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Sammanfattning  
 
Det gränslösa arbetet har kommit att prägla arbetslivet allt mer och innebär en ökad flexibilitet 
för individen gällande när, var och hur arbete utförs. Denna studie syftar till att undersöka vilka 
för- och nackdelar individer upplever med det gränslösa arbetet samt hur de hanterar det. Vidare 
har även studien undersökt hur det gränslösa arbetet påverkar individernas välbefinnande. 
Studien är genomförd på åtta tjänstemän på ett kunskapsintensivt företag via kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Individualiseringsteorin och krav-kontroll-stöd har tillsammans 
med tidigare forskning inom området använts för att förklara upplevelsen av det gränslösa 
arbetslivet. 
 
Studien visar att det gränslösa arbetet möjliggör en stor frihet i respondenternas flexibla 
arbetsform genom att de kan styra när och var man vill arbeta, samt att de lättare kan kombinera 
arbetsliv och privatliv vilket de anser är positivt. Det gränslösa arbetet medför dock en diffus 
arbetssituation som bland annat innebär otydliga förväntningar gällande tillgänglighet, vilket 
upplevs tämligen problematiskt. Vidare framkommer det att respondenterna har en hög 
arbetsbelastning som bidrar till att de arbetar mycket utöver ordinarie arbetstid. Respondenterna 
använder sig av olika strategier för att hantera sitt gränslösa arbete då vissa har ett större behov 
av att göra en åtskillnad mellan arbete och privatliv än andra. Överlag så upplever 
respondenterna att de mår bra i sin gränslösa arbetssituation även om den till viss del innebär 
tendenser till stress och frustration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som delade med sig av sina upplevelser och 
därmed gjorde denna studie möjlig. Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till vår handledare 
Tora Nord som har inspirerat och varit till stor hjälp under studiens gång. Din generösa 
flexibilitet har varit mycket uppskattad när vi önskat vägledning i en diffus och intensiv 
uppsatsperiod.  
 
Ett hjärtligt tack!  
 
Sandra Olofsson & Sofia Einarsson 
Högskolan i Borås 2018 
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1   Inledning    
  

Det gränslösa arbetet som fenomen kan härledas tillbaka till mitten av 1990-talets Sverige och 
har kommit att prägla arbetslivet allt mer de senaste decennierna (Psykologifabriken 2015). 
Dagens gränslösa arbete innebär större frihet för individen vilket innebär valmöjligheter 
gällande när och var man ska arbeta. Det innefattar emellertid även krav på självständighet som 
kan betyda en osäkerhet för individen då man inte vet vad som förväntas av en (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006:149). 
 
I dagens samhälle behöver organisationer och individer anpassa sig till en föränderlig omvärld, 
vilket kan förklara utvecklingen av ett gränslöst arbetsliv. När västvärlden drabbades av en 
ekonomisk kris under 1970-talet minskade företagens vinster och för att få fart på tillväxten 
började man söka sig utomlands till nya marknader. Svenska företag inledde samarbeten med 
andra verksamheter i världen och investerade i utländska företag. Detta skedde även mellan 
andra länder i väst och denna strukturomvandling har medfört att marknadskrafternas inflytande 
över arbetsmarknaden har ökat (Allvin et al. 2006:13). Den globala förändringen har påverkat 
företag genom att de tvingats bli mer konkurrensmedvetna för att kunna anpassa sig till 
marknadens krav. Detta har bland annat inneburit en organisatorisk avreglering som betyder 
minskad reglering från arbetsgivaren gällande tid, rum och arbetsuppgifter, vilket leder till en 
större flexibilitet för individen i hens arbetssituation (Allvin et al. 2006:17–18). I samband med 
detta har även teknologiutvecklingen påverkat arbetslivet då internet, datorer och 
mobiltelefoner möjliggör att arbete kan utföras på valfri tid och plats (Allvin et al. 2006:19–
20). Dessa ändrade förutsättningar har medfört ökade krav och förväntningar på att individen 
själv ska kunna identifiera, strukturera och ta ansvar för sitt arbete. Detta nya arbetsliv har lett 
till att gränser mellan arbete och privatliv tenderar att suddas ut och därmed har ett så kallat 
gränslöst arbete uppstått (Allvin et al. 2006:25). 
 

1.1   Bakgrund  
Företag i Sverige ligger i topp i EU när det gäller att erbjuda anställda flexibla arbetstider och 
tjänstemän upplever ofta friheten att kunna styra när och var man jobbar som en 
förmån (Arbetsliv 2018). Även om denna kontroll över sin arbetssituation innebär positiva 
aspekter som att man kan hinna uträtta personliga ärenden under arbetsdagen och få ihop 
livspusslet, så kan det vara svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid (Motivation 2012). I 
New York pågår en diskussion kring att införa böter om chefen kräver att man är tillgänglig 
efter ordinarie arbetstid. Detta grundas i att många inte vet när deras arbetsdag börjar samt slutar 
eftersom gränser suddas ut av ett ständigt närvarande jobb som kommunikationsteknologin 
möjliggör (CNN 2018). Framför allt tjänstemän i kunskapsintensiva branscher tenderar att 
arbeta mycket och vara ständigt tillgängliga, vilket skulle kunna förklaras av en outtalad norm 
och förväntningar på arbetsplatsen (Trygg 2014:13-14). På företag som möjliggör en gränslös 
arbetssituation saknas det ofta riktlinjer för arbetstagares tillgänglighet (Gillberg 2018:25). 
Detta tenderar att leda till att individen väljer att vara tillgänglig även om det inte är ett krav 
från arbetsgivaren (Arbetsliv 2018). 
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När gränser för tid och rum löses upp kan det leda till konsekvenser för individens 
välbefinnande genom minskade möjligheter till återhämtning och individen behöver själv sätta 
gränser för att kunna balansera arbetsliv och privatliv (Aronsson 2018:85). Forskning visar att 
om man har möjlighet att sätta gränser för sin arbetssituation så kan man lättare hantera 
förväntningar på tillgänglighet samt kunna koppla bort sitt arbete på fritiden, vilket är 
betydelsefullt för individens återhämtning och psykiska välbefinnande (Mellner 2016:157-
158). 
 
Det gränslösa arbetslivet kan innebära en risk för ohälsa och år 2016 upprättade 
arbetsmiljöverket nya arbetsmiljöföreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö 
som är anpassade till dagens arbetsliv. AFS:en (2015:4) berör olika aspekter såsom krav, 
arbetsbelastning och reglering av arbetstid. Föreskrifterna betonar arbetsgivarens ansvar för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och gällande arbetsbelastningen lyfts bland annat 
arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder för att motverka arbetssituationer och uppgifter som 
kan leda till ohälsa (AFS 2015:4). Dessa föreskrifter är av betydelse för att den kan ge 
vägledning både för arbetsgivare och arbetstagare i deras arbetssituation och påtalar vikten av 
att arbetstagaren ska ha möjlighet till återhämtning. 
 
Det gränslösa arbetet är ett aktuellt fenomen som innebär krav och förväntningar på individen 
som kan bidra både till positiva och negativa effekter för välbefinnandet. Därav är det av 
intresse att undersöka och få en djupare förståelse i hur individer upplever och hanterar 
gränslöst arbete.  
    

1.2   Syfte  
Syftet är att undersöka hur det gränslösa arbetet tar sig i uttryck bland ett antal tjänstemän och 
undersöka konsekvenserna det har för dem. 
 

1.3   Frågeställningar  
 

•   Vilka för- och nackdelar upplever individerna med det gränslösa arbetet? 	  
•   Hur hanterar individerna det gränslösa arbetet?	  
•   Hur upplever individerna att det gränslösa arbetet påverkar deras välbefinnande?	  

 

1.4   Avgränsning  
Studien är avgränsad till ett individperspektiv och respondenterna består av tjänstemän som 
arbetar på ett privat kunskapsintensivt företag. Det gränslösa arbetet studeras genom individens 
subjektiva upplevelse gällande tid, rum och arbetsuppgifter. 
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1.5   Begreppsdefinitioner  
 

1.5.1   Gränslöst  arbete  
I vår studie betyder gränslöst arbete att individerna har flexibla arbetstider och inte är bundna 
till en fysisk arbetsplats. Eftersom de inte måste arbeta på fasta tider och har möjlighet att 
förlägga sitt arbete på olika platser blir det individens ansvar att styra över sitt arbete gällande 
när, var och hur det ska utföras. 
 

1.5.2   Flexibel  arbetsform  
Begreppet flexibel arbetsform innebär individens flexibilitet i när och var den arbetar. 
 

1.5.3   Egenkontroll  
Egenkontroll innebär hur stor kontroll individen har i sin arbetssituation i form av möjlighet 
att påverka när, var och hur den ska utföra sitt arbete. 
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2   Tidigare  forskning  
I detta avsnitt presenteras relevant forskning som behandlar de områden som innefattas i vår 
studie. Forskningen bidrar till ökad förståelse för det gränslösa arbetet genom att beröra 
vilka krav och förväntningar som det kan innebära samt hur individen påverkas av det. 
 

2.1   Egenkontroll  som  friskfaktor  och  riskfaktor  
Enligt Anne Grönlund (2007) har arbetslivet blivit allt mer ostrukturerat och hon syftar på att 
individen har fått en större frihet i sitt arbetsliv. Grönlund (2007) menar på att det försvårar 
möjligheten att avgränsa och begränsa sitt arbete och att friheten har blivit en källa till stress. 
Detta motsäger tidigare uppfattningar som menar att så länge individen har kontroll över arbetet 
så drabbas den inte av negativ stress (2007:11). Vidare framhäver Grönlund (2007) att 
individuell kontroll inte kan bemästra kraven i dagens arbetsliv och ett för stort 
självbestämmande kan göra större skada än nytta. Att ha kontroll innebär att det blir ett 
individuellt ansvar att prioritera mellan arbetsuppgifter och att dra gränser mellan arbete och 
privatliv (2007:12). 
 
Syftet med Grönlunds (2007) studie är att undersöka om hög egenkontroll i arbetet har en 
negativ inverkan på privatlivet, antingen mentalt i form av skuldkänslor och stress eller till mer 
övertidsarbete. Hon använder data från European Social Survey (2004) i sin analys och använde 
ett delurval innefattande anställda med partner och/eller familj i 15 olika länder i Europa. 
Övertidsarbete, konflikten arbete-familj och psykiskt välbefinnande är de beroende variablerna 
som används i analysen (2007:16). 
 
Från resultaten som Grönlund (2007) presenterar visar det sig att anställda med hög kontroll 
arbetar mer övertid samt upplever en problematik gällande gränsdragningen mellan arbete och 
privatliv. Dessa personer har dock ett bättre psykiskt välbefinnande än de som har låg kontroll 
i sitt arbete (2007:11). Resultatet visar att trots hög kontroll så har kvinnorna svårare än männen 
att hantera gränsdragningen, vilket beror på att kvinnan i större utsträckning balanserar kraven 
från arbetet mot hem och barn. Vidare så framgår det att gränserna är svårare att hantera i 
tjänsteproduktionen eftersom att konkreta resultat från en arbetsinsats är svårare att mäta 
(Grönlund 2007:12). Sammanfattningsvis likställer Grönlund (2007) hög kontroll med en 
”honungsfälla - frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast” och syftar på 
vad den prisade friheten kan göra med individen (2007:18). Grönlund (2007) framhäver att en 
del av arbetslivets utveckling är individualiseringen som innebär att individen själv förväntas 
planera och ansvara för sitt arbete. Man ser denna individualisering som en bidragande orsak 
till olika psykiska besvär som uppkommer, bland annat stress (2007:22). 
 
Det gränslösa arbetslivet har således bidragit till att individen har fått mer inflytande och 
kontroll över sin arbetssituation genom den frihet som ges men innebär också att individen får 
ta ett allt större ansvar. Grönlunds (2007) studie är relevant då den belyser vilka konsekvenser 
individens nivå av egenkontroll kan ha för hälsa och välmående.  
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2.2   Förväntningar  på  tillgänglighet  
Christin Mellner (2016) förklarar att förändringar i arbetslivet som har skett under de senaste 
årtiondena ihop med den globala konkurrensen har bidragit till att företag måste vara flexibla 
och kunna anpassa sig till en föränderlig marknad. En del av förändringen är den snabba 
utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin. Mellner (2016) framhåller att 
det moderna arbetslivet innebär flexibla arbetsformer med möjlighet att utföra sitt arbete i 
princip när som helst och vart som helst. Individen får därmed större frihet att kunna styra sitt 
arbete och det anses som en fördel att kunna vara uppkopplad till kunder och medarbetare 
dygnet runt. Dock innebär det ökade förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid 
samt att arbetstid och fritid tenderar att flyta ihop (2016:146–147). När gränser mellan arbete 
och fritid suddas ut kan det leda till ohälsa såsom sömnsvårigheter och stress, vilket grundas 
främst i bristande möjlighet att kunna släppa tankar på arbetet under sin fritid. Mellner (2016) 
understryker att det är viktigt att ha förmåga till att stänga av allt som har med arbete att göra 
på fritiden, både fysiskt och mentalt, för att kunna koppla av och återhämta sig (2016:149).   
 
