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Abstract  
 
The labour market today is characterized by flexibility and a demand on the individual of 
maintaining employability by remaining educated, experienced and by having a positive 
approach concerning being available after work hours. The aim of the study is to understand 
the relation between the current conditions of the labour market and its effects on employee 
mental health. 

Throughout the study, several aspects have been investigated: Boundless work, availability 
after work hours, previous education, the distinction between work life and private life, and 
the effect of these aspects on mental health. The empirical material has been analyzed with 
the following theoretical framework: the Theory of Power, the Effort-Reward Imbalance 
Model and the Control-Demand model, including the later updated version with the third 
variable; work-related social support. The empirical material is gathered by eight semi-
structured interviews. 

The results of the study showed distinctions between how the demands of the labour market 
are perceived and how it affects mental health. Hence, the negative effects on mental health 
depend on the demands of availability after working hours, which in turn vary depending on 
previous education, a lack of support from manager and colleagues, and an experienced 
demand of employability. 

Key words: Employability, mental health, labour market, boundless work, availability.  
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1  Inledning 
Dagens samhälle förutsätter i allt högre grad att individen själv ansvarar för sin egen lycka 
och framgång (Allvin et al. 2013:7ff). En individualiserad värld sätter fokus på den enskilda 
individen och dess personliga karaktärsdrag och erfarenhet. Hårt arbete och en ständig strävan 
skapar framgång och banar väg för en framtida karriär. Priset för detta kan dock vara högt. På 
dagens arbetsmarknad har de två fenomenen gränslöst arbete och psykisk hälsa stor inverkan 
på varandra, då det gränslösa arbetet idag förutsätter en annorlunda inställning än tidigare till 
hur arbetet förhåller sig och påverkar individens övriga livsområden. Flexibelt utnyttjande av 
arbetstid har gjort att det är svårare att precisera hur avgränsningarna har förändrats och 
förskjutits (Allvin et al. 2013:58). Detta härleder till att ett bibehållande av balansen mellan 
arbetsliv och privatliv är av yttersta betydelse för att uppnå en god psykisk hälsa, men 
dessvärre har uppluckringen av gränserna gjort det svårare att särskilja de två olika 
livsområdena (Schultz, Hoffman, Fredman & Bainbridge, 2012). Samtidigt är de praktiska 
kraven på vad som eftersträvas av individen i arbetet numera svårdefinierade, medan de 
sociala kraven har fått en alltmer betydande inverkan på individens förmåga att anpassa sig 
utefter arbetsmarknaden (Allvin et al. 2013:100). Dessa aspekter skapar ett utrymme för 
individen att konkurrera med arbetsmarknadens övriga spelare, vars förmåga att utkonkurrera 
den andre visar sig i möjligheten att bibehålla sig själv som anställningsbar (Allvin et al. 
2013:101).  
 
Förändringen i samhället och de förändrade villkoren har gjort att fenomenet gränslöst arbete 
och dess inverkan på den psykiska hälsan har blivit av intresse att studera. Särskilt intressant 
är att belysa hur individer med högskoleutbildningar och några få års arbetslivserfarenhet 
upplever arbetslivet och dess olika influenser på privatliv och den psykiska hälsan. Därav 
kommer studiens fokus ligga på individers upplevelser av balansgången mellan arbetsliv och 
privatliv, och hur dessa upplevelser går att tolka i relation till arbetsmarknadens villkor.  
 

1.1 Bakgrund 
Det gränslösa arbetet och dess inverkan på den psykiska hälsan 

Socialpsykologen Angelöw (et al. 2015:134) beskriver att om en individ skulle ställa frågan 
till en annan om vad som är det mest intresseväckande som finns, förväntar sig författarna att 
svaret på frågan borde bli ”jag”. Detta med anledningen att vi i dagens individualiserade 
samhälle förväntas ta ansvar för vår egen utveckling och disciplin; vår egen väg och våra 
handlingar. Sett till dessa omständigheter är frågan hur en individ idag finner mest välbehag 
och välmående, i en värld där var aktör är sin egen största möjlighet till framgång både i 
privatlivet och i karriären. Ett gränslöst samhälle återspeglar i teorin en vardag där var person 
är sitt eget varumärke och sin kollegas konkurrent. Tillgängligheten efter arbetstid, 
möjligheten till större ansvarstagande och kravet på mobilitet och anpassning kan uppfattas 
som att dörren till framgång är vidöppen för vissa, eller också ett berg av alarmerande 
stressfaktorer för andra. Anställningsbarhet är enligt Garsten och Jacobsson (2004:2) 
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förmågan att möta de förväntningar och krav som ligger på individen i syfte att vara 
konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Begreppet har funnits sedan början på 1920-talet, men 
blev först år 1960 ett erkänt begrepp som definierades som en individs förmåga att få och 
behålla en anställning (Garsten & Jacobsson, 2004:8). Enligt Zanderin (2005:156) hanterar 
inte alla individer det alltmer gränslösa arbetslivet på ett positivt vis. Särskilt tillgängligheten 
efter arbetstid kan leda till påslag av negativ och långvarig stress som skapar risken för tecken 
på utbrändhet. 
 
Begreppet anställningsbarhet och dess effekter i det gränslösa arbetslivet 

Begreppet anställningsbarhet är idag igenkänt av alla aktörer på arbetsmarknaden, till den 
omfattning att även aktörer utanför är berörda av det. Nästintill omöjligt är det att med 
precision ange en definition av ordet. Det går däremot att förklaras likt en sammanfattning av 
berättelser som formar vår uppfattning om vad som är rätt och fel; vad som är eftertraktat och 
icke-önskvärt (Berglund & Fejes, 2011:36). I dagens samhälle kan individen liknas vid en 
kontinuerligt utvecklande produkt av samlade erfarenheter och kompetenser som efterfrågas. 
Beroende på hur eftertraktad man är i arbetslivssammanhang desto större blir chansen till 
avancemang. Samtidigt föreligger ett indirekt krav på individen att uppvisa en professionell 
fasad även i privatlivet. Det ligger idag en betoning på att marknadsföra sig själv i vardagen 
såväl som professionellt då individen oupphörligt skall representera sig själv som 
anställningsbar. Därav har eftergymnasiala studier fått allt större betydelse i syfte för att göra 
individen mer anställningsbar (Berglund & Fejes, 2011:13). Den högre utbildningens 
betydelse omfattas av att den presenterar tre väsentliga områden: Konkurrens, bildning och 
nytta. Det finns två dominerande synsätt som präglar och sammanfattar begreppet 
anställningsbarhet: Det första tekniskt-rationella synsättet menar på att begreppet innefattar en 
individs färdigheter, vilket innebär att högskolor behöver identifiera vad som efterfrågas på 
arbetsmarknaden, innan det går att skola individerna inför deras arbetsområde och framtidens 
arbetsliv. Det andra synsättet motsätter sig det föregående, och förespråkar att 
anställningsbarhet syftar till individens förmåga att handla i olikartade situationer, baserat på 
kunskap utvecklad genom kontinuerligt lärande (Berglund & Fejes, 2011:14f). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur individers upplevelser av balansgången mellan 
privatliv och arbetsliv går att tolka utifrån arbetsmarknadens villkor. Vidare ämnar studien att 
undersöka hur ett upplevt gränslöst arbete inverkar på den psykiska hälsan, bland 
personalvetare och ingenjörer.  
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever individen att arbetsmarknaden påverkar gränserna mellan privat- och 
arbetsliv, och hur hanterar individen balansen dem emellan? 
 

• Hur hanterar och upplever individen de krav som ställs på anställningsbarhet av 
dagens arbetsmarknad och dess gränslösa arbete? 
 

• Upplever individen att den psykiska hälsan påverkas av det gränslösa arbetet, och i 
sådana fall hur? 
 

• Hur upplevs arbetsmarknadens villkor och dess påverkan på den psykiska hälsan, i 
relation till yrkesområde?  
 

1.3 Begreppspreciseringar 

1.3.1 Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet är ett relativt omfattande och mångtydigt begrepp. För att förenkla 
specificeringen av dess innebörd används oftast internationell forskning inom det engelska 
begreppet employability. Begreppet täcker huvudsakligen en individs anpassningsförmåga 
och kapacitet till arbete samt identitet inom karriären (Berglund & Fejes, 2009:57).  
 

1.3.2 Gränslöst arbete 
I och med att samhället individualiseras allt mer, där fokus läggs på den enskilde individen 
snarare än kollektivet, sker även en förskjutning mellan arbetets och privatlivets gränser. 
Gränserna suddas ut och försvårar skiljelinjen dem emellan. Individen förväntas ta ett större 
ansvar för sitt liv och sin karriär. Målet är att bli självständig, strävande och hungrig efter 
framgång (Allvin et al. 2013:133).  
 

1.3.3 Tillgänglighet  
Tillgänglighet är ett begrepp som i den här studien inbegriper ett direkt som indirekt krav på 
att bibehålla sig tillgänglig för arbete efter arbetstimmar, både ur arbetsgivarens, 
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arbetsuppgifternas och arbetstagarens perspektiv. 
 

1.3.4 Psykisk hälsa 
Begreppet psykisk hälsa syftar i denna studie på en individs personliga mående i form av 
exempelvis stress, utmattning och känslor av otillräcklighet, men även motivation, trivsel och 
tillfredsställelse. De faktorer som påverkar en individs psykiska hälsa kan orsaka eller orsakas 
av balans respektive obalans i till exempel de krav som ställs på individen utifrån, eller också 
de krav som individen ställer på sig själv (Allvin et al. 2013:134; Carr et al. 2011). 
 

2 Tidigare forskning 

2.1 Psykisk hälsa 
En individ som befinner sig inom arbetsmarknaden rör sig ständigt mellan två punkter i 
vardagen; arbetslivet och privatlivet. Det är viktigt att uppnå en balans mellan dessa båda, 
men det är inte alltid att balansgången är lätthanterlig eller att de två punkterna är lätta att 
skilja åt (Schultz et al., 2012). Att uppnå balans dem emellan inverkar dock positivt på den 
psykiska hälsan, främst i form av minskad stresskänsla och minskad risk för depression 
(Lauzun et al. 2010). Det finns även forskning som tyder på att en upplevd balans inverkar 
positivt på den psykiska hälsan genom att fritiden upplevs som just fri; det vill säga att kunna 
känna sig ledig när man är ledig och att inte känna stress och skuld över ofullständigt arbete 
och oavklarade arbetsuppgifter som ligger och väntar (Schultz et al. 2012). Denna studie 
belyser en individs upplevda känsla av arbetsmarknadens krav, det gränslösa arbetet och 
anställningsbarhet ur ett perspektiv baserat på den psykiska hälsan.  
 
