror du att det har med tekniken att göra eller  

• Hur tror du att framtidens anställningsform ser ut?  

• Tror du att vi behöver förändra något för att skapa en hållbarare framtid? 

 

 

 