I studien har Mellner (2016) undersökt sambandet mellan förväntningar på tillgänglighet efter 
arbetstid, arbetsrelaterad mobilanvändning på fritid, gränskontroll (möjlighet att kunna sätta 
gränser för arbetsliv och privatliv) och förmåga att koppla bort arbetet psykiskt (Mellner 
2016:150). Resultatet visar att individer som upplever höga förväntningar på att vara nåbar för 
jobb utöver ordinarie arbetstid har svårt att koppla bort arbetet mentalt på sin fritid. Vidare 
framgår det att de som kan sätta gränser mellan arbete och privatliv har lättare för att stänga av 
arbetsrelaterade tankar. Studien visade också att en god förmåga att kunna sätta gränser 
förbättrade både individens möjlighet att hantera höga förväntningar på tillgänglighet och deras 
arbetsrelaterade mobilanvändning samt förmåga att kunna stänga av jobbet mentalt på fritiden. 
Sammantaget är detta faktorer som är av stor betydelse för individens psykiska välbefinnande 
och återhämtning (Mellner 2016:157–158). 
 
Förväntningar på tillgänglighet kan alltså skapa en stress och leda till svårigheter att skilja på 
arbetstid och ledig tid. Artikeln är av betydelse för vår studie då den kan förklara individernas 
upplevelser angående förväntningar på tillgänglighet samt om de anser sig ha möjlighet att sätta 
gränser för sin arbetssituation som i sin tur gynnar deras välbefinnande.  
 

2.3   Normens  betydelse  för  det  gränslösa  arbetet    
Kristina Trygg (2014) diskuterar i sin avhandling hur det hon benämner arbetets geografi 
påverkas av attityder, värderingar normer och relationer och vilken betydelse det har för hur 
arbetet organiseras och hur det utvecklas inom organisationen. I studien så innebär arbetets 
geografi vart arbetet äger rum (2014:125). Trygg (2014) beskriver att det finns olika faktorer 
som ligger till grund för varför individens geografiska arbete ser ut som det gör och dessa kan 
vara familjen, IT, kollegor, chefer och normer (2014:15). 
 
Studien som genomfördes på nio företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn i 
Stockholm representerade både den privata och offentliga sektorn. Personerna som arbetar inom 
kunskapsintensiva företag benämns som kunskapsarbetare och syftar till att dessa besitter en 
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specifik kunskap. På kunskapsintensiva företag är personalen ofta avgörande för lönsamheten 
(Trygg 2014:13, 79–81). 
 
I resultatet framkommer det att det blivit en norm för kunskapsarbetare att arbeta mer än sina 
40-timmars veckor, anledningen är att det förväntas av individen och det anses vara bra att 
arbeta mycket. En förklaring till detta, i likhet med vad Grönlund (2007) framhåller, är att 
kunskapsarbetarnas jobb inte är mätbart och därmed blir antalet arbetade timmar en indikation 
på produktivitet. Många gånger har kunskapsarbetare även svårt för att avgöra när man är färdig 
med en arbetsuppgift och detta bidrar då till en självklarhet att arbeta ”många timmar”, vilket 
även bidrar till en hög arbetsbelastning (Trygg 2014:161–163). Det framkommer att 
kunskapsarbetarna väljer att arbeta på det fysiska kontoret vilket bottnar i en uppfattning att 
man inte räknas om man inte är på kontoret och visar att man arbetar (Trygg:164-165). Normen 
föder en kultur som innebär att medarbetarna har ett så pass stort engagemang för sitt arbete 
vilket legitimerar att arbeta fler timmar än vad som ingår i avtalet. Sammantaget så är det 
normen som påverkar var och hur arbetet sker (Trygg 2014:56). 
 
Studien som presenteras i avhandlingen kan bidra till förklaringar kring de bakomliggande 
faktorer varför individen väljer att hantera sin flexibla arbetsform som den gör. Det kan gälla 
motiv till varför individen väljer att jobba mer än 40 timmar i veckan samt vart man förlägger 
sitt arbete. På så sätt kan den bidra till förståelse för respondenternas agerande genom att belysa 
en underliggande norm som tenderar att styra individerna. 
 

2.4   Ledarskap  i  ett  gränslöst  arbete  &  gränsstrategier  
I samråd med arbetsmarknadens parter har Arbetsmiljöverket tagit fram en forskarantologi 
(2018) som problematiserar det gränslösa arbetslivet. I rapporten skildras bland annat gränslösa 
krav och möjligheter, flexibilitet, tillgänglighet, digitalisering, strategier och ledarskap. 
Texterna är skrivna av ledande forskare inom ämnet gränslöst arbetsliv. 
 
Mellner (2018) betonar att ledarskapet spelar en avgörande roll i ett gränslöst arbete och syftar 
på att det är chefens ansvar att skapa en kultur som tydliggör och stödjer 
gränsöverenskommelser. Medarbetarna har ofta olika gränspreferenser, krav och strategier i 
både arbetsliv och privatliv och det är viktigt att ledaren har kunskap om det för att kunna 
tillmötesgå varje enskild medarbetare (2018:40). Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv börjar 
normer som ”always on” och ”anytime-anywhere” spridas allt mer, vilket skapar en kultur som 
förväntar sig att medarbetarna ska vara konstant tillgängliga. Detta i sin tur kan bidra till långa 
och splittrade arbetsdagar som kan skapa obalans mellan privatliv och arbete (Mellner 
2018:41). Som ledare har man en framträdande roll och det är viktigt att ledaren själv är 
medveten om sina egna gränspreferenser för att kunna bemöta sina medarbetare i frågor 
gällande gränser mellan arbete och privatliv. Det understryks hur betydelsefullt samspelet är 
mellan medarbetare och ledare i ett gränslöst arbete (Mellner 2018:40). Det blir därför viktigt 
med ett tydligt och närvarande ledarskap och skapandet av tillitsfulla relationer mellan parterna. 
Ledarskapet bör vara individ- och situationsanpassat och ledaren ska kunna hjälpa 
medarbetaren med att få till en fungerande gränssättning som gynnar både arbetsliv och 



 

7 
 

privatliv. Det framhävs även att det är bra att ha kontinuerliga avstämningsmöten vilket kan 
utveckla en ärlig kommunikation och få medarbetarna att våga lyfta olika funderingar och 
önskemål (Mellner 2018:42).   
 
Vidare beskrivs att något som kan förklara individens möjligheter till gränssättning mellan 
arbetsliv och privatliv är strategierna segmentering och integrering. Segmentering betyder att 
individen väljer att skilja på arbete och privatliv vilket innebär en tydlig avgränsning, i 
privatlivet förekommer aldrig arbete. Integrering innebär att man inte gör någon skillnad på 
arbete och privatliv, man låter dem olika sfärerna flyta samman. När individen väljer att 
integrera sina sfärer kan det betyda att hen arbetar under semestern eller kollar sina mail på 
kvällstid. Individer som föredrar integration upplever i idealfallet mindre slitningar mellan 
arbete och privatliv vilket beror på att man anpassar tillvaron efter sina egna behov (Mellner 
2018:37-38). 
 
I dagens arbetsliv måste individen ta allt mer eget ansvar. Rapporten är relevant för vår studie 
eftersom den belyser vikten av ledarskapet genom att individen är i behov av en viss vägledning 
samt ledarskapets betydelse för kulturen på en arbetsplats. Gränsstrategierna kan i sin tur hjälpa 
oss att förstå varför individerna hanterar sitt gränslösa arbetsliv som dem gör.  
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3   Teoretiska  utgångspunkter  
Under denna rubrik presenteras de teorier som använts i studien. Här får du som läsare en 
insyn i de teoretiska utgångspunkterna som har hjälpt oss förstå och förklara vårt resultat.  
 

3.1   Det  individualiserade  samhället  
I boken Det individualiserade samhället framhåller Zygmunt Bauman (2002) individens frihet 
i vårt postmoderna samhälle och vilka konsekvenser den medför. Han betonar att 
individualiseringen har ökat i takt med att samhället har förändrats då begreppet i tidigare 
generationer innebar en befrielse ifrån den starka kollektiva sammanhållningen, medan det idag 
står för ett tillstånd av frihet där individen tvingas att klara sig själv. Frånvaron från den 
kollektiva vägledande funktionen öppnar upp för många valmöjligheter och Bauman menar att 
denna frihet för individen kan leda till förvirring och otrygghet (2002:55–56, 60). 
  
Bauman framhäver den globaliserade kapitalismen som en del i förändringen och i dagens 
samhälle har kortsiktighet och flexibilitet blivit vedertagna begrepp (2002:47, 51–53). Det har 
bidragit till ett otryggt arbetsliv och en ”osäkerhet” i vår samtid. Denna osäkerhet ihop med 
brist på kontroll leder till ängslan hos individen. Oförutsägbarhet tillsammans med dagens 
individualisering gör att individen tenderar att leva i oro och bäva sig för de ändlösa 
möjligheterna (Bauman 2002:110). Bauman menar att valfrihet kan ses både som en välsignelse 
och förbannelse då en ökad frihet att själv utforma sitt liv kan vara svårt att hantera. Vidare 
framhåller han att det blir upp till individen att ta beslut och de konsekvenser som följer med 
besluten kan bara föras tillbaka till en själv, exempelvis om man blir sjuk antas det bero på att 
man inte har tagit hand om sin hälsa (2002:59–62). 
  
Dagens individuella frihet innebär enligt Bauman att individen befinner sig i en situation utan 
fasta ramar att ta hänsyn till och att det kan upplevas frustrerande. Han menar att livet skulle 
bli enklare om individen hade mer begränsade alternativ samt tydligare riktlinjer och betonar 
den svåra balansgången mellan trygghet och frihet (2002:56–58). Bauman (2002) framhåller 
att en diffus tillvaro leder till att individen behöver skapa sig fler identiteter för att kunna 
anpassa sig till olika sammanhang samt att en del av individualiseringens öde är att man tvingas 
förlita sig till sig själv i allt högre utsträckning (2002:174–176). 
  
Från detta ser vi att Baumans teori om individualisering är tillämpbar i denna studie då den kan 
skapa förståelse för respondenternas individuella upplevelser av det gränslösa arbetet. Den 
påvisar en samhällsutveckling som kan hjälpa oss att förstå individernas egna ansvar och deras 
sätt att se på den frihet som deras arbetssituation innebär.  
 

3.2   Krav-kontroll-stöd  
Robert Karasek skapade år 1979 en stressmodell som benämns krav-kontrollmodellen. Karasek 
menar att stress i arbetslivet handlar om hur höga eller låga krav individen har i arbetet men 
även vilka möjligheter den har att kunna kontrollera sitt arbete. Karaseks modell utvecklades 
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senare tillsammans med Töres Thorell genom att dimensionen socialt stöd lades till. Denna gör 
att modellen utvidgas från att betona enbart individens förhållningssätt till sitt arbete till att 
arbetsplatsens relationer och interaktioner berörs (Allvin et al. 2006:140–141). 
  
I modellen betyder krav sådana som ställs på individen i sitt arbete, vilka kan inbegripa att det 
inte finns tillräckligt med tid för att genomföra arbetsuppgifter och att arbetet är mycket 
omfattande (Eriksson & Larsson 2009:144–145). Kontrollen utgörs av hur stort 
handlingsutrymme som individen har i sin arbetssituation, vilket innebär möjligheter till att 
påverka hur och när arbete ska utföras men även dess inflytande när beslut fattas angående 
arbetsuppgifterna samt i organisationen (Allvin et al. 2006:140). I krav-kontrollmodellen 
skildras fyra typer av arbeten som framkommer då nivån på krav kombineras med vilka 
kontrollmöjligheter som finns. Då man har höga krav och hög kontroll så befinner man sig i en 
“aktiv” situation. Dess motsats blir en “spänd” situation när höga krav istället kombineras med 
låg kontroll. En tredje typ av arbetssituation är den “avspända” som innebär att kraven inte är 
överdrivet höga och att man har stor möjlighet att utöva kontroll. Slutligen innebär en “passiv” 
situation låga krav och liten möjlighet till kontroll (Theorell 2012:22–23). 
 

 
 
Figur 1. Karasek och Theorells krav- kontroll- stödmodell. 
 
Det aktiva arbetet anses enligt modellen vara eftersträvansvärt eftersom man i denna 
kombination har förmåga att planera och påverka sitt arbete samt utvecklas. Den höga 
kontrollen kan också bidra till att individen inte bara klarar av de höga kraven, utan även 
stimuleras av dem. Då man istället upplever en spänd arbetssituation saknas utrymme för att 
hantera de krav som ställs vilket kan leda till stress och utgöra en risk för ohälsa (Allvin et al. 
2006:141). Den ursprungliga modellen har kompletterats med en stöddimension som omfattar 
både praktisk och känslomässig hjälp som individen får i sin arbetssituation. Ett bra stöd från 
chef och kollegor kan minska risken för sjukdom och göra så att individerna känner större 
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tillhörighet (Theorell 2012:23). Det sociala stödet kan innebära att man får feedback på arbete 
som utförts men även att man känner sig omtyckt. Denna dimension berör, förutom stöd från 
chef och medarbetare, även det stöd som individen erhåller från familj och vänner (Eriksson & 
Larsson 2009:145–146). 
  