Det finns studier som tyder på att känslan av att aldrig kunna släppa arbetsrelaterade tankar 
kan resultera i psykisk utmattning, särskilt om tid för återhämtning aldrig ges. Denna typ av 
överbelastning kan resultera i känslan av att vilja “lägga sig ner en stund” eller liknande. Den 
här reaktionen är dock ett positivt tecken på att individen befinner sig i psykofysiologisk 
balans genom att hjärnan skickar signaler till kroppen om att den behöver återhämtning. 
Problem uppstår dock när känslan är återkommande och tid för återhämtning aldrig ges. 
Konsekvensen kan bli utbrändhet och försämrad psykisk hälsa (Sluiter, Frings-Dresen, van 
der Beek & Meijman, 2001). 
 
Informationen som Carr (et al. 2011) lyfter ger en inblick i och förklaring till en individs 
upplevelse av arbetskrav, känsla av tidspress och möjlighet till beslutstagande. Särskilt 
arbetskraven kan utlösa stress genom flertalet faktorer, bland annat otrygghet inför 
arbetsuppgifter, tidspress och den individuella förmågan att hantera svårighetsgraden i 
uppgifterna. 
 
Arbetsplatsen betraktas som den största stressfaktorn i människans omgivning (Carr et al. 
2011). Även om skapandet av en fullkomligt stressfri arbetsplats är en omöjlighet, läggs det 
stor vikt vid att en medarbetare kan vara tillfreds med sin arbetsprestation för att på så sätt 
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bidra till välmående. Två typer av stress definieras; akut samt kronisk stress. Akut stress 
förklaras vara övergående och uppstår i oförutsedda situationer, medan den sistnämnda, 
kronisk stress, är ett varaktigt fenomen som tar längre tid att känna sig fri från (Carr et al. 
2011). Den kroniska stressen kan ha sin grund i tre olika områden: Känslan av arbetskrav, 
sociala krav samt individuell stresskänslighet. Den psykiska hälsans påverkan av arbetet är 
högst individuell och baseras på förmågan att fatta beslut samt hantera stress och konflikter. 
Det är betydelsefull information för studien, inte minst för intervjuguidens tema om stress; att 
undersöka hur stressfaktorer påverkar individen i helhet.  
 
Motivation till arbetet är en viktig del av arbetslivet och således även en viktig aspekt för en 
god psykisk hälsa så att individen mår bra. Studier har visat på att arbetsmotivationen kan 
delas upp i tre syften; individens strävan att uppnå någonting, strävan efter belöning samt 
strävan efter känslan av att ha presterat bra. En brist på motivation i arbetet kan härleda till att 
glädjen minskar och detta påverkar således den psykiska hälsan i längden (Diefendorff & 
Mehta, 2007). 
 
Individualiseringen i samhället har skapat en ökad press på den enskilde individen genom att 
denne nu själv ansvarar för sin egen utveckling. Denna individualisering syftar till att 
motivera individen till att hålla sig både anställningsbar och uppdaterad, men skapar ändå en 
psykisk påfrestning och stress (Hallqvist, 2005). Det är idag även vanligare med psykisk 
ohälsa bland yngre än äldre på grund av samhällets ökade krav på individen (Allvin et al. 
2013:135). Det är av betydelse för individen att förbehålla sig anställningsbar vid eventuella 
byten av anställningar. När individen tillträder en flexibel arbetsmiljö präglas situationen av 
en ökad känsla av, och ett ökat krav på, individuellt ansvar. Känslan av att uppfattas som 
anställningsbar är särskilt viktig för den anställde vid mer fluktuerande tidsperioder, då själva 
uppfattningen av en situation kan påverka personens sinnestillstånd och beteende (Berntson, 
2008). Detta kan härleda till en viss situation och konsekvens på grund av att individens 
uppfattning har påverkats. 
 

2.2 Anställningsbarhet 
Tidigare forskning tyder på att känslan av hög anställningsbarhet har en tydlig association till 
god psykisk hälsa och välbefinnande (Berntson & Marklund, 2007). Det finns dock inte 
mycket forskning i sambandet mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa. 
Anställningsbarhet är ett relativt svårdefinierat begrepp, men kan beskrivas som en individs 
möjlighet och förmåga till anpassning efter rådande arbetsmarknad (Thijssen et al. 2008). 
Samtidigt menar Berntson (2008) att individens känsla av anställningsbarhet på dagens 
arbetsmarknad innebär att individen finner möjligheter att få en ny anställning vid behov 
(Berntson, 2008). Detta påverkas av faktorer som är kopplade till förekommande kunskaper 
inom den anställdes yrke eller beträffande arbetsmarknaden, snarare än vad det är kopplat till 
individen och dennes känsla av självtillit.  
 
Möjligheterna till att uppnå större anställningsbarhet kan bland annat innefatta 
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vidareutbildningar genom universitet eller kompetensutbildningar för att öka kunskaperna 
inom ett visst yrkesområde (Thijssen et al. 2008). Författarna Aamodt, Hovdhaugen och 
Bielfeldt (2010) belyser svårigheter som förknippas med anställningsbarhet efter avslutad 
kandidatexamen genom att den behandlar diverse kandidatprogram i Norge och betonar 
möjligheterna som dessa öppnar upp för studenterna. Särskilt ställs frågan om programmen 
verkligen ger tillräckliga kvalifikationer för anställning direkt efter examen, eller om 
studenterna väljer att komplettera med ytterligare högre utbildning för att på sikt nå högre 
anställningsbarhet. Dessutom ifrågasätts anledningen till att en så stor andel av studenterna 
väljer att komplettera kandidatexamen med ett masterprogram. Det finns en risk med den här 
typen av uppfattning, det vill säga att en kandidatexamen inte är tillräcklig för att räknas som 
anställningsbar i dagens samhälle, vilket gör att det sker en massutbildning där allt fler skaffar 
sig en kandidatexamen i syfte att möta arbetstagarnas krav. Uppfattningen innefattar även att 
arbetsgivaren alltid väljer att anställa den sökande som har längst och högst utbildning. Det i 
sin tur kan leda till att normen för vilken utbildningsgrad som krävs för att vara 
anställningsbar höjs. Det sätts således högre krav på individuell anpassning och på att 
individen tar eget ansvar för att hålla sig anställningsbar. Berntson (et al. 2006) menar att det 
även finns en så kallad upplevd anställningsbarhet, vilken baseras på individens uppfattning 
om sin egen möjlighet till att anpassa sig efter arbetsmarknaden för att till exempel få en ny 
eller bättre anställning än den nuvarande. Där kan individen själv påverka genom att utbilda 
sig vidare eller kompetensutveckla sig själv. Det individen dock inte kan påverka är 
arbetsmarknadens situation eller utbud och efterfrågan. 
 
Det finns ett samband mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa menar Berntson (2008). 
Om anställningsbarheten är hög bidrar det till ett positivt hälsotillstånd. Detta kan liknas med 
att de personer som upplever sig ha en god anställningsbarhet även kan hantera den ständiga 
förändringen som flexibiliteten för med sig på arbetsmarknaden, då det ej upplevs som 
hotande. Författaren befarar att de individer som har en lägre kontroll över sitt arbetsliv 
följaktligen har en lägre anställningsbarhet, medan de personer med hög anställningsbarhet 
upplevs kunna härda ut vid osäkra perioder på arbetsmarknaden. Även De Cuyper (et al. 
2008) undersökte sambandet mellan en individs upplevda arbetslöshet och dess 
välbefinnande. Studiens resultat visade inte på några rena samband, men paralleller kunde 
ändå dras mellan god anställningsbarhet och en persons välbefinnande samt psykiska hälsa 
eftersom anställningsbarheten minskade känslan av otrygghet inför arbetslivet. Denna 
otrygghet visade sig ha negativ verkan på den psykiska hälsan. 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Foucaults maktteori  
Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof med särskilt intresse för psykologi och 
sociologi. Foucault redogör för den kollektiva disciplinering och maktutövning som sker i 
samhället, i syfte att skapa fogliga och skötsamma medborgare (Foucault, 2009). Foucault 
(2010:127) talar om indirekt styrning genom att likna samhället vid ett skepp där rodret 
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symboliserar regerandet. De regerande styr således detta skepp genom att sätta kursen, 
alltmedan medborgarna befinner sig ombord. Syftet med regerandet är till för befolkningens 
bästa genom att till exempel främja hälsa och välstånd i längden (Foucault, 2010:111). 
Foucault (2009:200f) beskriver Panopticon som det västerländska samhällets viktigaste 
uttryck för kontroll och disciplin. Begreppet och fenomenet skapades genom att ett 
bevakningstorn placerades i mitten av ett cirkelrunt fängelse. Tornet omgavs av celler med 
intagna fångar, vilka utsattes för fullständig bevakning från detta torn. Eftersom fångarna 
själva saknade insyn i tornet saknade de vetskap om det var bemannat eller ej. Syftet med 
Panopticon var således att skapa en självdisciplinering av fångarna eftersom de teoretiskt sett 
alltid kunde vara under uppsikt, eller att de iallafall upplevde sig övervakade:  

 
“Detta slutna rum, uppdelat, övervakat, i varje skrymsle (...) där minsta rörelse kontrolleras, 

där alla händelser antecknas, där centrum och periferi är förbundna genom ett oavbrutet 
pågående bokföringsarbete (..) där varje individ antecknas, iakttas och insätts på sin plats..” 