Krav-kontroll-stöd-modellen kan således förklara individernas upplevelse av deras gränslösa 
arbetssituation. Om de upplever negativa konsekvenser, till exempel stress i sitt arbete, kan 
deras nivå av krav tillsammans med vilken kontrollmöjlighet de har tydliggöra situationen. 
Detsamma gäller ifall de istället upplever positiva konsekvenser och känner att de har kontroll 
i sin arbetssituation. Med andra ord kan modellen ge en inblick i hur nivå på krav och kontroll 
påverkar individen. Den kan även belysa vikten av socialt stöd och förklara om, och i så fall 
hur, det inverkar på individernas upplevelser av sitt gränslösa arbete. 
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4   Metod  
Nedan redogörs för studiens tillvägagångssätt genom bland annat beskrivning av urvalet, hur 
empirin samlats in och analyserats samt reflektion kring etiska aspekter och vår förförståelse 
om forskningsområdet. 
 

4.1   Val  av  metod  
När syftet i en studie är att beskriva ett fenomen i dess kontext och nå djupare förståelse för 
fenomenet lämpar sig kvalitativ metod (Justesen & Mik-Meyer 2010:13). Eftersom syftet i 
denna studie är att undersöka hur tjänstemän upplever och hanterar sitt gränslösa arbete så 
tillämpades en kvalitativ ansats. Metoden bidrar till att en djupare förståelse för individernas 
upplevelse och handlande i sin arbetssituation kan uppnås. I en kvalitativ intervju fokuseras det 
på intervjupersonens verklighet och forskaren eftersträvar detaljerade och omfattande svar 
(Bryman 2011:413). I denna studie användes kvalitativa intervjuer för att vårt intresse riktar sig 
till respondenternas uppfattningar och vi ville få detaljrika svar som skulle främja vår tolkning. 
Då vår ambition var att fånga individernas subjektiva tankar utgick vi från en semistrukturerad 
intervjuguide som grund för våra intervjuer. Detta val gjordes för att vi skulle ha möjlighet att 
ställa följdfrågor utifrån de bestämda frågor som fanns angivna, vilket vi ansåg skulle kunna ge 
oss en djupare förståelse i de frågor där sparsamma svar anges (Aspers 2011:143).  
 
Vidare utgår denna studie från ett fenomenologiskt inspirerat perspektiv som innebär att den 
subjektiva upplevelsen är central, då det gränslösa arbetet kan upplevas på olika sätt hos 
individerna (Justesen & Mik-Meyer 2010:19). Inom fenomenologin är vanligtvis de motiv som 
ligger bakom aktörers handlingar av intresse (Justesen & Mik-Meyer 2010:20). I denna studie 
är det relevant för att kunna tolka hur och varför individerna hanterar deras gränslösa arbete 
som de gör. Vi är intresserade av att ta reda på om de använder sig av medvetna strategier för 
att bemöta de förväntningar som kan tänkas finnas på individen i deras arbetssituation. 
 
Vi hade teoretiska förkunskaper samt förförståelse för det empiriska fältet när vi började vår 
datainsamling, men vi lät inte en specifik teori styra när vi utformade våra intervjufrågor och 
därmed har ett abduktivt angreppssätt använts. Vårt syfte med studien var inte att testa en 
hypotes men vi har inte heller enbart utgått från vårt empiriska material i våra analyser, vilket 
tyder på att det finns både induktiva och deduktiva inslag i vårt angreppssätt (Patel & Davidson 
2011:23-24). Detta var ett medvetet val då vi hade vägledande teorier men ville även låta 
empirin leda studien för att vara öppna för nya infallsvinklar inom ämnet. Denna växelverkan 
mellan teori och empiri kan liknas vid vad Aspers kallar för att sicksacka sig fram (Aspers 
2011:102). 
 

4.2   Urval  
I studien intervjuades åtta personer, varav fem kvinnor och resterande män. Samtliga arbetade 
heltid på ett kunskapsintensivt teknologiföretag i södra Sverige. Personerna hade olika 
befattningar och arbetade på olika avdelningar, en del arbetade mer mot kund medan andra 
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arbetade med administration. Tre av intervjupersonerna hade en chefsbefattning. Fem av 
intervjupersonerna hade partner och barn och resterande hade partner eller lever ensamma och 
inga barn. På företaget som studien genomfördes förekommer flexibla arbetstider, vilket 
innebär flextid samt flexibilitet i när och var medarbetaren utför sitt arbete. Detta var en 
förutsättning för att intervjupersonernas upplevelse gällande gränslöst arbete skulle vara 
relevanta för vårt syfte. Utöver detta kriterium eftersträvade vi en jämn könsfördelning och en 
fördelning mellan respondenter på olika befattningsnivåer. Valet av olika kriterier gjordes då 
vi ville vara öppna för att belysa en möjlig koppling mellan dessa samt respondenternas olika 
perspektiv och upplevelser som framkom. Studien har därmed tillämpat ett målinriktat urval, 
vilket innebär att personerna strategiskt valdes ut som ansågs relevanta för studien (Bryman 
2011:434).  
 

4.3   Intervjuguidens  utformning  
Studiens kvalitativa intervjuer är baserade på en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga). 
Denna typ av struktur innebär att intervjuguiden är utformad efter ett antal teman som gör att 
intervjupersonerna får begrunda samma frågor men att forskaren har möjlighet att avvika från 
guiden om respondenten nämner något oväntat intressant. En semistruktur består av 
huvudfrågor samtidigt som den öppnar upp för följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer 2011:46-
47). I denna studie bidrog den semistrukturerade intervjuguiden till att vi kunde fokusera på 
studiens syfte samtidigt som respondenterna fick utrymme att öppet redogöra för sin upplevelse. 
Vi kunde därefter ställa relevanta följdfrågor och be dem utveckla sina svar. För att kunna 
jämföra resultat från flera intervjuer så behövs en viss struktur i intervjuerna för att underlätta 
sammanställningen (Bryman 2011:416). Vår semistrukturerade intervjuguide möjliggjorde att 
vi kunde urskilja likheter och skillnader mellan intervjupersonernas upplevelser av det 
gränslösa arbetet. 
 
Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor för att få intervjupersonerna att känna sig 
bekväma samt att dessa kunde vara relevanta vid jämförelse respondenterna emellan. Dessa 
bakgrundsupplysningar hjälper till i analysfasen av olika intervjuer då de kan förklara skillnader 
i upplevelse och hantering av sin arbetssituation beroende på exempelvis vilken befattning 
individen har (Justesen & Mik-Meyer 2011:49). Därefter bestod intervjuguiden av 20 frågor 
som var uppdelade i tre teman; Tid & Rum, Arbetsuppgifter samt Tillgänglighet. Frågorna är 
baserade främst på vår förförståelse och våra föreställningar inom ämnet då vi inte utgick från 
någon specifik teori när frågorna utformades (läs vidare om Förförståelse och värderingar i 
punkt 4.8). När vi skapade vår intervjuguide försökte vi undvika att använda oss av varför-
frågor. Becker (2008) framhåller att varför-frågor tenderar att få respondenten att inta en 
försvarsställning vilket innebär en risk för korta svar. Han menar att hur-frågor istället är bättre 
att använda sig av då de är mindre begränsande och fria från värderingar (Becker 2008:69-70). 
Därmed använde vi oss av hur-frågor för att ville ha fylliga svar och minska risken för att 
intervjupersonerna skulle känna sig ifrågasatta. Vi tillämpade öppna frågor i intervjuguiden för 
att respondenterna själva skulle kunna reflektera över frågorna och tolka dem på eget vis 
(Bryman 2011:244). Vi försökte även undvika ledande frågor för att inte styra 
intervjupersonernas svar samt tillämpade ett passande och begripligt språk i intervjuguiden 
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(Bryman 2011:419). En del av frågorna blev ja och nej-frågor då det i sammanhanget var mest 
lämpligt och i dessa fall ställde vi alltid följdfrågor för att få respondenterna att utveckla sina 
svar (Bryman 2011:255). 
 

4.4   Studiens  genomförande  
Efter att syftet och frågeställningarna var formulerade tog vi kontakt med lämpliga 
intervjupersoner med en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju i vår 
studie. En av oss har en anknytning till företaget och tog direktkontakt med samtliga 
intervjupersoner och bokade in alla intervjuer. I samband med detta informerades de om att 
intervjuerna skulle ta mellan 45-60 minuter.  
 
Innan intervjuerna genomfördes testades intervjufrågorna på två oberoende personer som inte 
skulle medverka i studien men som hade erfarenhet av gränslöst arbete. Därefter justerades 
frågorna utifrån den respons vi fick med oss från pilotintervjuerna och intervjuguiden 
uppdaterades. När forskaren använder sig av en kvalitativ intervjuundersökning går det att 
korrigera frågorna efter varje genomförd intervju (Bryman 2011:258), men genom att göra 
pilotintervjuer får man från första början en bra överblick om intervjuguiden fungerar som 
helhet och om frågorna är lättbegripliga och tydligt formulerade (Justesen, Mik-Meyer 
2011:50).  
 
Som tidigare nämnt användes en semistrukturerad intervjuguide som struktur för intervjuerna. 
Samtliga intervjuer genomfördes via personliga möten på respondenternas arbetsplats under 
arbetstid. Medarbetarna på arbetsplatsen hade kännedom om studien och för att skydda 
deltagarnas identitet valdes därför ett så avskilt mötesrum som möjligt. Genom det avskilda 
rummet kunde vi även säkerställa en ostörd och lugn miljö och därmed behövde inte 
intervjupersonerna oroa sig för att andra skulle kunna höra samtalet (Bryman 2011:421). Inför 
varje intervju informerades respondenten om syftet med studien och att studien inte var 
efterfrågad av företaget, utan att det helt byggde på vårt eget intresse. Vi ansåg att det var 
relevant att tydliggöra detta för respondenterna då en av oss har en anknytning till företaget. 
Därefter presenterade vi upplägget för intervjun samt hur vi kom att gå tillväga med det 
insamlade materialet. Vidare förklarade vi de fyra forskningsetiska principerna och en närmare 
redogörelse gällande detta kommer längre ner i rubrik 4.5.  
 
Varje intervju genomfördes individuellt med respektive intervjuperson och vi närvarade båda 
två på samtliga intervjuer. En av oss höll i intervjun och den andra, som har en anknytning till 
företaget, antecknade reaktioner och svar som kunde vara av intresse samt flikade in med frågor 
vid behov. Kroppsspråk och uttryck noterades bland annat samt tankar och reflektioner som 
skulle kunna vara användbart för analysen (Aspers 2011:156). Alla intervjuer spelades in med 
mobiltelefon efter respondenternas godkännande. Genom att spela in intervjuerna kunde vi 
fokusera på själva samtalet och därmed inte bli distraherade av att behöva föra anteckningar på 
allt som sades. Inspelningen gav oss även möjlighet att efter varje intervju gå tillbaka och lyssna 
på samtalen, vilket skulle kunna bidra till en förståelse i hur intervjupersonerna samtalar om 
något. Den informationen kan vara nödvändig i en kommande analys för att få en fullständig 
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bild av intervjusituationen efter att transkriberingen är gjord (Bryman 2011:428). Intervjuerna 
genomfördes under en veckas tid vid två tillfällen, vid varje tillfälle fick vi gjort fyra intervjuer. 
Intervjuernas längd varierade mellan 36–78 minuter.  
 
Efter första tillfället med fyra intervjuer gjorda transkriberades samtliga intervjuer, vi gjorde 
två var. Samma process gjordes med resterande intervjuer. Enligt Aspers (2011) bör 
transkriberingen ske efter varje enskild intervju när den är färsk i minnet (2011:158). Trots att 
det är en tidsödande process underlättar det analysen av materialet att göra det så snart som 
möjligt samt att fortsätta med det som en kontinuerlig process. Detta medvetandegör forskaren 
om olika teman som framkommer och som skulle kunna användas i kommande intervjuer 
(Bryman 2011:429–430). Ambitionen med transkriberingen var att skriva ut den så ordagrant 
som möjligt men hummande och pauser som inte fyllde någon funktion valde vi att inte ta med. 
Vi noterade emellertid när intervjupersonerna skrattade för att memorera deras reaktioner 
(Aspers 2011:155–156).  
 

4.5   Etiska  överväganden  
När en forskningsstudie utförs ska forskaren alltid ta hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet u.å.:6).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om sådan information som 
kan tänkas påverka deras val att delta. Vid förfrågan om respondenterna ville delta i vår studie 
informerade vi syftet med studien vilket även gjordes innan varje intervju. Då informerade vi 
att deltagandet är frivilligt och att respondenten får avbryta intervjun när det önskas, samt att 
hen bestämmer själv vilka frågor den ska svara på. På så sätt har informationskravet tagits i 
beaktande (Vetenskapsrådet u.å.:7). Vidare har vi med hänsyn till samtyckeskravet informerat 
respondenterna om deras fulla rätt att själva bestämma över sin medverkan, samt efterfrågat 
deras samtycke till att spela in intervjuerna (Vetenskapsrådet u.å.:9) 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet och uppgifterna ska förvaras så att inga utomstående får tillgång till dem. Det 
ska inte vara möjligt för utomstående att identifiera deltagarna som medverkar i studien. 
Konfidentialitetskravet har tillämpats genom att deltagarnas ålder, utbildning och befattning 
samt företagsnamnet inte presenteras i studien (Vetenskapsrådet u.å.:12). 
 
Enligt nyttjandekravet får den insamlade informationen från deltagarna inte användas till något 
annat än forskningens ändamål. Informationen får inte säljas eller lånas ut för kommersiellt 
bruk. Nyttjandekravet har tillämpats genom att deltagarna fått informationen att ingen annan än 
vi har tillgång till inspelningarna och att de kommer raderas så snart studien är avslutad. Vidare 
har de fått information om att vi enbart kommer använda materialet till att besvara 
forskningsfrågan och därmed inte använda materialet för något annat ändamål (Vetenskapsrådet 
u.å.:14). 
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4.6   Bearbetning  och  analys  av  material  
När vi transkriberat intervjuerna skrev vi ut dem för att ha vårt empiriska material i utskrift och 
lättare kunna koda det. Kodning görs för att urskilja samband, mönster och skillnader. Det utgör 
en del av analysarbetet och innebär att materialet delas upp i olika koder (Aspers 2011:165–
166). Vi bestämde oss för att upprätta ett kodschema med utgångspunkt i våra teman (tid & 
rum, arbetsuppgifter och tillgänglighet) från intervjuguiden. I tillägg till dessa skapades 
ytterligare ett tema som vi namngav till “hantering/strategier” som fick utgöra en kod. Därefter 
kodades materialet likt marginalmetoden. Denna metod innebär att man använder sig av olika 
färger och låter varje kod företrädas av en viss färg, vilken anges i marginalen på sidorna 
(Aspers 2011:184–185). Vi skapade sedan fem dokument i Google drive och namngav fyra av 
dokumenten utefter ovan nämnda teman. Det femte dokumentet kallade vi “övrigt“ och där 
placerades materialet som vi ansåg var av intresse men som inte passade in i något av de andra 
dokumenten. Vi läste igenom allt vårt kodade material och delade in det i lämpligt dokument. 
Vi kodade hälften av intervjuerna var men gick därefter igenom alla tillsammans. Detta för att 
försäkra oss om att vi hade kodat på samma sätt och var överens om vilken kod som stod för 
vad och att vi inte hade missat något (Aspers 2011:184). 
 
Vi hade vårt syfte och våra frågeställningar som vägledning vid analysen av materialet. Vi 
använde oss delvis av återtagning, vilket innebär att vissa koder valdes ut för närmare analys 
för att se om vi skulle slå samman eller skilja isär några. Vi jämförde koderna från 
respondenternas olika upplevelser och försökte urskilja likheter och skillnader (Aspers 
2011:208–209). Eftersom vi hade förkunskaper om teorier som skulle kunna användas inom 
området gränslöst arbete, tittade vi vid analysen även efter vad i materialet som kunde vara 
relevant att koppla ihop till dessa. Den teori som vi ansåg var tillämpbar var krav-kontroll-stöd-
modellen och denna hjälpte oss att rikta fokus på olika begrepp i analysen men den var inte 
styrande (Aspers 2011:210).  
 

4.7   Kvalitetskriterier  
Två viktiga kriterier för bedömning av en samhällsvetenskaplig undersökning är reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet undersöker tillförlitligheten i studien, vilket innebär frågan om ett snarlikt 
resultat skulle genereras vid upprepning av undersökningen eller om det beror på slumpmässiga 
grunder. Validitet bedömer hur väl en studie hänger ihop, om den mäter det den säger sig mäta 
och därmed hur hög giltighet studien har (Bryman 2011:49–50). Vår studie kan anses uppnå 
reliabilitet genom att undersökningens tillvägagångssätt och metoder redogörs utförligt. Dock 
påverkas reliabiliteten och studiens möjlighet att upprepa resultaten av att det är en kvalitativ 
undersökning som gjorts i en specifik social miljö baserat på ett relativt litet urval. Då studien 
är gjord på ett begränsat urval blir en generalisering till en större population inte möjligt att 
genomföra vilket gör det svårt att uppnå validitetskriteriet (Bryman 2011:352). Emellertid har 
studien en fenomenologisk utgångspunkt och därmed är en analytisk generalisering mer 
tillämpbar än en statistisk då intresset inom detta perspektiv ligger i att beskriva det unika. 
Resultaten från vår undersökning skulle kunna vara vägledande i andra situationer och således 
kan vår studie vara analytiskt generaliserbar (Justesen & Mik-Meyer 2010:38–39).  
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Inom kvalitativ forskning är det vanligtvis inte fokus på att mäta, vilket inte var vår ambition 
med studien. Därmed kan det vara betydelsefullt att bedöma undersökningen utifrån fler 
kvalitetskriterier (Bryman 2011:351). Begreppen koherens och transparens är två exempel på 
andra kriterier. Koherens innebär att de olika delarna i en studie hänger samma på ett logiskt 
sätt då begreppet betyder sammanhang. Transparens, tillika genomskinlighetskriteriet, betyder 
att studiens val gällande metod och teori är motiverade och klart uttalade (Justesen & Mik-
Meyer 2010:32). Då vårt syfte avser att skapa en förståelse genom att undersöka individers 
upplevelser av det gränslösa arbetslivet tillämpades en fenomenologisk ansats och kvalitativa 
intervjuer. Dessa delar skapar ett logiskt sammanhang och därmed kan studien anses ha hög 
koherens. Genom att vi har motiverat dessa metodval samt beskrivit varför våra teoretiska 
utgångspunkter används och är relevanta i undersökningen så uppnår studien även 
genomskinlighetskriteriet. Vår användning av åtskilliga citat i resultatdelen där 
intervjupersonernas upplevelser förtydligas bidrar också till ökad transparens. 
 

4.8   Förförståelse  och  värderingar  
Enligt Becker (2008) börjar och slutar all forskning med föreställningar och denna föreställning 
skapas och förfinas under studiens gång. Vad Becker menar med föreställningar är de tankar 
forskaren har om ämnet som hen ska studera och att dessa föreställningar i princip styr hela 
forskningsprocessen. Även om forskaren inte har stor kunskap om ämnet som ska studeras så 
kommer forskaren omedvetet göra sig en föreställning om ämnet (Becker 2008:21–23).  
 
Innan studien påbörjades fanns en förförståelse kring det gränslösa arbetslivet och att allt fler 
individer upplever att gränserna suddas ut mellan arbete och fritid. Detta beror till stor del på 
den snabba tekniska utvecklingen som bidragit till en förväntan på individen alltid ska vara 
tillgänglig. Förväntan på tillgängligheten bygger på att många i dagens arbetsliv både har en 
laptop och en mobiltelefon och därmed kan vara nåbara dygnet runt. Det har även bidragit till 
att begreppet flexibilitet har fått ett allt större fotfäste som kommit att prägla arbetslivet. I detta 
sammanhang syftar vi bland annat på individens möjlighet att själv bestämma vart och när den 
ska arbeta. Vår förförståelse grundas på litteratur, rapporter och artiklar vi läst men framför allt 
på vår egen erfarenhet. Vi har båda jobbat på arbetsplatser som arbetat gränslöst i den mening 
att det funnits förväntningar på att vara tillgängliga i tid och otid, möjligheten att själv bestämma 
när och vart en jobbar samt att gränserna blir allt mer otydliga avseende fritid och arbete. Vi 
själva är positiva till en flexibel arbetsform och har ännu inte upplevt några nackdelar med det. 
Detta var en av anledningarna till att vi blev intresserade av att undersöka vilka eventuella 
nackdelar det gränslösa arbetet kan ha på individen. 
 
Studien gjordes på ett företag som en av oss hade en anknytning till. Personen hade därför en 
föreställning om att många som jobbar på företaget är positiva till flexibla arbetstider och att 
det har ett positivt utfall för deras livssituation men det fanns också en föreställning om att 
många upplevs stressade och har en hög arbetsbelastning. Personen var även medveten om att 
några på företaget har varit sjukskrivna till följd av utmattning. Vidare så finns det en 
medvetenhet hos oss att personens föreställningar kan vara felaktiga och inte behöver bero på 
det gränslösa arbetets förutsättningar. Becker (2008) säger att det inte behöver vara till någon 
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nackdel att ha felaktiga föreställningar, dessa kan i själva verket vara mycket värdefulla, men 
det är ytterst relevant att dem kontrolleras mot verkligheten (Becker 2008:31). Det var bland 
annat genom dessa föreställningar som vi fann det intressant att studera om den gränslösa 
arbetssituationen som förekommer på arbetsplatsen går att koppla till individens välbefinnande. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

5   Resultat  
I detta avsnitt får du som läsare ta del av resultatet från det insamlade intervjumaterialet. 
Resultatet presenteras genom olika teman och anges via underrubriker för att underlätta 
läsning. 
 

5.1   Medarbetarens  möjlighet  att  påverka  sin  flexibla  arbetsform      
Arbetstiden på arbetsplatsen visar sig vara ett diffust begrepp eftersom definitionen inte anses 
vara självklar bland respondenterna. Genomgående är att arbetstiden definieras i vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras, snarare än vilken tid de kommer ta. En av respondenterna 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

Ofta har jag kompenserat för det (arbetstid) redan innan. Att om jag har varit väldigt effektiv 
under 3–4 timmar och fått gjort jättemycket, då anser jag min dag vara färdig. Då spelar det 
ingen roll om klockan är 12, 13 eller 14, då är jag färdig och går hem för dagen utan att 
känna att jag måste kompensera för de övriga timmarna. Det är väl det som är grejen, 
egentligen är det prestationen med färre antal timmar och inte timmarna i sig som är viktiga. 
För annars tar det aldrig slut. Det är nog vad det handlar om för mig på det här stället. 

 
Respondenten syftar på att det inte är antalet timmar som räknas utan att det är upp till varje 
enskild individ att bestämma när hen anser sig vara färdig. Återkommande är att respondenterna 
aldrig känner sig färdiga med sina arbetsuppgifter, vilket bidrar till att dem arbetar utöver 
ordinarie arbetstid. Även om respondenterna arbetar mer än heltid upplever några dåligt 
samvete om de går tidigare någon dag, vilket beror på att de anser att det alltid finns mer att 
göra. Genomgående för respondenterna är att de anser att de har stor möjlighet att påverka när 
och var de arbetar. De kan planera sin egen tid, komma in senare, gå tidigare och sitta hemma 
och jobba eller på annan ort. Alla respondenter anser det vara fördelaktigt och en uttrycker sig 
på följande vis:  
 

För mig är friheten som en flexibel arbetsform ger väldigt viktig. 
 
Respondenterna är positiva till den flexibilitet deras arbetsplats möjliggör för det skapar frihet 
under ansvar. Det framkommer att det är viktigt för respondenterna att själva kunna styra sin 
tid även om det bidrar till att dem arbetar mer, vilket följande respondent uttrycker:  
 

Så länge jag känner att jag själv bestämmer över min tid och ingen annan så är det ok för 
mig. Jag skulle få panik om någon bestämmer att jag måste jobba 15 timmar mer en vecka. 
Hellre att jag själv väljer att jobba dom timmarna extra för att jag behöver det. Vissa gånger 
är det mer eller mindre, men bara jag inte jobbar 60–70 timmar varje vecka och aldrig får 
återhämta mig och att det skulle vara det normala. 

 
Respondenterna uttrycker också att gör man ett bra jobb och levererar i tid är det upp till 
individen själv att fördela sina arbetstimmar. Ett mönster som visar sig är upplevelsen av att 
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chefen har en stor tilltro till respondenten men det tydliggörs att det är mycket förtroendetid där 
individen har ett ansvar. En chef lyfter sin syn på saken: 
 

Nu är jag ju iförsig då en relativt modern chef så att jag tänker mer på resultaten än på hur 
man förlägger sin tid och jag ger ganska mycket frihet fram tills jag inte gör det, slutar lita 
på folk då kan jag liksom bli ganska jobbig och då är det slut liksom på den friheten så att 
säga. 

 
Att respondenterna är försedda med en jobbtelefon och en bärbar dator möjliggör för dem att 
arbeta vart som helst. Samtidigt som respondenterna belyser förmånen med friheten att kunna 
jobba vart de vill och inte vara låst till kontoret är ändå det vanligaste att arbeta på sin fysiska 
kontorsplats. En respondent ger sin syn varför hen tror det är så:   
 

För så fort något är påtvingat så blir det jobbigt. Därför tror jag att det fortfarande är många 
som alltid är inne på kontoret, eftersom det inte är något tvång.  