(Foucault, 2003:198) 

 

Något som kan kopplas till Panopticon är den självstyrande disciplin som råder i samhället, 
och som i allra högsta grad är arbetsrelaterad (Foucault, 2009:206). I det moderna samhället 
tar sig detta uttryck i en form av en självdisciplin som styr en individs beteende genom 
ansvarskänsla, kontrollbehov och ytterligare ett behov av självdisciplinering. Kontrollbehovet 
skapar en koppling till arbetslivet där de anställda känner sig förpliktade till ständig närvaro 
och kontinuerlig förbättring samt skötsam upprätthållning av arbetsprestation i syfte till högre 
kompetens och avancemang i yrket (Foucault, 2009:202). Foucaults maktteori kan skapa en 
viss förståelse för vad som kan driva en individ att utföra arbetsuppgifter som i förlängning 
kan leda till psykisk ohälsa, trots medvetenhet om just denna situation. Det är således möjligt 
att omgivningen styr de normer efter vilka en individ agerar, och alltså inte denne själv. 
 

3.2 Krav-Kontroll-Stödmodellen 
Krav-Kontrollmodellen är kopplad till en individs förmåga och psykiska välbefinnande på 
arbetsplatsen. Modellen beskriver att stress, såväl positiv som negativ, utlöses beroende på 
hur handlingsutrymmet för en individ ser ut, och vilka chanser denne har att påverka sin 
arbetssituation. Små möjligheter till höga krav förekommer om handlingsutrymmet är litet 
vilket kan fungera stressframkallande; och omvänt förekommer möjligheten till högre krav 
för de personer vars beslutsutrymme är större. Modellen påvisar att lågt beslutsutrymme och 
låg handlingsfrihet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek et al. 1981). 
Psykologiska påfrestningar och fysiologiska konsekvenser menar modellen uppkommer på 
grund av två särskiljande arbetssituationer: Främst är det kraven som arbetsplatsen ställer och 
möjligheten till beslutsfattande och kontroll för att nå kraven som påverkar hälsan. Arbetskrav 
och stressorer försätter individen i en stimulerande situation, men om den anställde inte har 
möjlighet att agera med hög kontroll och högt beslutsfattande, är risken för psykologiska och 
fysiologiska konsekvenser hög på grund av lågt beslutsutrymme. Detta sker då den inre 



 

 - 8 - 

”stressen” inte får utlopp för sin energi (Karasek et al. 1981). Om kraven är höga och 
kontrollen låg är följaktligen risken för negativa inverkningar på hälsan större. Missnöje 
relaterad till arbetsplatsen har påvisats resultera i en ökad risk för sömnproblem, konsumtion 
av läkemedel, utmattning och även depression (Karasek et al. 1981). De negativa följderna på 
hälsan är något som en modifierad version av Krav-Kontrollmodellen betonar. Den 
ursprungliga Krav-Kontrollmodellen kom vid senare skede att kallas för Krav-Kontroll-
Stödmodellen (Johnson & Hall, 1988), då teorin om att kontroll och krav kan påverka hälsan 
beroende på hur de artar sig och hur individen hanterar dem, uppfattades som bristfällig. En 
tredje funktion kom senare att bli betydande för modellen, nämligen socialt stöd. Den utökade 
Krav-Kontroll-Stödmodellen (se Figur 1) menar på att en brist på stöd, uppmuntran och 
återkoppling av chefer och kollegor kan få negativa följder både i form av psykiska besvär 
men även hjärt- och kärlsjukdomar (Johnson & Hall, 1988). Figur 1 visar att det sociala stödet 
fördelats i både isolerade och kollektiva villkor på arbetsplatsen, närmare bestämt i situationer 
där en individ arbetar isolerat eller i samarbete med andra. Denna jämförelse förstärker hur 
stor betydelsen av det sociala stödet är, i kombination med krav och kontroll. 

 

  

Figur 1: Krav-Kontroll-Stödmodellen enligt Johnson & Hall (1988) 

 
Den sociala aspekten på arbetsplatsen är således en betydande faktor för individens 
välbefinnande och en positiv inverkan på den psykiska hälsan, då studier som Johnson och 
Hall (1988) har gjort, påvisade att social isolering och bristen på socialt stöd på arbetsplatsen 
kan öka risken för psykiska och fysiska besvär i form av hjärt- och kärlsjukdomar, högt 
kolesterol och förhöjda stresskänslor. Likadant skapar upplevt socialt stöd mer positiva 
reaktioner på stressfaktorer och inverkar följaktligen positivt på den psykiska och fysiska 
hälsan.  
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3.3 Ansträngnings-Belöningsmodellen 
Ansträngnings-Belöningsmodellen uppkom efter att Krav-Kontroll-Stödmodellen inte längre 
uppfyllde arbetsmarknadens förändrade krav under senare delen av 90-talet. Eftersom Krav-
Kontroll-Stödmodellen mer har ett fokus på arbetsplatsens inflytande och organisering, blev 
den nya stressorienterade Ansträngnings-Belöningsmodellen mer aktuell (Allvin et al. 
2013:143). 
 
Precis som den föregångna stressmodellen så fokuserar den på arbetslivet och individen, men 
med en inriktning på vad arbetsplatsen har att erbjuda den anställde. Här betonas en koppling 
mellan individens yrkesstatus och de möjligheter som tillkommer på arbetsplatsen, både vad 
gäller att utföra sitt arbete och bidra på arbetsplatsen, att känna tillhörighet till en särskild 
grupp samt att uppskattas och belönas (Siegrist, 1996). Mer specifikt bör stora prestationer 
från arbetstagaren medföra motsvarande omfattning på belöning av arbetsgivaren, och därmed 
ses som ett utbytesförhållande där samhället är ansvarigt för att ge utdelning för den 
anställdes insats. Ansträngnings-Belöningsmodellen förespråkar att anställdas prestationer 
skall få erkännande och bidra till antingen materiell, social eller psykologisk belöning, 
samtidigt som frånvaron av dessa belöningar eller obalans i helhet, ökar risken för ohälsa. Att 
den anställde presterar på arbetsplatsen ses som en enhetlig social process inom vilket 
samhället skall stå för prestationens belöningar (Siegrist, 1996). Vad som mer ingående 
riskerar den anställdes hälsosituation är om anställningstryggheten försummas, om förändring 
av kontrakt bidrar till försämrade villkor eller om det råder brist på rättvisa på arbetsplatsen. 
Modellen ger uttryck för ett förhållande mellan arbetstagare och marknad där individen har 
möjlighet att påverka och selektivt välja för henne passande alternativ och villkor. Den 
individuella motivationen och ett strategiskt uppförande samt handlande är grundstenar för att 
individen skall ha möjlighet att upprätta sitt kontaktnät genom, som författaren själv beskriver 
det, informella sociala kontrakt (Siegrist, 1996).  
 
Trots att modellen granskar anställningsförhållandet så förekommer en undersökning bortom 
arbetsplatsens ramar i syfte att påvisa vad som inverkar på känslor av obalans och stress. 
Vidare är i denna modell den anställdes behov av rättvisa och erkännande för sina prestationer 
i centrum, vilka är faktorer som inverkar på motivationen och därigenom välbefinnandet hos 
individen. Därutöver har den sociala rollen enligt modellen en stor betydelse för individen, 
och särskilt betonas det att den yrkesmässiga positionen inverkar och skapar en stark social 
roll (Siegrist, 1996). Detta härleder till att när individen i sin yrkesroll upplever obalans i form 
av instabilitet och osäkerhet på arbetsplatsen, påverkar det i sin tur den psykiska hälsan 
negativt. Har den anställde en hektisk och osäker arbetsmiljö där arbetsprestationen är hög 
men erkännandet är lågt, är möjligheten till psykisk ohälsa betydligt högre än på andra 
arbetsplatser (Siegrist, 1996). I figur 2 presenteras tre olika belöningssystem som den 
anställde bör få erkännande igenom: Status, erkännande och materiell belöning. Får individen 
prestera högt utan erkännande för sina insatser är sannolikheten för negativa känslomässiga 
reaktioner hög. Exempel på negativa känslomässiga reaktioner är bland annat återkommande 
känsloupplevelser av ilska, hot, och depression. 
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Figur 2: Ansträngnings-Belöningsmodellen enligt Siegrist (1996) 

 
Genom att komplettera Foucaults maktteori, Krav-Stöd-Kontrollmodellen och Ansträngnings-
Belöningsmodellen med varandra skapas en djupare förståelse för en individs egna 
upplevelser av hur en kontrollerande omgivning påverkar dennes psykiska hälsa. Samtliga tre 
teorier syftar till att förstå individen ur ett psykologiskt perspektiv; inte minst ligger ett fokus 
på hur individen agerar och disciplinerar sig själv i sociala sammanhang. Foucaults maktteori 
baseras på maktutövning och hur dessa påverkar en individ psykiskt. Vidare innehar 
Foucaults teori en förankring i hur samhället i stort, både beträffande ideal, institutioner och 
övriga normer, inverkar på individens självbild och relation till omvärlden. I denna studie 
innebär detta hur samhällets krav uppfattas av, och psykologiskt påverkar, respektive individ. 
Krav-Stöd-Kontrollmodellen och Ansträngnings-Belöningsmodellen översätter hur ett externt 
intryck bearbetas av en individ till att mynna ut i en psykisk upplevelse och känslomässiga 
samt fysiska reaktioner. Denna förståelse kopplas till individens upplevelse av nära miljöer, så 
som arbetsplatsen, till exempel i form av övertidsarbete eller annat gränslöst arbete som 
inverkar på den psykiska hälsan. Genom att komplettera dessa tre teorier med varandra förs 
både nära (arbetsplatsen) samt mer omfattande (samhället) kontrollerande miljöer samman till 
en helhet för att förstå individens psykiska upplevelser av dem. 
 

3.4 Avgränsningar 
Studien ämnar undersöka hur det gränslösa arbetets villkor mellan privat- och arbetsliv 
upplevs av individer som är utbildade personalvetare och ingenjörer. Ytterligare ligger ett 
fokus i studien på det upplevda gränslösa arbetets inverkan på den psykiska hälsan bland 
samtliga respondenter. Respondenterna i studien har befunnit sig i arbetslivet i minst ett år 
efter avslutad kandidatexamen.  
 
Fenomenet gränslöst arbete har blivit ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, och även 
studiens författare har under sina studieår på Högskolan erhållit kunskap om det gränslösa 
arbetets positiva som negativa konsekvenser. Gränslöst arbete i relation till individens 
psykiska och fysiska hälsa är ytterligare aspekter som av samhället idag kontinuerligt belyses 
som viktiga faktorer beroende av varandra. Särskilt har betydelsen av balans mellan privat- 
och arbetsliv börjat betonas alltmer i takt med större tillgänglighet till arbete efter arbetstid. 
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Varför fenomenet väckt intresse hos studiens författare är för att de efter egen erfarenhet i 
arbetslivet i samband med erhållen kunskap under sin studietid, har en förförståelse om hur 
uppluckringen av gränser har en inverkan på individen. Därav är en kvalitativ studie med en 
fenomenologisk ansats mer aktuell då det ger en fördjupad förståelse för hur respondenterna 
upplever fenomenet gränslöst arbete i relation till sitt arbetsliv.  
 
Med hjälp av avgränsningen att respondenterna innehar två specifika utbildningsbakgrunder 
samt att de har varit i arbetslivet i minst ett år, så ämnar studien skapa en bredare förståelse 
för hur det undersökande fenomenet verkar hos utvalda respondenter.  

 

4 Metod och urval 

4.1 Vetenskaplig ansats 
Studiens angreppssätt består av en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen innebär att 
undersökningen utgår från ett antal vetenskapligt förankrade teorier, vilka står till grund för 
den förståelsen som byggs upp tillsammans med den insamlade empirin (Aspers, 2011:32; 
Bryman, 2011:28).  
 
Studien innehar en kvalitativ karaktär med en semistrukturerad intervjuguide till hjälp. Ett 
fenomenologiskt perspektiv är tillämpat till denna studie för att få klarhet i respondenternas 
intervjusvar. Detta perspektiv söker förståelse för olika sociala fenomen, i det här fallet det 
gränslösa arbetet och dess inverkan på individer på arbetsmarknaden. Här är respondenternas 
egna upplevelser och känslor till grund för studiens resultat. Eftersom studien bygger på 
fenomenologi så är intervjufrågorna inriktade på hur upplevelsen av det gränslösa arbetets 
inverkan på välmåendet är, och inte i direkt mening om vad definitionen av vad det gränslösa 
arbetet är, eller vilka som har tendensen att reagera på ett visst sätt (Justesen & Mik-Meyer, 
2011:19).  
 
Det är den subjektiva erfarenheten av fenomenet som har varit av intresse att belysa, särskilt 
när det gränslösa arbetets inverkan kan variera beroende på hur man som individ uppfattar 
och reagerar på utomstående faktorer. Empati anses vara ett av de kriterier som en skicklig 
forskare skall ha vid sådana här typer av intervjuer. Det är även viktigt att ha en viss 
inlevelseförmåga eftersom det anses vara en form av forskarneutralitet. Undersökaren måste 
försöka förstå objektet på ett fördomsfritt vis. Därav har det varit av betydelse för den här 
studien att författarna intervjuar respondenterna med ett försök till att koppla bort eventuell 
förförståelse. Det är viktigt att inte låta förförståelsen styra utgången av studien. Det är dock 
omöjligt att vara fullkomligt objektiv i en studie, vilket Alvesson (2011:44) menar kan 
försöka undvikas genom att två forskare är närvarande under ett intervjutillfälle, där den ena 
observerar och den andra intervjuar. Detta leder till att observatören skapar en distans till 
intervjusvaren och därigenom minskar risken för subjektivitet inför svaren från intervjuaren.  
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4.2 Urval och urvalskriterier 
Urvalet av respondenter har baserats på att de skall ha varit ute i arbetslivet i minst ett år efter 
avslutad examen, och således börjat bekanta sig med arbetsmarknaden och dess krav. Det har 
skett ett målinriktat urval av respondenter, vilket innebär att studiens författare använt sig av 
sitt kontaktnät för att komma i kontakt med dessa. Åtta respondenter utgör urvalet med 
följande urvalskriterier som krav: De skall vara tjänstemän, ha eftergymnasiala studier och en 
examen i ett ingenjörsprogram eller personalvetarprogram, vara arbetande minst ett år efter 
avslutad examen samt att tjänstemännen har en anställning inom Västra Götaland.  
 
Respondenterna har bevarats anonyma igenom studien och innehar följande utbildningar: En 
har läst till maskiningenjör, en annan till textilingenjör, fyra har läst 
personalvetarutbildningar, en har läst industriell ekonomi med inriktning mot affärsingenjör, 
och en respondent har läst byggingenjörsprogrammet. Idag har respondenterna följande 
befattningar: Arbetsförmedlare, projekteringsingenjör, teknisk innesäljare, supply planner, 
handläggare, konstruktör och två arbetar som konsultchefer inom bemanningsbranschen. För 
att underlätta sammanfattningen av resultat samt diskussion har de respondenter som läst en 
personalvetarutbildning under rapportens gång benämnts som personalvetare. Resterande 
respondenter är benämnda som ingenjörer, trots deras olikartade utbildningsinriktningar.  
 

4.3 Material 
En semistruktuerad intervjuguide är utformad i syfte för att få så uttömmande svar som 
möjligt, då en intervjuguide av semistrukturerad form innebär att intervjuerna innehar 
förutbestämda frågor men lämnar plats åt spontana följdfrågor baserade utifrån 
respondenternas svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011:47). Särskilt relevant har varit att förstå 
det perspektiv som respondenterna granskar omvärlden ur och hur de handlar i olika 
situationer. Detta undersöker forskaren genom att samtala med respondenterna för att förstå 
deras syn på omvärlden, och det här empiriska materialet skapar således grunder för en 
fortsatt analys. Samtidigt påvisar somliga forskare att den semistrukturerade intervjuguiden 
skall anpassas till var respondent, även om syftet med undersökningen är att frambringa ny 
kunskap på basis av redan utformade kategorier som är till för respondenterna att besvara och 
uttala sig om (Justesen & Mik-Meyer, 2011:47).   
 
Intervjuguiden är indelad i fem teman med sammanlagt 19 utformade frågor, med respektive 
följdfrågor. Intervjuguidens teman utgör kategoriseringar i intervjuguiden som delar in 
intervjufrågorna i fält relaterade till studiens syfte. Detta är ett medvetet val då det underlättar 
kodningsprocessen som tillkommer som ett senare delmoment i studien. Kategorierna i 
intervjuguiden utgör fem teman och är följande:  
 

• Inledande frågor 
• Gränslöst arbete och dess inverkan på fritiden 
• Gränslöst arbete och den psykiska hälsan: Deras inverkan på stressnivåer 
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• Gränslöst arbete och den psykiska hälsan: Deras inverkan på prestationskrav och 
plikter 

• Gränslöst arbete och den psykiska hälsan: Deras inverkan på motivationsfaktorer 
 

Exempel på inledande frågor har varit bland annat “Hur upplever du arbetslivet och 
arbetsmarknaden?”, i syfte för att få en uppfattning om vad respondenterna har för 
upplevelse och känsla vad gäller både arbetsmarknaden i relation till sin anställning, men 
även arbetsmarknaden överlag. Här upptäcktes även somliga skiljaktigheter i hur 
respondenterna upplever arbetslivet och arbetsmarknaden beroende på utbildningsbakgrund. 
Under nästkommande rubrik har frågor rörande respondentens upplevelse av balans mellan 
arbetsliv och privatliv samt hur individen uppfattar sin tillgänglighet för arbete utanför 
kontorstid ställts. Frågorna utformade under det första temat har även bidragit till en del av 
den empiri som haft syftet att besvara frågeställningen: ”Hur upplever individen att 
arbetsmarknaden påverkar gränserna mellan privat- och arbetsliv, och hur hanterar 
individen balansen dem emellan?” Temat som följer, ”Gränslöst arbete och den psykiska 
hälsan: Deras inverkan på stressnivåer”, innehar frågor beträffande individens upplevelse av 
stress samt reaktionen av den. Stress härleder studiens skribenter till en inverkan på den 
psykiska hälsan. Även de två sista kategorierna, “Gränslöst arbete och den psykiska hälsan: 
Deras inverkan på prestationskrav och plikter” och “Gränslöst arbete och den psykiska 
hälsan: Deras inverkan på motivationsfaktorer” är utformade i syfte att besvara liknande 
frågor. Dessa frågor berör dock mer av individens pliktkänslor gentemot sin egen prestation 
och dess verkningar i arbetslivet samt vad det är som motiverar denne på arbetsplatsen. Temat 
under intervjuguiden “Gränslöst arbete och den psykiska hälsan: Deras inverkan på 
motivationsfaktorer” har varit väsentligt för studien då författarnas förförståelse är att 
motivationsfaktorer påverkar trivseln på arbetsplatsen, och har således en betydelsefull 
inverkan på den psykiska hälsan. 

 

4.4 Undersökningens genomförande  
Beträffande intervjuguiden så utfördes intervjuerna i linje med den semistrukturerade 
intervjuns riktlinjer. Trots att kategorier i intervjuguiden har skapat specifika ämnen för 
respondenterna att besvara, har författarna valt att, bortsett från huvudfrågorna, anpassa 
intervjufrågorna baserat på respondenternas situation, upplevelser och svar genom att ställa 
kompletterande följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011:47). Detta har medfört att svaren 
har bidragit till mer uttömmande svar baserat på respondenternas individuella upplevelser av 
arbetsmarknaden, dess villkor, gränserna mellan privat- och arbetsliv samt dess inverkan på 
den psykiska hälsan. 
 
Innan själva huvudintervjuerna ägde rum genomfördes en pilottestintervju på en respondent 
som kvalade in under de kriterier som skulle komma att ställas på de aktuella respondenterna. 
Anledningen till att pilottestintervjun genomfördes var för att säkerställa att intervjuguiden 
innehöll relevanta frågor som skulle kunna finna de svar som studien är ute efter (Justesen & 
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Mik-Meyer, 2011:50). Efter pilottestintervjun omformulerades några få frågor i syfte att få en 
större vidd i formuleringen av dem. Frågor som “vad gör du då?” byttes ut mot “hur 
hanterar du det?” för att samla in ett mer uttömmande svar. Samtliga intervjuer har ägt rum 
genom ett tidsbestämt möte, antingen hemma hos respondenterna eller i ett bokat ostört 
grupprum då de varit tillgängliga efter arbetstid eller på deras kontor under deras arbetstid. 
Dessa personliga möten har underlättat insamlingen av empiri eftersom möjligheterna att 
utföra intervjuerna via Skype, mail eller telefon då uteslöts. De semistrukturerade intervjuerna 
varade i genomsnitt cirka 40 minuter med ett varierande tidsspann beroende på hur 
omfattande svaren visade sig vara. Den kortaste intervjun tog 20 minuter då respondenten var 
på det klara med hur denne kände inför frågeformuleringarna, medan den längsta varade i 
cirka 65 minuter.  
 