 
Även om det är fritt att förlägga sin arbetstid vart man vill så säger flera av respondenterna att 
en positiv aspekt med att vara på kontoret är den sociala interaktionen med kollegorna samt att 
det är viktigt att ha en fysisk plats att åka till. En respondent lyfter att detta hjälper hen att gå in 
i “arbetsmode” vilket påvisar en distinktion mellan jobb och hemmiljö. Samtidigt lyfter flera 
respondenter att de uppskattar möjligheten att ta med datorn hem för att både kunna anpassa sin 
livssituation samt göra klart arbetsuppgifter som man inte hunnit med under dagen. Det framgår 
dock en baksida med detta då det finns en risk att man förväntas vara tillgänglig men att det är 
upp till individen att kunna hantera det. 
 
Genomgående nämns fördelen att jobba hemifrån om man har en lättare förkylning eller nästan 
är feberfri. Anledningen till det är att man är tillräckligt frisk för att arbeta men inte vill inte 
riskera att smitta kollegorna. Samtidigt framkommer det att man blir stressad av att gå miste 
om arbetstid om man är sjuk, vilket leder till att man känner att man inte hinner vara sjuk på 
grund av sin höga arbetsbelastning. En av respondenterna uttrycker problematiken på följande 
sätt:   
 

Mer värt att jobba när man är sjuk för att inte behöva ta igen det man missar om man faktiskt 
sjukskriver sig. 

 
Sammantaget anser majoriteten att deras flexibla arbetsform underlättar vardagen men en 
respondent avviker:   
 

Som jag sa, ibland går man tidigare och ibland senare men det känns som att man i slutändan 
ligger på ett konstant plus. Men hade man känt att antal timmar blev ojämnt fördelade så 
hade det varit en fördel men nu känns det aldrig riktigt som att man kan ta ut alla extratimmar 
för det finns inte utrymme för det. Man kan inte riktigt utnyttja fördelarna [...].  
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5.2   Medarbetarens  arbetsbelastning    
Det råder delade meningar angående möjligheten att kunna påverka sina arbetsuppgifter. Å ena 
sidan anses man kunna påverka i hög utsträckning men att man anpassar sig utefter vad 
befattningen kräver. Hos vissa respondenter finns å andra sidan inget utrymme att påverka 
innehållet i arbetsuppgifterna. Bristen på självstyrning bidrar stundtals till att respondenterna 
tilldelas arbetsuppgifter som dem inte tycker är roliga, vilket i slutändan bidrar till en missnöjd 
och frustrerad arbetssituation. Produktiviteten tenderar att minska i sitt arbete när man inte ges 
möjlighet till styrning avseende arbetsuppgifterna.  
 
Respondenterna säger att de har möjlighet att styra hur deras arbetsdag ska struktureras, 
samtidigt så understryker de flesta att dagarna aldrig blir som de tänkt sig: 

 
Jag har en plan men det blir sällan som jag tänkt mig. Det dyker upp saker hela tiden så jag 
kan komma in till kontoret och säga att det här skall jag göra idag, men det är bara om jag 
har tur som jag lyckas med det [...] Stress, frustration, irritation ibland. Den konstanta 
anpassningen till saker och ting när det inte blir som man tänkt sig [...] är extremt påfrestande 
och jag tror det bryter ner en ganska ordentligt att inte känna att man fått betat av sina listor. 
Jag tror det är ett grundläggande mänskligt behov att få känna åtminstone någon gång hur 
saker blir som man planerat.  

 
Den ständiga omställningen som flera av respondenterna möter i sin dagliga arbetssituation 
bidrar till att dem snabbt måste byta fokus i sitt arbete. Det framkommer att man får förvänta 
sig snabba förändringar i denna typ av bransch. Respondenterna är samstämmiga i att det är 
många möten inbokade i deras kalender, samt att den fortsätter fyllas på dagligen. 
Respondenterna anser att mötena tar mycket tid av deras dag och möjligheten att styra dessa är 
liten då de oftast kräver deras närvaro, vilket en respondent framhåller:  
 

För mig är i alla fall problemet att jag är med på så många möten hela tiden. Där hinner jag 
aldrig sitta och jobba så det blir att jag hoppar mellan möten och arbetsuppgifter. Jag känner 
inte att det finns utrymme till att faktiskt sitta ner och jobba med någonting utan ofta upplever 
jag att det blir mycket information på möten [...].  

 
Den dominerande uppfattningen är att man inte hinner slutföra sina arbetsuppgifter under en 
arbetsdag för att mötena tar mycket tid, vilket medför att man tar med sig arbetet hem. Det 
framkommer hos vissa att man tar en kortare lunch eller hoppar över den för att hinna med sina 
arbetsuppgifter. 
 
Respondenternas höga arbetsbelastning leder till att de arbetar utöver ordinarie arbetstid. Den 
höga arbetsbelastningen beskrivs som toppar och dalar hos vissa men är mer bestående för 
andra. Majoriteten av respondenterna berättar att de känner sig ensamma i sin roll och syftar på 
att de inte har någon som kan täcka upp för dem avseende deras arbetsuppgifter vid sjukdom 
och semester. En av respondenterna uttrycker sig på följande vis:   
 

Vi har inga marginaler, vi har få som kan kliva in och rodda den andres jobb och det tror jag 
är en risk lite grann.  
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Det framkommer att flera upplever att de inte har möjlighet att lämna över arbetsuppgifter till 
sina kollegor när de har mycket på sina bord. Anledningen till att man inte ber sina kollegor om 
hjälp är för att det finns en gemensam uppfattning att alla på företaget har en hög 
arbetsbelastning. För respondenterna blir det därför ett fokus på att ”släcka bränder” och 
möjligheten att avsätta tid till en specifik arbetsuppgift finns inte: 
 

Jag tror inte man märker men jag är hela tiden uppe i varv och hinner aldrig landa och tänka 
igenom utan känner ibland att jag har mer att ge men det finns inte tid. Jag vill tänka utanför 
boxen men när ska jag göra det? Den fria tiden finns inte till att tänka nytt. 

 
Samtidigt framkommer det att respondenterna har ett bra stöd av sina kollegor. Några 
respondenter framhäver att chefen har en viktig roll i att hjälpa medarbetaren att prioritera sina 
arbetsuppgifter om det efterfrågas, men understryker att det är upp till dem själva att ”flagga” 
för hjälp. Det framkommer att det finns en insikt i medarbetarnas höga arbetsbelastning men att 
cheferna fortsätter att delegera uppgifter. Vissa respondenter upplever att de inte kan säga nej 
medan andra kan men i slutändan måste ändå arbetsuppgifterna göras. Generellt sett så upplever 
respondenterna att de får bra stöd av sin chef samtidigt som det även framkommer önskemål 
om mer vägledning.  
 
Respondenterna anser att kraven som finns kommer från både externt och internt håll och dessa 
varierar utifrån vilken befattning respondenten har. Samtidigt säger flera att det inte är möjligt 
att ha höga krav i sina arbetsuppgifter när man samtidigt har en hög arbetsbelastning, utan 
kraven landar i att arbetsuppgifterna, som tidigare nämnt, ”måste göras”.  Flera av 
respondenterna är överens om att det saknas en del riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen 
gällande hur man ska gå tillväga i sin arbetssituation och något som efterfrågas är mer 
kontinuitet och stabilitet. I dagsläget blir det istället upp till en själv att ”komma på nåt”, vilket 
kan skapa stress. Flera respondenter säger att arbetsbelastningen inte alltid är rimlig och man 
måste själv sänka sina krav. Samtidigt upplever respondenterna ett stort ansvar och engagemang 
för sina arbetsuppgifter och har generellt en hög ambitionsnivå.  
 

5.3   Balans  mellan  arbete  och  privatliv  
Den flexibla arbetsformen påverkar respondenternas arbetsliv men även deras privatliv. Som 
tidigare nämnt så upplever respondenterna en stor frihet i sin arbetssituation tack vare sin 
flexibla arbetsform, vilket flertalet påpekar är mycket viktigt. Respondenterna som har familj 
lyfter fram hur det hjälper dem att få livspusslet att gå ihop och gemensamt för alla är 
upplevelsen av att privatlivet gynnas av möjligheten att själva kunna styra sina arbetstider. 
Samtliga framhäver möjligheten att utföra privata ärenden under arbetstid som att gå till läkaren 
eller besöka frisören. Detsamma gäller om man behöver ta emot en leverans eller en hantverkare 
och kan arbeta hemma den dagen. Respondenterna som har familj kan gå tidigare från jobbet 
för att hämta på dagis och ta igen timmarna senare på kvällen. Detsamma gäller för dem som 
tränar under lunch och tar igen timmen vid annat tillfälle. Flera understryker att de inte kan se 
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sig jobba på något annat sätt än hur de gör idag men att det är upp till individen själv att hitta 
en balans mellan arbete och privatliv.  
 
Även om den flexibla arbetsformen skapar positiva möjligheter så finns det även en baksida. 
Det framkommer att gränserna mellan arbete och fritid har en tendens till att suddas ut då jobbet 
möjliggör att arbeta överallt och när som helst. En av respondenterna svarade följande på frågan 
hur hen skiljer på arbetstid och ledig tid:  
 

Det gör jag inte. Det finns bara en tid. 
 
Respondenterna upplever att arbetstid och fritid går in i varandra. Några lyfter fram att de inte 
gör någon skillnad på arbete och fritid och de påverkas inte av det. Samtidigt så uttrycker en 
respondent tydligt att det bidrar till stress. Det framgår att det är upp till individen själv att sätta 
gränser så att det inte påverkar dem negativt.  
 
Flera av respondenterna påtalar att de tycker sitt arbete är så pass roligt att de inte gör skillnad 
på arbete och fritid och särskilt en respondent säger att hen kan sitta hemma på sin privata dator 
och göra jobbrelaterade aktiviteter, men ser inte dessa aktiviteter som arbete. Möjligheten att ta 
med sig jobbet hem bidrar även till att flera arbetar utöver ordinarie arbetstid för att klara av 
den höga arbetsbelastningen. Detta i sin tur påverkar fritiden genom att arbetet får allt mer 
utrymme och en respondent upplever stundtals en uppgivenhet vilken hen uttrycker på följande 
vis: 
 

Jag är nog ganska stresstålig men känner att det blir en osund obalans i längden för det är 
familjen som får stryka på foten och de egna intressena. Ibland kan man känna att man bara 
jobbar och hemma gör man bara det nödvändigaste. Det blir mycket man inte hinner med och 
då mår man inte bra. 

 

5.4   Tillgänglighetens  inverkan  
Respondenterna skiljer sig i åsikt angående vilka förväntningar på tillgänglighet utöver 
ordinarie arbetstid som förekommer i organisationen, men den generella uppfattningen är att 
det finns en förväntan på att man ska vara tillgänglig via jobbtelefon och mail. En säger explicit 
att det uppskattas om hen svarar utanför ordinarie arbetstid men känner inte att det förväntas. 
Samtidigt framhäver en annan att det är underförstått att hen ska svara och exemplifierar chefen 
som mailar en lördagskväll gällande måndagens morgonmöte. Vidare framkommer att vilken 
befattning och vilket ansvar man innehar är av betydelse om man förväntas vara tillgänglig eller 
inte. Särskilt respondenterna med chefsposition betonar att det är en självklarhet att de ska vara 
nåbara om det är något viktigt som händer. En av chefernas egna förväntningar på sina 
medarbetare är att om hen har skickat ett meddelande så önskas ett svar. Chefen förväntar sig 
även att medarbetarna själva lyfter om de har problem med hens förväntningar på tillgänglighet. 
En annan av cheferna påtalar att det kan vara svårt att veta vart gränsen går gällande när man 
kan kontakta sina medarbetare: 
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Det som jag kan uppleva som stressande ibland [...] är när det kommer såna där 
chefseskaleringar på helger, åh vi måste skicka någon som kan åka till den här kunden redan 
på måndag, råkar man se det en lördag då blir helgen inte så rolig, då går man och funderar 
på det. [...] den typen av info och mail, det har jag fortfarande inte någon jättebra rutin hur 
jag ska hantera. [...] Då kan man, beroende på vad det är så kan man ju bli väldigt stressad, 
för det är på något sätt jag som har ansvar och lösa det här [...] Vad är rimligt att kräva av 
sina medarbetare. I vissa fall har det till och med varit så att vi behövt ringa på helgen och 
det känns inte bra liksom. Då tycker jag man går utanför i vad man kan förvänta men ofta, 
många ställer väldigt ofta upp. 

 
Respondentens svar visar att oavsett ansvar eller position så finns en förväntan på att 
medarbetarna ska vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. En respondent säger att hen 
tidigare har blivit mycket stressad över att få jobbmail sent på kvällarna och framhåller att om 
någon väljer att vara tillgänglig så tenderar detta att spridas i organisationen: 
 

Det är väl snarare det som är det farliga att ständigt vara uppkopplad, tillgänglig och känner 
att man måste… Det blir lätt ringar på vattnet om en person säger ”ring mig om det är något” 
och man själv inte säger det så får man lätt dåligt samvete. 