Författarna till studien valde att föra anteckningar om det var något som föreföll oklart under 
intervjutillfället, för att ställa en följdfråga, vilket den semistrukturerade intervjuguiden ger 
utrymme för. Till studiens underlag har de valda teorierna och vetenskapliga artiklarna varit 
av betydelse för att hitta en förankring som kan stärka resultat och diskussion, och även 
besvara frågeställningarna som ställs. Teorierna och de vetenskapliga artiklarna fungerar 
stärkande om intressanta jämförelser återfinns i respondenternas svar, samtidigt som de varit 
en grundsten vid skapandet av intervjuguiden och dess teman. Teorierna som är tillämpade i 
studien har valts genom att de tidigare bearbetats under olika kurser i utbildningen, vilket 
bidragit till att författarna på så vis har bekantat sig med dess innebörder. Teorierna står 
tillsammans med forskarnas egna förförståelse till grund för valet av undersökningsområde. 
De valda vetenskapliga artiklarna söktes genom databasen Summon, med forskarnas egen 
förförståelse om studiens fenomen som anledning till hur artiklarna är funna. Nyckelord som 
stress, employability, gränslöst arbete och arbetsplats har varit väsentliga vid sökandet efter 
relevant tidigare forskning, både på svenska och på engelska. En av artiklarna tillämpades till 
ett tidigare arbete vilket gjorde att författarna redan var bekanta med dess syfte och innehåll. 
Intervjuerna har, med respondenternas godkännande, spelats in. Forskarna har med 
noggrannhet valt att informera respondenterna om deras anonymitet, samt att de haft 
möjligheten att avbryta intervjun och inspelningen om någon fråga upplevts som obehaglig. 
 

4.5 Databearbetning 

Bearbetning och analys av materialet påbörjades efter att empirin samlats in. Det första 
delmomentet var en transkriberingsprocess inom vilken likheter och skillnader avseende 
upplevelser och synsätt hos respondenterna hittades. En kodningsprocess innebär att 
intervjusvaren luckras upp och fördelas i särskilda kategorier vilket gör likheterna och 
skillnaderna mer överskådliga. Dessa användes sedan i analysmomentet (Aspers, 2011:165). 
Det har med enkelhet gått att välja ut vilka rubriker som skall utgöra kategoriseringarna i 
intervjuguiden, främst då teorier redan varit kända i början av studiens gång, men även för att 
forskarna med sin egen förförståelse om det centrala temat i undersökningen kunnat dra 
slutsats om vilka faktorer som är av störst betydelse att undersöka.  
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Efter varje avslutad intervju har en transkriberingsprocess påbörjats, vilket innebär att 
intervjuerna har transkriberats var för sig och inte vid ett senare skede då alla intervjuer är 
slutförda. Ett färgschema har tillämpats i syfte för att analysera intervjumaterialet samt för att 
finna samband eller skiljaktigheter i respondenternas syn på det gränslösa arbetet, och dess 
eventuella inverkan på den psykiska hälsan.  
 

4.6 Etiska överväganden  
För att genomföra en rättvis och uppriktig studie har vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning stått till grund för hanteringen av 
uppgifter rörande respondenterna och den information de delat med sig av under intervjuerna 
(Vetenskapsrådet u.å.:6).  
 
Under studiens gång har således särskilt fyra etiska överväganden uppmärksammats, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 
2011:131ff). Genom att ge respondenterna information om studien och dess syfte, beräknad 
intervjulängd samt den fullständiga graden av frivillig medverkan i god tid före 
intervjutillfället uppfylls informationskravet (Vetenskapsrådet u.å.:8). Genom att dessutom 
informera om respondenternas rätt till att bestämma över sin medverkan, längden på intervjun 
samt dess villkor uppnås samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet säkerställs genom att 
respondenterna försäkrats om att de behåller sin anonymitet studien igenom. Informationen de 
delat med sig av har således bibehållits som konfidentiellt (Justesen & Mik-Meyer, 2010:51). 
Anonymiteten i denna studie behålls genom att respondenternas namn och arbetsplats behålls 
onämnda. Respondenternas tjänster är dock relevanta för studien, inte minst eftersom de i viss 
mån styrt urvalet.  
 
Ifall respondenterna har upplevt att viss information som de delat med sig av är känslig, så har 
detta tagits i beaktande genom att det antingen raderats eller genom att författarna till studien 
har säkerställt att dess källa förblir fullständigt anonym. Genom att garantera att insamlad 
information om samtliga berörda endast använts för forskningsändamål, samt att studien och 
dess materiel inte säljs vidare efter publikation tas även hänsyn till nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet u.å.:14). 
 

4.7 Studiens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är två kriterier som bör uppfyllas för en studies vetenskaplighet. 
Reliabiliteten rör undersökningens metoder, vilka bör vara utarbetade på ett sådant sätt att en 
identisk upprepad studie hade visat på samma resultat som den ursprungliga. Denna är även 
viktig att ha i åtanke vid insamling och tolkning av empirin. Validiteten syftar till att säkra 
studiens tillförlitlighet genom att framställa empirin på ett korrekt och verkligt sätt (Justesen 
& Mik-Meyer, 2010:33). Validiteten har följt igenom hela studien genom att både 
intervjufrågor och diskussion fortlöpande stämts av gentemot studiens syfte och 
frågeställningar.  
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Bryman (2011:354f) menar att en studie av kvalitativ karaktär snarare bör koncentreras runt 
begreppen tillförlitlighet och äkthet, än validitet och reliabilitet. Ifall de två sistnämnda skulle 
visa sig låga behöver detta nödvändigtvis ej inverka på studiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet 
innefattar fyra bedömningsgrunder; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten 
att styra och konfirmera (Bryman, 2011:354f). I en studie av kvalitativ karaktär kan 
validiteten och reliabiliteten översättas till en slags tillförlitlighet. Äktheten säkras genom att 
respondenternas värderingar och uppfattningar speglats så verkligt som möjligt (Bryman, 
2011:357f). För att säkerställa det senare har intervjuerna snabbt sammanfattats tillsammans 
med respondenterna strax efter avslutat frågesamtal. Samtidigt har äktheten säkerställts 
genom flertalet citat i studien som återspeglar samtliga respondenters uppfattningar om det 
undersökande ämnet.  
 

4.8 Förförståelse 
Forskningsfrågan i denna studie är sprungen ur ett högaktuellt ämne i dagens samhälle, men 
också ur egen erfarenhet. Författarna till studien har själva upplevt ett ökat krav på ständig 
personlig tillgänglighet orsakat av arbetslivets och arbetsmarknadens omvandling till ett 
individualiserat samhälle. Författarna går in i studien med en förförståelse om att arbetslivet 
spiller över på privatlivet på grund av ett ökat krav på denna ständiga tillgänglighet. Detta 
skapar i sin tur en sorts konflikt mellan arbetsliv och privatliv, vilket kan påverka individers 
psykiska hälsa i form av stress och en känsla av otillräcklighet. Studien har således 
genomförts i syfte att ta reda på om detta fenomen är utbrett bland unga tjänstemän som 
relativt nyligen påbörjat sin karriär. Förförståelsen inbegriper ett antagande om att dessa 
individer känner ett behov av att anpassa sina levnadssätt efter arbetsmarknaden och dess 
alltmer gränslösa arbete i syfte att upprätthålla anställningsbarhet, både i nuvarande tjänst 
men också för framtiden. 
 
Med förförståelsen i åtanke har det dock varit viktigt att behålla en relativt värderingsfri syn 
under insamlingen av data till studien, men också under analysen. Det har varit av betydelse 
att intervjufrågorna inte skall utgå ifrån att respondenten upplever krav på ständig 
tillgänglighet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Intervjuguiden har istället utformats i syfte 
att få en fenomenologisk inriktning, det vill säga få en uppfattning om respondentens 
upplevda situation (Justesen & Mik-Meyer, 2011:19). Det är dock relativt osannolikt att 
författarna av en studie lyckas behålla ett fullständigt objektivt förhållningssätt, då tidigare 
kännedom och erfarenheter av ett ämne påverkar inställningen (Gilje & Grimen, 2007:179). 
Frågorna bör vara breda och öppna upp inför en eventuell utveckling mot, eller från, studiens 
förförståelse. 
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5 Resultat 

5.1 Upplevelsen av arbetsmarknadens villkor och dess krav 
Samtliga respondenter i studien återkom med jämna mellanrum främst till två olika 
huvudteman i sina intervjusvar; anställningsbarhet samt psykisk hälsa. Dessa två teman 
genomsyrar resultatet i sin helhet.  
 
Både personalvetarna och ingenjörerna upplevde att arbetsmarknaden är individualiserad med 
självständiga arbetsuppgifter och ett stort ansvar som genomsyrar arbetslivet. Möjligheterna 
att ta sig in på arbetsmarknaden upplevdes som svåra, då kvalifikationerna och 
kompetenskraven arbetsgivare ställer har en alltför hög nivå för att kunna matchas med de 
nyutexaminerades erfarenhetsnivå. Det här är något som respondenterna har upplevt vid 
flertal intervjutillfällen efter examen. Särskilt påtagligt blir det om individen inte har mycket 
arbetserfarenhet innan högskoleutbildningen påbörjats, då majoriteten av högre tjänster har 
visat sig kräva, bortsett från högskoleexamen, ett antal års arbetslivserfarenhet inom det 
specifika arbetsområdet: 
 

“ (...) speciellt inom HR, om man vill jobba med HR-frågor, så liksom ska du ha din 
erfarenhet på tre till fem år, och det är verkligen så. Man blir inte kallad på intervju. Jag tror 

jag sökte 50 jobb. Och jag har ju ingen erfarenhet sen innan inom detta då.” 
 
Samtliga personalvetare var dock överens om att möjligheterna till att ta sig in i 
bemanningsbranschen är oerhört större än för HR-branschen, men att det samtidigt är svårare 
att komma ur den. Trots att tjänsterna som söks ofta är så kallade nybörjartjänster skall det 
vara hög erfarenhetsnivå bland de sökande, menade en personalvetare. Personen ansåg att 
detta inte ger människan en chans till arbete. Samtidigt antydde en ingenjör att arbetssökandet 
efter examen hade underlättats om praktik hade varit en inräknad del av utbildningen, då 
samma respondents upplevelser av arbetsmarknaden efter examen var att den var oerhört svår 
att komma in på. Som en lösning till den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden, och 
svårigheten att ta sig in i den, valde en av ingenjörerna att fortlöpande läsa ytterligare kurser 
efter avslutad examen under tiden personen sökte lediga tjänster. Anledningen till detta var 
för att hålla utbildningen färsk och följaktligen upprätthålla sin anställningsbarhet.  
 
Trots medvetenhet om en existerande hög press utifrån, i samband med arbetssökningar efter 
examen, ansåg en av personalvetarna att inställningen var viktig och att individen tar sig långt 
på att prestera utifrån bästa förmåga. Denna person upplevde inga stresskänslor vad gäller 
möjlighet till anställning, även om det skulle medföra en lägre kvalificerad position än vad 
utbildningen förberett för. Ett par av respondenterna med en ingenjörsexamen, beskrev att de 
inte upplevde någon personlig press på att anpassa sig som individ utefter arbetsmarknadens 
krav. De uttryckte snarare en önskan att anpassa anställningen och arbetet utefter sin fritid. En 
av respondenterna med ingenjörsutbildning har aldrig i sin karriär upplevt en personlig 
anpassning, då en modifiering i alltför stor grad enligt samma respondent bidrar till att en 
fasad bör upprätthållas var dag. Samma respondent vidhöll dock att en anpassning i form av 
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vidareutbildning kunde vara aktuell, men endast om den var baserad på eget personligt 
intresse och inte enbart för att nå högre anställningsbarhet. Det förekom dock en medvetenhet 
hos somliga personalvetare om att eventuella snedsteg eller val skulle kunna påverka framtida 
karriär, främst i fråga om anställningsbarhet. Ett exempel på snedsteg skulle, enligt en av 
personalvetarna, kunna vara anmärkningar i belastningsregistret eller en rent allmän 
misskötsel på arbetsplatsen. Detta skulle kunna ge negativa verkningar vid referenstagningar 
vid framtida anställningsprocesser.  
 

5.2 Balansgången mellan arbetsliv och fritid 
Samtliga respondenter ville skilja på fritid och arbetstid så till vida att de har fasta tidsramar 
under dagtid tillägnade deras arbetsuppgifter. De personer som hade flextid, det vill säga 
möjligheten att kunna ta ut inarbetade timmar i ledighet, uppskattade dock denna förmån. 
Däremot visade sig den faktiska möjligheten till att ta ut inarbetade timmar vara betydligt mer 
begränsad bland somliga personalvetare, särskilt inom bemanningsbranschen, då 
arbetsplatsens hektiska tempo sällan gav utrymme för ledighet. Detta uttrycktes av särskilt en 
personalvetare som en bidragande faktor till obalans mellan arbetsliv och privatliv. 
Upplevelsen av arbetets inverkan på fritiden var överlag olika uppfattad hos majoriteten av 
respondenterna. Särskilt de individer vars utbildning var inriktad mot personalfrågor, 
upplevde att arbetsuppgifterna med enkelhet kan påverka dem och fortgå efter arbetstid, både 
vad gäller arbetsrelaterade telefonsamtal men också tankar och planering rörande arbetet: 
 

“Jag har konsulter som kan ringa mig en fredagskväll klockan ett på  
natten liksom.. (...) Jag har konsulter som jobbar helg och natt  

och sådana saker då. Så jag jobbar egentligen hela tiden”. 

 
Samtidigt beror tillgängligheten efter arbetstid mycket på den individuella arbetsmoralen. 
Flertalet respondenter upplevde att det råder en tvådelad uppfattning i hur tillgänglig man 
skall vara efter arbetstid bland kollegor, då somliga avsiktligt väljer att ta med sig 
arbetstelefonen hem samtidigt som andra medvetet inte gör det. Samtliga respondenter som 
innehar en ingenjörsutbildning i bakgrunden upplevde att de dels inte har något krav på sig att 
finnas tillgängliga efter arbetstid, dels upplevde de att de med enkelhet kan koppla bort tankar 
relaterade till deras arbete efter arbetsdagens slut. Däremot kände särskilt en personalvetare 
som arbetar inom bemanningsbranschen med lager- och industriinriktning att även om det 
skall vara möjligt att vara bortkopplad efter arbetstid, kan följderna bli negativa: 
 

“En annan kollega han lämnar ju telefonen på jobbet (...) Och på ett annat sätt så har chefen 
uttryckt att han inte gör sitt jobb bra heller. Väldigt många gånger. Inte till honom direkt, 
utan till andra på kontoret. Så han ligger ju lite risigt till istället. (...) Antingen gör du för 

mycket eller för lite, och då syns det åt vilket håll”  
 
Samma respondent upplevde sig ständigt tillgänglig i arbetet, även på sena kvällar och helger. 
Personalvetaren upplevde att chefen beter sig motsägelsefullt i sitt handlande då denne menar 
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på att respondenten skall ignorera de samtal som inkommer efter arbetstid, men förväntar sig 
att arbetsuppgifterna ändå skall skötas, och samtidigt ser negativt på kollegans arbetssätt som 
lämnar kvar arbetstelefonen på arbetsplatsen. En annan personalvetare som arbetar inom 
bemanningsbranschen, men med tjänstemannainriktning, upplevde inte samma indirekta krav 
på sig att vara tillgänglig efter arbetstid. Anledningen till detta är, som individen själv 
beskrev, att det råder olika belastning beroende på vilken inriktning den anställde har inom 
bemanningsbranschen. 
 
Vad beträffar balansen mellan arbetsliv och privatliv upplevde samtliga respondenter med 
ingenjörsutbildning att balansen är harmonisk och att det som inte fullföljs under arbetsdagen 
kan vänta till nästkommande arbetsdag, om det inte är akut. Samtidigt upplevde de även att 
om arbetsbelastningen skulle bli alltför hög, så är kommunikationen och möjligheten att 
samtala med chefen om detta god. En av ingenjörerna som i nuläget arbetar som teknisk 
innesäljare, kontrollerar jobbmailen ibland under kvällstid; ett val som respondenten själv 
beskrev baseras mer på nyfikenhet än av hög arbetsbelastning. Personalvetaren inom 
bemanning på lagersidan upplevde däremot att arbetslivet tagit över en stor del av individens 
fokus, även inom privatlivet då närstående enligt samma respondent börjar bli trötta på de 
arbetsrelaterade samtalsämnena. En respondent med personalutbildning upplevde att 
kommunikationen och samarbetet med kollegorna var mer enkel- än tvåvägsriktad. Detta 
innebär att personen i fråga upplevde sig själv ställa upp i hektiska perioder och ta över av 
kollegornas arbetsuppgifter om det skulle behövas, men att denna handling aldrig någonsin 
återgäldades vilket inverkar negativt på individens psykiska hälsa.  
 

5.3 Arbetsmarknadens inverkan på den psykiska hälsan 
Samtliga respondenter kunde beskriva och relatera till begreppet stress och dess inverkan på 
den psykiska hälsan. Definitionerna på vad begreppet innebär var flertaliga och inbegrep allt 
från den negativa versionen av konstant magont, konstant trötthet och uppgivenhet, till att 
individen inte uppfattar vad som sägs till den när denne blir tilltalad.  
 
“ (...) igår när jag kom hem så var jag helt slutkörd och bara liksom.. när jag kom hem så satt 
jag i min bil i en timma, och bara satt i bilen. För jag orkade liksom inte göra nånting mer” 

 
Ovanstående citat tillhör den personalvetare som upplevde att arbetstiden frekvent har övertag 
och influerar fritiden genom både tillgänglighet via arbetstelefon och även känslor av att inte 
kunna slappna av, vilket även skapat en kedjereaktion bland de olika symptomen som både 
ingenjörer och personalvetare uppgett som konsekvenser av stress. Faktorer som kan inverka 
på den psykiska hälsan var omständigheter som överensstämde bland majoriteten av 
respondenterna då de relaterade till arbetsplatsen och innefattade situationer när de inte hann 
med arbetsuppgifter i tid, hade alltför hög arbetsbelastning, vid nyanställning på ett företag, 
till en mer diffus känsla av att inte prestera tillräckligt bra som då i sin tur kan bidra till 
psykisk ohälsa. Samtidigt upplevde respondenterna att om stress förekommer på fritiden, 
beror den till största del på arbetslivet.  
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“Och även om det handlar om distans, att jag själv måste lära mig att sätta en distans, så går 
det inte riktigt inom den här kategorin. Om man inte är väldigt, väldigt stark som person då, 

och det är väl kanske inte jag då...” 
 
Ovan citat tillhör en personalvetare som är medveten om den ständiga tillgänglighetens 
negativa inverkan på hälsan, men som ändå ständigt har jobbrelaterade tankar samt håller sig 
tillgänglig via jobbtelefon efter schemalagd arbetstid. Telefonen, menade respondenten, hade 
gärna kunnat slängas efter ordinarie arbetstid om det var upp till personen själv, då 
personalvetaren beskrev sig själv må dåligt av att aldrig ha möjlighet till en fri stund. Vidare 
uttrycktes en föraning om att utbrändhet utan tvekan skulle infalla inom en snar framtid, om 
situationen skulle fortgå som den gjorde. Trots att individen har möjlighet till ledighet är det 
svårt att emellanåt hitta ersättare, vilket gör att respondenten ändå får samtal på både arbets- 
och privatmobil. Personalvetaren inflikade ytterligare att arbetstelefonen överlämnades till en 
kollega vid ledighet, som i sin tur valde att inte svara på samtalen. Detta medförde att 
arbetsbelastningen för respondenten ökade efter semestern vilket resulterade i att ledigheten 
då miste sin poäng.  
 