 
Respondenten klargör att hens typ av tjänst inte innebär ett ansvar som kräver att man är 
tillgänglig men att hen ändå känt att det har förväntats. En annan respondent vill föregå med 
gott exempel i sin chefsroll och inte bidra till att en ständig tillgänglighet förväntas: 
 

Man inte kan sitta och maila på kvällarna och be om massa actions till dagen efter, för då 
skapar man en onödig stress hos dem anställda. Det händer absolut att jag mailar och svarar 
på något mail på kvällen, men ibland har jag också en medveten strategi om jag har jobbat 
hemma en kväll så har jag förberett några mail men jag skickar dem inte förrän på 
morgonen.  [...] För att just inte skapa den här kulturen oh nej nu har han varit uppe och 
varit uppkopplad och alla andra verkar ha varit det men inte jag. 

 
Det framkommer att chefens agerande anses vara viktigt för att det sätter ramen för allas 
förväntningar.  
 
Somliga respondenter nämner att de själva tenderar att maila kollegor som man vet är på 
semester eller sjuk, även fast de är medvetna om att det kan bidra till stress, vilket de själva 
säger att de har upplevt. Problematiken uttrycks på följande sätt av en respondent: 
 

Det innebär att man aldrig loggar ut. Det blir ett konstant stresspåslag även på helgen och 
under semestern. Man kan få mail där det står ”jag vet att du har semester men…” eller ”jag 
vet att du är hemma och sjuk men…”. Där blir det gränslösa väldigt negativt. 

 

5.5   Det  är  upp  till  individen  
Samtliga respondenter tycker det är fördelaktigt att IT och dess uppkoppling möjliggör att man 
kan jobba vart som helst. En fördel som nämns är att det gör det enkelt att jobba och man kan 
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vara produktiv även hemma. Samtidigt upplever några det som en nackdel att man alltid kan 
vara tillgänglig. En respondent uttrycker sig på följande sätt: 
 

Det skapar möjligheten att t ex jobba hemifrån eller varifrån som helst och det är till stor del 
en fördel. Nackdelen är att man alltid kan vara tillgänglig. Har man inte datorn på så har 
man mobilen och kan se när mailen kommer. Det är på gott och ont men jag skulle inte vilja 
vara utan det heller för som sagt, många gånger är det en väldigt stor fördel. Jag tänker att 
det till stor del handlar om egen disciplin och bestämma sig för att inte titta på mobilen men 
att kunna använda tekniken när man själv vill är en stor fördel. 

 
Det individuella ansvaret för att sätta gränser för sin tillgänglighet och sin flexibla arbetsform 
återkommer hos flertalet av respondenterna och de har olika tillvägagångssätt för att hantera 
det. En strategi som några använder sig av är att de stänger av ljudet på mobilen. En annan är 
att man tar bort mailikonen för att inte se att man har fått mail. Det framhålls att om telefonen 
ringer på kvällstid så är det ett eget val man gör om man vill svara eller inte. De flesta har en 
och samma mobiltelefon för både jobb och privat men de respondenter som har valt att ha skilda 
mobiltelefoner anser att det är positivt för att de kan lägga ifrån sig jobbtelefonen. Några 
respondenter väljer att ibland lämna sin dator på jobbet för att göra en slags skiljelinje mellan 
arbete och fritid men en av dessa väljer ändå att vara fortsatt tillgänglig via sin telefon. Vad 
gäller semestrar så nämns det återkommande att man sätter på out of office-funktionen på sin 
mail och informerar sina kollegor att de kan skicka ett meddelande om det är något viktigt. En 
respondent utmärker sig genom att även slå på out of office-funktionen på helgen för att markera 
att hen inte jobbar på helger. Detta påvisar varierade sätt på hur man väljer att avgränsa sin 
tillgänglighet men återkommande är att det är ett eget ansvar, vilket en respondent uttrycker på 
följande sätt: 
 

Jag tror att det är både på gott och ont. Jag tror det är världens mest fantastiska grej men det 
öppnar lite av en Pandoras box och blir till en förbannelse på något sätt. Det är frihet med 
djävulska villkor, om du inte vet vad riskerna innebär så är du i farozonen för att inte kunna 
hantera det och sätta gränser för dig själv [...] så leder det bara till stress och utmattning. 

 
Även om några är medvetna om riskerna med att ständigt vara tillgänglig tycker ändå 
majoriteten att det skulle vara en nackdel att ha formella regler angående tillgängligheten. De 
anser att med formella regler skulle man känna sig mer styrd och tappa en del av sin egen 
möjlighet att påverka, så istället betonas vikten av att chef och medarbetare kommer överens 
om vad som ska gälla. Samtidigt efterfrågar några av respondenterna någon typ av generell 
riktlinje att förhålla sig till i sin arbetssituation och ett tydligare ledarskap. En respondent i 
chefsroll påtalar att tjänstemän i denna typ av bolag måste kunna få bestämma själva och att det 
sedan är upp till cheferna att hjälpa individerna att sätta gränser för sin frihet och tillgänglighet 
när de har problem med att hantera det. 
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5.6   Möjlighet  till  återhämtning  
Som ovan nämnt har respondenterna fysiska strategier för att kunna sätta gränser för arbete och 
fritid. Dock framkommer det att respondenterna har svårare för att styra sina tankar och inte 
tänka på jobbet när de är lediga. Detta lyfts fram av en respondent på följande sätt: 

 
Men tankarna är svåra att kontrollera, du kan ju inte kontrollera vad du tänker på. Har du 
ett problem som du behöver lösa så går du och tänker på det oavsett om det är vardag eller 
helg. Men då blir det fysiska, som att lägga ifrån sig mobilen, ett sätt att dra en gräns. 

 
Återkommande framhävs betydelsen av att göra något fysiskt såsom träning eller 
familjeaktivitet, för att kunna bryta tankarna och släppa jobbet. En respondent uttrycker sig på 
följande sätt angående att koppla bort arbetet mentalt: 
 

Det blir mer praktiska saker, att göra saker fysiskt. Jag går och tränar, det är min frizon, där 
tänker jag absolut inte på jobbet. Jag tror att det är jätteviktigt att vi i vårt jobb där vi sitter 
mycket framför datorn och saker aldrig blir färdiga, får stänga av genom att göra praktiska 
saker på helgen. [...] Det är fokuset man vill åt, att bara kunna fokusera på en sak, det är 
tillfredsställande för hjärnan tror jag. Det tror jag är viktigt för att kunna koppla bort allt 
som snurrar i huvudet. Det är också viktigt att du tar ansvar för det och ser till att det händer. 
Det är upp till dig att gå ut i trädgården och plantera blommor. Sitter du hemma på fritiden 
så kommer det börja snurra.  

 
Det individuella ansvaret betonas även när det gäller återhämtning och det är upp till en själv 
att göra vad man ska ha på arbetstid och ta hand om sig själv på övrig tid. Det förekommer 
delade åsikter kring om respondenterna har möjlighet att återhämta sig men de flesta säger att 
de har det. Den höga arbetsbelastningen gör så att vissa passar på att återhämta sig när de har 
en lugnare period på jobbet medan andra menar på att det aldrig infinner sig en lugn period. De 
flesta anser att kollegor är bra på att uppmuntra varandra till återhämtning men att det inte görs 
från arbetsgivaren i någon större utsträckning. En respondent lyfter att det i organisationen 
varken uppmuntras till återhämtning eller till att arbeta mer än 40 timmar i veckan. Det 
framkommer att en del respondenter tycker det är viktigt att ha någon att prata med som de litar 
på, antingen en familjemedlem eller kollega, för att kunna få ett annat perspektiv när de har 
jobbrelaterade problem som hör ihop med deras ansvar. De anser att detta stöd kan hjälpa att 
reducera den stress som kan uppstå när det är svårt att släppa jobbet mentalt. 
 
Erfarenhet är något som framhålls vara av betydelse för att kunna ta sitt ansvar gällande att 
”släppa jobbet” och återhämta sig. De respondenter som påtalar att erfarenheten spelar roll har 
lärt sig att bedöma situationer och prioritera vad som är brådskande och inte. Något som 
framhävs är att man blir van vid att göra avvägningar och bekväm i att ta beslut, exempelvis att 
vänta med en uppgift till morgondagen på grund av att det i tillfället är fokus på familj eller 
träning. En respondent uttrycker sig på följande vis: 
 

Förhoppningsvis så blir man lite klokare med åldern och man, alltså jag har ju lättare att 
koppla bort idag [...] Men det är också för att jag har lärt mig. [...] Jag har mina intressen 
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som gör att jag måste, om jag ska överleva som individ så måste jag göra de här grejerna 
annars kommer jag inte att bli någon bra och effektiv person på jobbet heller. 

 
Slutligen framkommer det att respondenterna gör medvetna val för sin återhämtning eftersom 
de vet att deras välbefinnande påverkas negativt annars. Det omnämns hos några att de har lärt 
sig att sätta sitt jobb i perspektiv och en av dem lyfter detta på följande sätt: 
 

Jag tror att det är en viktig insikt, att jobbet inte står och faller med mig. [...] Jag kan inte 
offra min hälsa och min hjärna för ett företag där jag vet att jag bara är en ”headcount” i 
slutet av dagen. Det är klart man vill göra ett bra jobb men inte till vilket pris som helst. Det 
är för många som offrar sin hälsa för arbeten idag där man är utbytbar. Jag tror att det är 
viktigt att påminna sig om det. Men din hjärna är inte utbytbar.  
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6   Diskussion  
  

6.1   Resultatdiskussion  
Nedan analyseras resultatet i relation till valda teorier och tidigare forskning. Diskussionen 
är utformad efter framträdande teman från analysen. 
 

6.1.1   Det  individuella  ansvaret  
I resultatet framkommer det att respondenterna ser fördelar med den upplevda frihet som deras 
flexibla arbetsform möjliggör då de kan styra när och var de vill arbeta. Denna känsla av frihet 
grundas i ett förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare men kräver emellertid ett eget 
ansvar för sin arbetssituation, något som i sin tur leder till en förväntan att individen själv måste 
leda och kontrollera sitt arbete. Detta kan förstås i relation till Baumans (2002) teori om 
individualisering som lyfter att dagens frihet innebär att individen behöver ta allt mer ansvar 
och att det kan bidra till lycka men även en osäkerhet (2002:55, 110). För respondenterna visar 
sig denna känsla av frihet vara positiv bland annat för att det innebär att de kan gå ifrån arbetet 
för att göra privata ärenden under dagen. Därtill lyfter några fördelarna med att kunna välja att 
jobba när de är som mest produktiva. Dock så tenderar flexibiliteten att leda till att de arbetar 
mer. Även om man har gjort sitt arbete klart för dagen så nämner vissa att de har svårt för att 
gå hem tidigt från kontoret för att de får dåligt samvete. Grönlund (2007) framhåller att om man 
har en stor frihet i sitt arbete så kan skuldkänslorna öka mot sin familj om arbetet går ut över 
familjen (2007:14). För respondenterna i denna studie är det istället mot kollegorna som de 
känner dåligt samvete. Vi ställer oss frågande till vad det kan bero på? Enligt Trygg (2014) har 
det blivit en norm i kunskapsintensiva branscher att arbeta mer än sina 40 timmar (2014:161). 
Respondenternas dåliga samvete skulle kunna förklaras av denna norm som gör att de inte vill 
vara sämre än någon annan samt att det finns en medvetenhet hos respondenterna om att alla 
har mycket att göra. Att ta sig “friheten” att gå tidigare istället för att stötta en kollega kan 
därmed bidra till skuldkänslor. 
  
Allvin et al. (2006) betonar att en arbetssituation med ökade krav på autonomi bidrar till att 
man blir osäker på vad som krävs av en och att man inte vet om det man gör är bra nog (2006:25, 
171). Från resultatet finner vi att respondenterna delvis upplever en otydlighet gällande vilka 
förväntningar som finns gällande tillgänglighet och krav i deras arbete. Denna otydlighet kan 
leda till en osäkerhet som gör att man tvivlar på sin egen förmåga och därmed en stark vilja att 
prestera och framstå som ambitiös. Aronsson (2018) problematiserar prestationsbaserad 
självkänsla som innebär att det är via sin prestation som individen upplever att hen “blir någon”. 
Man får en slags identitet, något som han förklarar kan ligga till grund för att man arbetar 
mycket (2018:91). Att respondenterna väljer att arbeta mycket kan därmed tolkas som ett sätt 
att skapa och upprätthålla en identitet, vilket kan förklara respondenternas höga ambitionsnivå. 
Det går i linje med vad Trygg (2014) påvisar i att antalet fler arbetade timmar har blivit 
normbildande i den professionella identiteten (2014:161). Vidare säger även Trygg (2014) att 
en del av denna identitet förklarar varför individer väljer att jobba på sin fysiska arbetsplats 
istället för någon annanstans, även om möjligheten finns. Anledningen är att individen vill visa 
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att hen arbetar för syns man inte så finns man inte (2014:164–165). I resultatet framkommer att 
respondenterna, trots sin valmöjlighet att förlägga sitt arbete var som helst, väljer att arbeta på 
kontoret till största delen. Respondenterna säger att de väljer detta ur ett socialt perspektiv men 
vi reflekterar över om de är medvetna om att de till viss del kanske blir styrda av en rådande 
norm.  
 