Upplevelsen av stresskänslor var tvåfaldig då positiv stress medför en mer noggrann 
arbetsstruktur och större effektivitet, men om den upplevdes över en lång period inverkar den 
istället negativt på individerna. Merparten av respondenterna uttryckte att stress uppfattas som 
någonting positivt då den kan ge bränsle till effektivitet, vilket härleder till att arbetet flyter på 
bra. Detta fortgår så länge individen får sin dos av ledighet, raster samt bekräftelse från 
kollegor och auktoriteter. Vad som ytterligare gör att stressens positiva verkningar påverkar 
individen är om den anställde kan släppa sina arbetsuppgifter efter arbetstid, något som inte 
förefaller lika enkelt för alla. Samma personalvetare som tidigare befarat att utbrändhet skulle 
infalla inom kort om situationen inte skulle förändras till det bättre, berättade ytterligare att 
arbetsuppgifterna påverkar individens tankesätt, förhållandet med sambon och 
vardagsvanorna. Vid förfrågan om vad som kan göras för att förbättra arbetssituationen ansåg 
respondenten att kontoret borde bemannas av fler anställda. Samtidigt är avlastning och 
samarbete nyckelord för att arbetet skall fungera, vilket är faktorer som respondenten själv 
inte uppfattar förekomma på kontoret.  
 
Somliga respondenter ansåg att en individs erfarenheter av stressens negativa effekter på 
hälsan kan rusta en inför framtiden och göra den psykiska samt fysiska hälsan starkare och 
mer härdande inför liknande omständigheter. De menade på att upplevelsen av forna 
anställningars bidrag till stresskänslor och eventuell psykisk ohälsa har gjort dem mer 
immuna mot sådana upplevelser, samtidigt som de vet vart de har sina gränser beträffande hur 
mycket press och stress de skall utstå på nuvarande anställning. Det förekom en oro bland 
somliga respondenter vad beträffar möjligheten till anställningar i framtiden, då 
arbetsmarknadens rörlighet innefattar en ständig förändring rörande krav och kriterier på 
kompetens: 
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 “Jag personligen känner inte av den här jobbstressen, (...) den är ju 
underliggande hela tiden, men den här stressen att, att vara attraktiv på arbetsmarknaden är 

ju någonting som stressar mig mer” 
 

Det förekommer en uppfattning bland somliga respondenter om att individen behöver sälja sig 
själv till arbetsgivaren och ha någonting att erbjuda för att förefalla anställningsbar och 
attraktiv, annars är individen inget värd på arbetsmarknaden. Här kommer även utbildningen i 
fokus, då vidareutbildning anses vara ett av de möjligheter som kan bidra till 
anställningsbarhet i framtiden. Detta är något som ifrågasätts av både ingenjörerna och 
personalvetarna då balansen mellan utbud och efterfrågan kan lämna vidareutbildade 
individer utkonkurrerade, på grund av ett en stor mängd högutbildade arbetssökande kan 
resultera i att även utbildningen slutligen sjunker i värde. Vid frågan om vad den enskilda 
individen kan göra i syfte för att minska oro inför eventuella framtida anställningsprocesser, 
var den tillfrågade personalvetaren osäker och menade på att det är särskilt osäkerheten inför 
framtiden och arbetsmarknaden som bidrar till stresskänslornas negativa inverkan på hälsan.  
 

5.4 Prestationskravens inverkan på den psykiska hälsan 
Samtliga respondenter med personalutbildning menade att den anställning de innehar i 
dagsläget är ett medel för att ta sig vidare till en högre kvalificerad tjänst i framtiden. I fråga 
om hur prestationskraven och pliktkänslan som uppstår i samband med den första 
anställningen efter avslutad examen, påverkar individens hälsa, svarade en personalvetare 
inom bemanning följande:  
 

“Man vill ju inte vara arbetssökande. Och det är väl lite så.. det kommer låta jättehemskt, 
men jag jobbar ju hellre ihjäl mig om man har ett jobb, än att.. så, som idag till exempel, så 

har jag haft nackspärr på morgonen, men jag är inte sjuk för det, för jag känner att jag måste 
göra det bästa jag kan så att jag får mina referenser så att jag nångång kommer till det 

jobbet som jag vill. “ 

 
För att få en högre kvalificerad tjänst i framtiden uttryckte samtliga respondenter en 
medvetenhet om erfarenhetens betydelse samtidigt som flertalet även var beredda på att 
vidareutbilda sig om det skulle krävas. De upplevda prestationskraven i arbetet var högre 
bland respondenterna med personalutbildning än hos ingenjörerna; de förstnämnda kände en 
större press på tillgänglighet och prestation under och efter arbetstid än de sistnämnda. 
Överlag kände samtliga respondenter att de hade relativt höga krav på sig själva, samtidigt 
som de inte upplevde att auktoriteter och övriga kollegor lägger press på dem vad gäller deras 
arbetsprestation, bortsett från de personalvetare som arbetar inom bemanningsbranschen. Där 
upplevdes istället ett krav på stort individuellt handlingsutrymme och stort ansvar i och med 
att konsultchefer inom bemanningsbranschen enligt dem själva beskrivs agera som en 
“mellanchef” mellan kund och konsult. Därför upplevde dessa respondenter kravet på att 
bolla och tillgodose båda parternas behov, vilket beskrivs som en utmärkande stressfaktor 
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som inverkar på den psykiska hälsan i längden.  
 
En intressant aspekt är att respondenterna inom bemanning beskrev hur en nyutexaminerad 
personalvetare med enkelhet tar sig in i bemanningsbranschen men har svårt för att ta sig ur 
den. Detta bekräftades under studiens gång då en av personalvetarna, vars arbetsliv gick ut 
över privatlivet så till den grad att personen i fråga upplevde sig själv tillgänglig för arbetet 
under dygnets alla timmar, bytte anställning en kort period efter att intervjun ägt rum. Den 
nya anställningen innebar även den en tjänst på ett bemanningsföretag. Informationen om 
byte av anställning tillkom under slutfasen av studien.  
 

5.5 Motivationsfaktorers inverkan på den psykiska hälsan 
När respondenterna ombads svara på vilka motivationsfaktorer som driver dem framåt i 
arbetet och på så vis inverkar positivt på den psykiska hälsan, svarade flertalet av dem att 
bekräftelse från chefen var avgörande. Samtliga respondenter med personalinriktad 
utbildning, som idag är anställda inom bemanningsbranschen, svarade att bekräftelse från 
kunden om ett väl utfört arbete motiverar dem i deras arbete och bidrar till välmående. Ett väl 
fungerande samarbete och god kommunikation med kollegorna ansågs också vara en 
motivationsfaktor relevant för ett psykiskt välmående, likaså att kunna avlasta varandra 
alternativt be om hjälp vid alltför ansträngande belastning.  
 
En av personalvetarna inom bemanningsbranschen uttryckte att en tillfälligt förhöjd nivå av 
arbetsuppgifter uppfattas som positiv stress och fungerar således som motiverande. Samma 
respondent uttryckte sig samtidigt i fråga om detaljstyrning på följande sätt:  

 
“Men skulle jag börja bli jättestyrd här och det skulle komma någon och detaljstyra mitt 

arbete så skulle jag inte stanna kvar. (...) det här jobbet kräver en väldigt stor 
handlingsfrihet…” 

 
Handlingsfrihet och eget ansvar var en återkommande motivationsfaktor bland samtliga 
respondenter. Ingen av dem önskade dock att sprida ut arbetsuppgifterna över fritiden om de 
fick bestämma och förfoga över sin arbetsdag helt och hållet. Att separera ett visst antal 
arbetstimmar från fritiden var en återkommande önskan. Dessutom poängterades det att om 
ett krav på tillgänglighet efter arbetstid skulle bli aktuellt bland de ingenjörer och 
personalvetare som inte hade det idag, så skulle det hanteras och reageras olika på den typen 
av implementering och förändring. De individer som värderade fritiden högt menade att de 
skulle söka sig vidare på grund av vantrivsel, medan de respondenter som prioriterade 
karriären framför privatlivet skulle godta den modifieringen beträffande tillgänglighet.  
 

5.6 Upplevelsen av arbetsmarknaden i relation till utbildningsbakgrund 
Det framkom att det råder en tvådelad upplevelse vad beträffar arbetets inverkan på den 
psykiska hälsan, beroende på vad för tidigare utbildning som individen innehar. Det är 
märkbart att utbildade ingenjörer tenderar att oroa sig mindre över sina arbetsuppgifter, samt 



 

 - 23 - 

att tillgängligheten utgör ett mindre krav i deras arbetssituation. Flertalet respondenter som är 
utbildade personalvetare upplevde en övergripande känsla av att arbetet tenderar att följa med 
hem efter arbetstid, oavsett om det är i praktiken med arbetstelefoner och arbetsdatorer, eller 
om det är svårt att släppa arbetsrelaterade tankar efter avslutad arbetsdag.  
 
Vidare vad beträffar upplevelsen av arbetsmarknadens villkor och upplevelsen av kravet på 
anställningsbarhet, är den övergripande uppfattningen att arbetsmarknaden har höga krav när 
det kommer till mer kvalificerade yrken. Däremot förekommer det olika reaktioner av 
arbetsmarknadens höga villkor, då en minoritet av ingenjörerna och personalvetarna inte 
upplevde sig vara oroliga över att vara arbetssökande i framtiden. Majoriteten upplevde dock 
en känsla av stress inför att vara så anställningsbara som möjligt i syfte att ha möjlighet att 
utveckla sin karriär. Samtidigt som arbetslivet eftersträvar en särskild nivå på utbildningar 
beroende på hur kvalificerad tjänst som sökes, tyckte somliga respondenter med 
ingenjörsutbildning att möjligheten att få bra arbeten och att förefalla anställningsbar har 
blivit större än tidigare då det skett ett utökat urval av utbildningar. Merparten av 
respondenterna med personalutbildning menade dock att de nöjer sig med sin anställning de 
har i nuläget, för att längre fram ha möjlighet att byta upp sig till en bättre position. 
 