6.1.2   Diffus  gränssättning  mellan  arbete  och  privatliv    
Det gränslösa arbetet bidrar således till en känsla av frihet samt en upplevelse av att arbete och 
privatliv lättare går att förena. Samtidigt finner Grönlund (2007) att det är just detta som gör att 
det blir allt viktigare för individen att lära sig att sätta gränser för annars finns risken att friheten 
blir en stressfaktor (2007:11). Å andra sidan säger våra respondenter att det är just friheten som 
den flexibla arbetsformen möjliggör som de uppskattar och påtalar att fasta tider snarare skulle 
göra dem stressade. Allvin et al. (2006) menar på att arbete och det övriga livet tenderar att 
överlappa varandra allt mer och att det är del av det nya arbetslivet (2006:168–169). Detta är 
något vårt resultat även visar och respondenterna anser att gränserna mellan fritid och arbete 
tenderar till att flyta samman. Att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut kan leda till ohälsa 
enligt Mellner (2016:149). Dock är det endast en av respondenterna som uttrycker konkreta 
känslor knutna till stress. Några av respondenterna gör inte någon skillnad på arbete och fritid 
utan ser det som en tid och är tillfreds med det. Vi skulle vilja påstå att deras hantering av 
gränser mellan arbete och fritid går att likna vid den så kallade integreringsstrategin, vilket 
innebär att man låter de olika sfärerna flyta samman vilket i sin tur kan minska friktionen dem 
emellan (Mellner 2018:38). Något vi reflekterade över är om respondenterna väljer att integrera 
sina sfärer för att det är vad dem själva vill eller om det är för att deras arbetssituation kräver 
det? Det framgår i resultatet att det är upp till individen själv att sätta gränser så att det inte 
påverkar dem negativt. Samtidigt framkommer det att det finns en förväntan på tillgänglighet 
utanför ordinarie arbetstid, vilket kan bidra till att respondenterna har svårt för att skilja på 
arbete och privatliv och därmed väljer de att inte göra en åtskillnad. Mellner (2018) betonar att 
det ska vara ett samspel mellan ledare och medarbetare om hur gränser för detta ska sättas och 
menar att det inte är enbart individens skyldighet att ansvara för sin arbetssituation (2018:40). 
Vi anser att ett tydligare ledarskap behövs för att hjälpa individen att hantera gränssättningen i 
hens diffusa arbetssituation. Genom ett tydligare ledarskap kan ohälsa förebyggas, vilket även 
betonas i arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2015:4).    
 
Det framkommer att förväntningar på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid är otydliga på 
arbetsplatsen. Mellner (2016) beskriver att möjligheten att arbeta när som helst och vart som 
helst skapar ökade förväntningar på tillgänglighet (2016:146), vilket därmed skulle kunna 
förklara att majoriteten av respondenterna anser att det finns en förväntan på att de ska vara 
tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. Samtidigt så understryker respondenterna att det inte 
finns några uttalade förväntningar vad detta beträffar. Gillberg (2018) omnämner att 
medarbetaren kan få egna föreställningar kring arbetsgivarens förväntningar på tillgänglighet 
utanför ordinarie arbetstid, om det inte finns riktlinjer som talar om det. Det skulle kunna 
förklara varför respondenterna väljer att vara tillgängliga under semestern och när de är sjuka. 
Vidare framgår det att man inte vill vara mindre hängiven än sina kollegor och risken med 



 

29 
 

individuella förväntningar är att individens tillgänglighetskrav eskalerar (Gillberg 2018:25, 32). 
Samtidigt ställer det oss frågande om medarbetarna själva är med och bidrar till en kultur som 
innebär ständig tillgänglighet? Det finns en medvetenhet hos respondenterna som bygger på 
egen erfarenhet, att mailandet under sjukdom och semester kan bidra till stress, men ändå väljer 
man att fortsätta maila. Vidare upplever en del dåligt samvete om man inte besvarar sina 
kollegor när man är sjuk eller på semester, vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel. Detta skulle 
kunna tyda på en kultur som individerna inte är medvetna om att de är med och bidrar till. Vår 
uppfattning är att om det hade funnits riktlinjer kommunicerade hade man haft något att förhålla 
sig till och det dåliga samvetet gällande sitt val angående tillgängligheten hade inte varit lika 
påtagligt. Att ha någon typ av ram eller riktlinje att förhålla sig till menar även Bauman (2002) 
är viktigt just för att individen ska veta vad som förväntas av den (2002:58-59). Vi finner det 
dock intressant att respondenterna, trots en medvetenhet om risker, inte önskar några policys 
kring tillgänglighet. Dock tyder resultatet på någon form av vägledning, vilket vi uppfattar som 
en efterfrågan på ett tydligare ledarskap. I resultatet framkommer en tvetydig bild över 
chefernas synsätt på förväntningar avseende tillgängligheten. En chef förväntar sig att 
medarbetarna ska vara tillgängliga om situationen kräver det medan en annan har en medveten 
strategi att inte maila sina medarbetare på kvällarna för att hen inte vill vara med och skapa en 
ständigt tillgänglig kultur. Vi anser att chefernas olika synsätt kan förklara respondenternas 
olika upplevelser av vilka förväntningar som finns gällande tillgänglighet. Mellner (2018) 
framhäver att chefen har en viktig roll i att vara den som sätter ramarna och att dess agerande 
har en betydelse för vilken kultur som skapas i en organisation med gränslöst arbete (2018:40-
41). Vi är av den åsikt att för att motverka otydliga förväntningar är det viktigt att cheferna blir 
medvetna om vilka konsekvenser deras agerande kan få samt att det finns en enhetlig samsyn 
över vad som ska gälla i företaget. I det anser vi att ledningen har en betydelsefull roll som 
behöver vara ett gott föredöme och vägledande för resten av organisationen.  
 

6.1.3   En  flexibel  arbetsform  med  hög  arbetsbelastning  
I studiens resultat framkom det att samtliga respondenter upplever en hög arbetsbelastning och 
att den bidrar till att respondenterna arbetar utöver ordinarie arbetstid. De flesta säger sig ha 
stort inflytande i sin arbetssituation gällande var och när de arbetar, vilket kan förklara att de 
överlag uppger att de inte påverkas negativt av att arbeta mycket i någon större utsträckning. 
Det går i linje med vad Grönlund (2007) framhåller att om man har en hög egenkontroll så har 
man en benägenhet att arbeta övertid utan att det nödvändigtvis påverkar ens välbefinnande 
negativt (2007:11). Det som verkar vara viktigast för respondenterna är alltså möjligheten att 
få välja när och var man arbetar. Så länge man får styra detta så kan man godta att jobba många 
timmar. Något vi fann var intressant är att alla verkar anse att det är acceptabelt att arbeta fler 
timmar än ordinarie arbetstid och det får oss att fundera om det beror enbart på deras möjlighet 
att styra sin arbetstid eller om det beror på något annat? Trygg (2014) pratar om normer som är 
förekommande i kunskapsintensiva branscher och syftar på arbetsuppgifternas karaktär. Hon 
menar att dessa är svåra att mäta och därmed blir det svårt att veta när man är färdig med en 
uppgift, vilket bidrar till en hög arbetsbelastning (2014:163). Det skulle kunna förklara varför 
respondenterna upplever att de aldrig känner sig färdiga samt att deras arbetstid definieras av 
arbetsuppgifterna. Några väljer att hoppa över lunch för att kunna hantera sin höga 
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arbetsbelastning. Detta skulle kunna exemplifiera en del av den problematik som Bauman 
(2002) lyfter med individualiseringen då oavsett hur individen väljer att hantera sin 
arbetssituation så blir det hen som får ta konsekvenserna av det (2002:61).   
 
Någonting som vi finner anmärkningsvärt är att respondenterna verkar vara tillfreds i sin 
arbetssituation samtidigt som en splittrad bild ges gällande vilken kontroll de har i hur deras 
arbetsuppgifter ska utföras. Vidare är det ingen av respondenterna som känner att de kan ta 
hjälp av sina kollegor då alla sitter på hög arbetsbelastning. Respondenterna upplever inte själva 
att de har höga krav men med utgångspunkt i krav-kontroll-stöd-modellen anser vi att 
tidsbristen ihop med den höga arbetsbelastningen ändå tyder på höga krav (Eriksson & Larsson 
2009:145). För de respondenterna med låg kontroll kan dessa höga krav leda till ohälsa i form 
av stress (Theorell 2012:23). Vi har fått uppfattningen om att ambitionsnivån överlag är hög 
och det framgår att en del inte får utrymme att kunna slutföra uppgifter med vad de upplever 
vara sin fulla potential. Det resulterar i att man tvingas sänka sina egna krav för att kunna 
hantera sin arbetssituation. Detta är något som vi bedömer kan leda till missnöje och hämma 
individens utveckling på sikt. Allvin et al. (2006) är av samma åsikt och betonar att sänka 
kraven inte är någon lösning på situationen (2006:141). Som tidigare nämnt finns inte 
möjligheten att ta hjälp av sina medarbetare men å andra sidan upplever alla att de har socialt 
stöd både hos chef och kollegor.  Vi ställer oss frågande till detta men Allvin et al. (2006) 
förklarar att det sociala stödet kan tillgodose det grundläggande mänskliga behovet och syftar 
på kamratskap och grupptillhörighet (2006:141). Därmed tolkar vi att även om respondenternas 
inte får stöd i sina arbetsuppgifter så accepterar de sin arbetssituation genom att de känner en 
gemenskap. Dock framgår det att några hämtar stöd från vänner och familj, vilket vi tyder som 
att det finns ett större behov av socialt stöd i sin arbetssituation. 
 

6.1.4   För  välbefinnandets  skull  
Som ovan nämnt har respondenterna en hög arbetsbelastning och hos några är den bestående, 
vilket får oss att fundera över vilka risker som finns om de inte har möjlighet att återhämta sig. 
Dock säger de flesta att de har möjlighet till återhämtning men en person avviker genom att 
uttrycka en brist på tid till återhämtning på grund av sin arbetsbelastning. Enligt 
arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2015:4) så kan det leda till ohälsa och arbetsgivaren ska ta 
hänsyn till tecken på hög arbetsbelastning samt möjliggöra en regelbunden dialog kring detta 
med arbetstagarna via ledarskapet (AFS 2015:4). Dock framkommer det i resultatet att cheferna 
delegerar arbetsuppgifter trots att de är medvetna om medarbetarnas höga arbetsbelastning. Vi 
kan se en risk till ohälsa om respondenterna inte får möjlighet att återhämta sig och den höga 
arbetsbelastningen fortsätter. 
 
Det framkommer att vissa känner att man inte hinner vara sjuk på grund av den höga 
arbetsbelastningen. Många väljer att jobba när man är ”halvkrasslig” vilket de anser vara en 
stor fördel med deras flexibla arbetsform. Vi förstår det praktiska med detta men ser även en 
problematik i och med att detta beteende är kopplat till den höga arbetsbelastningen. Det blir 
upp till individen att bestämma om man är ”tillräckligt” sjuk för att inte kunna jobba, vilket 
skulle kunna leda till att man jobbar även då man egentligen borde vila helt och hållet. Detta 
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påvisar ännu en gång att det blir upp till individen att ta ansvar för sin situation, vilket Grönlund 
(2007) menar kan leda till stress (2007:22).  
 
Mellner (2016) framhåller vikten av att kunna släppa jobbet både fysiskt och mentalt för sin 
återhämtning (2016:149). Flera av respondenterna har lärt sig via erfarenhet hur de ska hantera 
sin gränslösa arbetssituation, anledningen är att de tidigare blivit stressade av den och idag gör 
de medvetna val för sin hälsa. Några försöker skilja på arbete och privatliv genom att 
exempelvis lämna datorn på jobbet för att de har ett behov av att göra en skillnad på jobb och 
privatliv. Detta går att likna vid vad som benämns som segmenteringsstrategi (Mellner 
2018:39). Det framkommer i resultatet att det kan vara svårt att släppa sina tankar på jobbet 
vilket främst bottnar i förväntan på tillgänglighet, och fysisk träning benämns då vara till hjälp. 
Med tanke på att en del av våra respondenter upplever att jobb och fritid går in i varandra kan 
det förklara varför de har svårt att släppa sitt jobb på fritiden. Respondenterna använder sig 
således av olika strategier och Mellner (2018) framhåller att chefen bör ha insikt i dessa för att 
kunna tillgodose individens behov (2018:40).  
 

6.2   Metoddiskussion  
Under denna rubrik lyfts en kritisk diskussion kring studiens genomförande samt reflektion 
över studiens metodval. Diskussionsavsnittet ger slutligen förslag på vidare forskning. 
 
Fenomenet gränslöst arbete är ett omfattande ämne och svårigheten med att veta i vilken 
riktning vi skulle gå gjorde att vi valde att utgå ifrån ett abduktivt perspektiv. Vi är medvetna 
om att vårt abduktiva tillvägagångssätt kan ha resulterat i en bred och i viss mån något spretig 
intervjuguide. Upplevelsen var att den insamlade datan blev nyansrik, vilket vi önskade, men 
vi upplevde även en viss grad av svårighet med att hantera detta. Det bidrog till att det tidvis 
var svårt att koda vårt material och vi hade många diskussioner hur vi skulle gå tillväga då vi 
inte var säkra på vad vi ville belysa. Vi funderade på att ändra vårt kodschema som var uppbyggt 
efter våra teman så att det istället skulle utgå från våra frågeställningar, men i samråd med 
handledaren bestämde vi oss för att behålla vårt ursprungliga kodschema och fortsätta med fler 
intervjuer. Vi är medvetna om att antingen ett deduktivt eller ett induktivt perspektiv hade 
kunnat renodla och således underlätta studiens genomförande och därmed hade resultatet 
kunnat se annorlunda ut (Bryman 2011:26–28).  
 
En av oss har anknytning till företaget och var även den som valde vilka respondenter som 
skulle delta i studien. Valet av respondenter föll på de som fanns tillgängliga och hade möjlighet 
att ställa upp med kort varsel. Samtidigt fanns en medvetenhet vid valet av respondenter då vår 
grundtanke var att studera hälften män och hälften kvinnor för att kunna göra en jämförelse 
mellan könen. Vi är medvetna att personen med anknytning till företaget sitter på en 
förförståelse som kan ha påverkat valet av respondenter och därmed resultatet. I resultatet valde 
vi att presentera intervjupersonerna i hen-form då vi inte uppfattade några skillnader mellan 
könen. Vi är dock medvetna om att det finns en problematik kring skillnader mellan kvinnor 
och män då det finns forskning som påvisar detta, men vi kunde alltså inte se några skillnader 
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som är kopplade till respondenternas kön i vår studie. Det beror troligtvis på att studien består 
av ett begränsat urval. 
  
Vi var båda två med under samtliga intervjuer och vi övervägde detta val noga i och med att 
en av oss har en relation till arbetsplatsen. Det kan ha bidragit till att intervjupersonerna inte 
var bekväma och vågade vara helt öppna och ärliga i sina svar. Samtidigt ansåg vi att det var 
relevant att bägge närvarade för då kunde den ena hålla i intervjun och den andra kunde 
anteckna och inflika med frågor. Ett medvetet val gjordes i att personen med relation till 
arbetsplatsen antecknade och enbart ställde följdfrågor när det ansågs vara nödvändigt. Detta 
på grund av att inte riskera att hennes föreställningar kring arbetsplatsen skulle påverka 
intervjun (Aspers 2011:66). 
  
En reflektion vi gjorde under våra intervjuer var att några av våra frågor uppfattades som 
upprepande av vissa respondenter, medan det inte gjorde det för andra. Vi ansåg själva att vissa 
frågor ibland blev upprepande men det bidrog även till djupare svar och reflektion hos några av 
intervjupersonerna. En del av intervjupersonerna hade svårare för att ”öppna upp sig” och 
genom att frågorna upprepades gav det möjlighet att de fick tänka till ytterligare en gång. Vi 
ansåg det även vara relevant att låta alla respondenter få chansen att svara på samma frågor, 
därav valde vi att inte ta bort de frågor som uppfattades snarlika. 
  
Endast en av intervjupersonerna tog del av intervjuguiden innan själva intervjun. Vi erbjöd inte 
intervjupersonerna att ta del av frågorna på grund av att vi önskade spontana svar men om de 
ville ta del av dem så fanns möjligheten. Vi är därmed medvetna om att det kan ha påverkat 
utfallet på svaren i fallet där personen fick ta del av frågorna på förhand. Vi valde dock att ta 
bort våra följdfrågor innan vi skickade över intervjufrågorna till personen i fråga.  
 
I vår intervjuguide använde vi begrepp som flexibilitet och flexibel arbetsform. Vi är medvetna 
om att intervjupersonerna kan ha tolkat dessa begrepp på olika sätt då vi inte informerade dem 
om vår definition av begreppen. Det valet gjordes för att vi ville att individerna skulle tolka 
frågorna utifrån sig själva. Vi är dock medvetna om att det kan ha bidragit till en lägre validitet 
i vår studie i och med att vi inte vet hur de har tolkat begreppen (Bryman 2011:352).  
 

6.3   Vidare  forskning  
Det hade varit intressant att göra en större studie på företaget och inkludera fler medarbetare i 
företaget för att få en djupare och bredare förståelse i hur det gränslösa arbetet tar sig uttryck. 
Det hade även kunnat ge oss möjligheten att jämföra eventuella skillnader mellan kvinnor och 
män. Det hade även varit intressant att göra en kvantitativ studie men då finns risken att man 
inte får samma djupa förståelse som en kvalitativ ansats möjliggör. Företaget är internationellt 
och i förlängningen hade ett intressant spår varit att göra en studie där man inkluderar kontor i 
andra länder för att se om och hur uppfattningar om det gränslösa arbetet skiljer sig mellan 
länderna. 
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I studien har vi fått en bild av en intensiv och omfattande möteskultur. Respondenterna bokar 
själv in många möten samt blir uppbokade på flertalet, i en arbetssituation med hög 
arbetsbelastning. Det hade också varit intressant att närmare undersöka varför man har så många 
möten samt om och hur individens välbefinnande påverkas av en intensiv möteskultur. Har 
möteskulturen förändrats över tid eller är den lika intensiv som den alltid varit? Kan det istället 
vara andra faktorer som påverkar hur individerna upplever möteskulturen? Skiljer sig 
möteskulturen beroende på bransch? 
 
I studiens resultat framkom det att trots möjligheten att jobba vart man vill, så väljer de flesta 
att arbeta på sin fysiska kontorsplats. Dock dök en tanke upp under studiens gång om vi kommer 
gå mot kontorslösa arbetsplatser eller ges valmöjligheten att gå ihop med exempelvis 
vänner/bekanta och hyra en egen lokal och därmed själv välja vem man arbetar med under 
dagarna. Man jobbar fortsatt på olika företag men får själv bestämma vem man vill ha sitta med. 
Det gränslösa arbetet innebär allt längre dagar och att arbete och privatliv flyter samman, kanske 
är nästa steg att man blir ”kollega” med sina vänner? Det hade varit intressant att göra en studie 
och undersöka hur stor sannolikheten är att vi går det hållet. Samt, om det finns företag som 
arbetar med kontorslösa arbetsplatser, undersöka utfallet hos medarbetarna i en sådan miljö. 
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7   Slutsats  
Nedan presenteras studiens slutsatser som besvarar syftet och frågeställningarna. 
 
Det gränslösa arbetet möjliggör en stor frihet i form av att man kan styra när och var man vill 
arbeta, vilket samtliga respondenter upplever som mycket positivt. Detta bidrar även till att de 
kan kombinera arbete och privatliv och därmed öka känslan av att livspusslet går ihop. Denna 
frihet grundar sig i en förtroenderelation mellan respondenten och arbetsgivaren och det ger 
respondenten både kontroll och ansvar över sin arbetssituation. Samtidigt innebär det att 
respondenten blir allt mer utlämnad till sig själv och tvingas därmed bli individualiserad (Allvin 
et al. 2006:100). Det problematiska i deras arbetssituation är att man alltid kan vara tillgänglig 
och att förväntningarna angående tillgängligheten är otydliga. I och med deras höga 
arbetsbelastning får det oss att ställa oss frågan hur mycket frihet de faktiskt har i sin 
arbetssituation? Respondenterna upplever att de har möjlighet att kunna påverka sin 
arbetssituation men i och med att de bland annat behöver arbeta mer än sina 40 timmar i veckan 
och dra in på lunchrasten kan det tyda på att de i själva verket inte har så hög egenkontroll.   
 
För att det gränslösa arbetet ska vara hanterbart så använder respondenterna sig av olika 
strategier. Samtliga väljer att arbeta mycket för att hantera sin höga arbetsbelastning och det 
finns en medvetenhet att man behöver sänka sina egna krav. Somliga gör ingen skillnad på 
arbetsliv och privatliv utan låter dessa sfärer gå in i varann medan andra försöker göra en 
distinktion mellan sfärerna. Något som är genomgående hos respondenterna är att de utför 
någon form av fysisk aktivitet för att kunna släppa jobbet både fysiskt och mentalt. Flera 
benämner att de genom erfarenhet har lärt sig att hantera sin arbetssituation och vet därför vad 
de ska göra för val för sin hälsas skull. Respondenterna uppger att de överlag mår bra i sin 
gränslösa arbetssituation även om en viss frustration och stress framträder. Det finns en 
medvetenhet kring vilka risker ett gränslöst arbetsliv kan medföra men genom respondenternas 
upplevda egenkontroll i sin situation så ser de ingen fara med det. Trots att det finns både en 
erfarenhet och medvetenhet hos individerna kring risker om ohälsa så anser vi att arbetsgivaren 
bör ta ett större ansvar i att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats, i likhet med det AFS:en 
(2015:4) betonar.  
 
Sammanfattningsvis så finner vi att respondenterna till viss del styrs indirekt av en 
underliggande norm, vilket kan komma att bidra till en kultur som i långa loppet inte har ett 
positivt utfall för individens hälsa. I och med det anser vi att ledarskapet har en avgörande roll 
i att skapa en kultur som förespråkar en hållbar arbetsplats.  
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9   Bilaga  -  Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor: 
 

•   Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  
•   Vad har du för utbildning?  
•   Hur ser din familjesituation ut? Civilstatus/barn?  

    
Tid & Rum (när, var): 
 

•   På vilket sätt upplever du flexibilitet i ditt arbete avseende arbetstider och plats? 
 

•   Hur mycket skulle du uppskatta ungefär att du arbetar i timmar per vecka i snitt? 
Hur ofta arbetar du utöver ordinarie arbetstid? Hur kommer det sig? 
 

•   Hur fördelar du dina arbetstimmar under en vecka? 
Jobbar du på dagar/kvällar/helger? Hur kommer det sig? 
 

•   På vilket sätt har du möjlighet att påverka din arbetstid? 
(D.v.s. hur arbetstiden fördelas) Vilka för- och nackdelar ser du med detta? 
 

•   Vart förlägger du främst ditt arbete? 
Kontoret? Hemma? På resande fot? Övrig plats? Hur kommer det sig? 
 

•   På vilket sätt har du möjlighet att påverka vart du förlägger ditt arbete? 
Vilka för- och nackdelar ser du med det?    
  

•   Har du arbetat vid tillfällen när du varit sjuk/vabbat eller på semester? 
Hur kommer det sig?  
  

•   Hur skiljer du på arbetstid och ledig tid? 
Har det förändrats under ditt arbetsliv? På vilket sätt?  
 

•   Anser du att din flexibla arbetsform underlättar din vardag? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur kommer det sig?  

 
Arbetsuppgifter (hur): 

 
•   På vilket sätt har du möjlighet att påverka innehållet i dina arbetsuppgifter? 

Kan du styra utifrån vad du själv vill eller är det utifrån vad andra vill och 
efterfrågar? Vilka för- och nackdelar ser du med detta? Krävs det mycket egna beslut?  
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•   Hur ser dina möjligheter ut att själv påverka hur din arbetsdag ska struktureras? 
Kan du bestämma helt själv eller är det framför allt chefen som styr hur du lägger upp 
arbetet? Frihet under ansvar?  
 

•   Hur upplever du din arbetsbelastning i relation till de krav som ställs i ditt arbete? 
Hög/låg? Har du möjlighet att tacka nej till arbetsuppgifter? Förväntningar från 
chef/kollegor? Upplevelse av förändring i arbetsuppgifter? Snabba omställningar? 
 

•   Upplever du att du har stöd från chef och kollegor i din arbetssituation? 
På vilket sätt? Hur artar det sig? T.ex. om du har fler arbetsuppgifter än vad du kan 
mäkta med? Vid sjukdom och semester?  
 

•   Upplever du att du har möjlighet till återhämtning? 
Är det något som uppmuntras av arbetsgivare/chef eller eget initiativ? 

 
Tillgänglighet: 

 
•   Hur tänker du kring den flexibilitet och tillgänglighet som IT möjliggör i arbetet? 

T.ex. tillgänglighet via mail/telefon? Ständig uppkoppling, digitalisering osv.  
 

•   Är du tillgänglig för arbetsrelaterade frågor under din fritid? 
Hur kommer det sig? Förväntningar från arbetsgivare/kollegor? Egna upplevda 
förväntningar? Kan du se någon fara med det? Hur påverkas du/ditt privatliv av det?  
 

•   Hur hanterar och begränsar du din tillgänglighet?  
 

•   Skulle du önska tydligare riktlinjer och regler (exempelvis policys) från 
arbetsgivare/chef i vad som förväntas av dig gällande att vara tillgänglig efter 
ordinarie arbetstid? 
Om ja, på vilket sätt och varför? Om nej, kan du utveckla varför? 
 

•   Har du möjlighet att koppla bort arbetet (mentalt) på din fritid? 
Om ja, hur går du tillväga? Om nej, vad beror det på?  
 

•   Har du något ytterligare du skulle vilja dela med dig utav? 
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