Kraven på sig själva menade samtliga respondenter var höga, särskilt inom karriär men även 
inom privatlivet. En ingenjör som idag arbetar som teknisk innesäljare uttryckte en oförståelse 
i att inte ha några personliga mål i livet. Samtidigt menade samma person att vägen till målet 
är halva resan. Däremot går det inte alltid att uppnå de krav som individen ställt på sig själv, 
synnerligen inte i början av en ny anställning då samtliga arbetsuppgifter, kollegor och 
arbetsmiljön är främmande för personen i fråga. Att den första fasen vid en ny anställning 
upplevs som stressande och har en något negativ inverkan på den psykiska hälsan, är en 
uppfattning som delas av samtliga respondenter oavsett utbildningsbakgrund.  
 

6 Diskussion 

6.1 Upplevelsen av arbetsmarknadens villkor och dess krav 
Vad som är ett märkbart drag som genomsyrar respondenternas syn på arbetsmarknaden och 
dess krav, är att tröskeln för att kliva in på arbetsmarknaden är tämligen hög. Kvalifikationer, 
kompetenskrav och övriga meriter som efterfrågas av arbetsgivare innehar en svåröverkomlig 
nivå för många av både ingenjörerna och personalvetarna. Allvin (et al. 2013:59) menar att 
lågkvalificerade yrken har försvunnit och ersatts av yrken med en högre frihet i 
arbetsformerna vilket höjer kvalifikationskraven. Detta ger en förklaring till varför 
kvalifikationsnivån ligger på en högre nivå idag. De höjda kraven, och således svårigheten att 
ta sig in på arbetsmarknaden, är något både ingenjörerna och personalvetarna i studien 
uppmärksammat. Allvin (et al. 2013:134f) menar dessutom att den psykiska ohälsan är 
vanligare bland yngre än äldre, vilket även skulle kunna uppfattas utifrån respondenternas 
intervjusvar eftersom somliga uttryckte att de fått ett sådant intryck efter endast några få år i 
yrkeslivet. Samtliga respondenter beskrev en känsla av press när det kommer till dagens 
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arbetsmarknad och dess krav på individen. Denna känsla kan förklaras utifrån samhällets 
individualisering och att den enskilde idag behöver ta ett allt större ansvar över sig själv och 
sin egen situation för att ta sig framåt i livet och hålla sig anställningsbar (Hallqvist, 2005). 
 
Det faktum att respondenterna har upplevt stora svårigheter med att ta sig in på 
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning, trots flertalet jobbansökningar under en längre tid, 
är en händelse som Allvin (et al. 2013:11) beskriver kan bero på att en förskjutning har skett i 
dagens arbetsliv. Denna förskjutning har bidragit till att individens kontroll över arbetet 
minskat, samtidigt som kontrollen i arbetet har ökat. Förändringen har ytterligare bidragit till 
att tidigare meriterande utbildningar och erfarenheter anses som otillräckliga vilket kan skapa 
en ökad känsla av press, och därigenom resultera i de negativa efterverkningar som följer av 
psykisk ohälsa och känslor av otillräcklighet. Berntson (2008) antyder att individer som 
upplevs ha en god anställningsbarhet är bättre rustade inför osäkra omständigheter på 
arbetsmarknaden, eftersom de inte upplevs som hotande. Detta kan bitvis förklara 
personalvetarnas och ingenjörernas känsla av osäkerhet inför framtida anställningar, då 
merparten fortfarande är nya på arbetsmarknaden och har således inte fått en fast grund i 
arbetslivet än. Vidare stärks detta av att Berntson (2008) menar att definitionen av att vara 
anställningsbar snarare innebär att individen besitter kompetenser inom det rådande yrket, 
eller rörande arbetsmarknaden, mer än självtilliten som personen känner. Detta ställer dock en 
följdfråga om inte en individs självförtroende och självtillit inför sina arbetsuppgifter har en 
godartad effekt på anställningsbarheten då en viss kunskap inom sitt yrke bör bidra med 
självtillit? Mer sannolikt är det att rådande kompetenser och självtillit är beroende av varandra 
i syfte för att förefalla anställningsbar och därigenom kunna hantera arbetsmarknadens villkor 
inom olikartade aspekter. Berntson (2008) syftar till att en självtillit kan stärka individens 
uppfattning om dennes egna anställningsbarhet, men att själva kunskapen inom yrket väger 
tyngst vid anställningsprocesser. Denna uppfattning hade även studiens respondenter; utan 
relevant arbetslivserfarenhet var möjligheterna på arbetsmarknaden små. Självtilliten tillför 
således ingenting i den faktiska anställningsbarheten. Hur mycket en individ än uppfattar sig 
själv som attraktiv på arbetsmarknaden, kommer det sällan leda till en anställning om inte 
erfarenheten finns. 
 
En påtaglig aspekt gällande synen på utbildning är att ingenjörerna och personalvetarna 
delade en gemensam uppfattning om att en högre utbildning bidrar till högre 
anställningsbarhet på dagens arbetsmarknad. Denna känsla av högre anställningsbarhet 
verkade till viss del lugnande på samtliga individer, då de kände sig tryggare på 
arbetsmarknaden. Det förekom dock delade uppfattningar vad beträffar syftet med utbildning 
i dagens samhälle. Lärande skall vara till hjälp för en individ i syfte att kunna berika denne 
med kunskap, och inte främst fungera som ett hjälpmedel för att matchas med 
arbetsmarknadens behov och efterfrågan (Berglund & Fejes, 2011:47). Berntson (2008) 
menar att en upplevd hög anställningsbarhet inverkar positivt på den psykiska hälsan och att 
individen då lättare hanterar och anpassar sig efter arbetsmarknaden eftersom den inte upplevs 
som svår. Resultatet i denna studie fann visserligen en koppling till detta, genom att både 
personalvetarna och ingenjörerna upplevde en känsla av stress och stark osäkerhet inför 
framtiden och dess arbetsmarknad och att utbildningen inte skulle vara tillräcklig för att 
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individen skulle vara anställningsbar. Detta påverkade således respondenternas psykiska hälsa 
negativt genom en känsla av press och otillräcklighet, men de uttryckte samtidigt en viss 
känsla av trygghet över att ha genomfört en kandidatexamen. Vidare befarar Berntson (2008) 
att de individer som upplever sig ha en låg kontroll över sitt arbetsliv även har en lägre 
anställningsbarhet. Vad som kan ifrågasättas är huruvida individens upplevelse av sin låga 
anställningsbarhet, det vill säga dess negativa påverkan på den psykiska hälsan, inverkar på 
den faktiska anställningsbarheten. Det finns inte mycket forskning att tillgå i ämnet. Vad som 
framkom under denna studie var dock att trots en upplevd låg anställningsbarhet, och således 
en känsla av oro över detta, hade respondenterna anställningar och majoriteten var även 
villiga att vidareutbilda sig för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Berntsons 
(2008) koppling mellan att upplevd anställningsbarhet även är lika med faktisk 
anställningsbarhet kan därför ifrågasättas. 
 
Det råder en tvådelad uppfattning om det gränslösa och flexibla arbetets verkningar, vilken 
artade sig negativ och otrygg i somliga respondenters ögon, medan övriga upplevde ett ökat 
välbefinnande av mer uppluckrade gränser i arbetslivet (Allvin et al. 2013:11). I det höga 
tempot som arbetslivet bjuder in till är den anställde antingen med i takten, eller trampar efter, 
någonting som är särskilt aktuellt och påtagligt bland personalvetare som arbetar inom 
bemanningsbranschen. Upplevelsen av bemanningsbranschen var ett specifikt återkommande 
tema som togs upp av både personalvetare inom yrket, och personalvetare utom yrket. Det 
förekom en föreställning om att det är enklare att få in en fot i bemanningsbranschen än i HR-
branschen, samtidigt som det är svårare att komma ur den förstnämnda branschen. 
Personalvetarna som arbetade som konsultchefer inom bemanning, delade ytterligare 
uppfattningen om att det är ett yrke inom vilket de inte vill stanna i mer än fem år, med 
motiveringen att det ger bra erfarenheter och referenser inför framtiden. Det var även denna 
grupp av respondenter som upplevde den största gränslösheten i arbetet. Det faktum att den 
anställde agerar som en mellanhand mellan kund och konsult gör att konsultchefen 
kontinuerligt behöver vara lyhörd och uppmärksam i syfte för att tillgodose båda parters 
behov. Detta kan skapa påfrestande och utmattande ansträngningar beroende på hur krävande 
respektive kontakt är, samtidigt som det beror på den individuella upplevelsen av 
arbetssituationen och arbetstempot. Att skapa goda referenser från den nuvarande 
anställningen kan verka som en god motivation för framtiden och för att höja 
anställningsbarheten (Diefendorff & Mehta, 2007). 
 
Vidareutbildning är en aspekt som somliga av ingenjörerna och personalvetarna var villiga att 
satsa på för att öka den egna anställningsbarheten. Det förekom dock en rädsla hos dessa 
respondenter om att högre utbildningar på sikt ändå inte skulle förbättra möjligheterna till 
anställning längre fram, eftersom normen för kvalificerad utbildningsgrad skulle höjas i 
samhället. Detta är en riskfaktor när arbetsgivare väljer att anställa personer efter 
utbildningsgrad istället för kompetens. Risken finns att utbildningen, istället för att främst 
syfta till att stärka en individs intellekt och kritiska tänkande, fungerar som ett medel för att 
anpassa individen efter dagens rådande kunskapskrav i ett visst yrke (Aamodt et al. 2010), 
även kallat nyttoperspektivet (Berglund & Fejes, 2011:48). Att vara villig att anpassa sig efter 
dessa rådande normer och ökade krav menar Foucault (2009:202f) beror på kontrollbehov och 
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ansvarskänsla som disciplinerats fram hos individerna. Att gå emot dessa “förpliktelser” 
bestraffar sig genom en känsla av utanförskap i samhället och grupper. I bildningsperspektivet 
ses lärande som en rättighet och får således inte agera som ett krav för att en individ ska passa 
in i samhället, då lärandet skall leda till bildade och reflekterande individer (Berglund & 
Fejes, 2011:47ff). Detta står i kontrast mot respondenternas uppfattning om hur de ska hantera 
arbetsmarknaden för att kunna bli anställningsbara. Majoriteten av respondenterna var 
beredda att anpassa sig efter arbetsmarknaden och dess krav snarare än att utbilda sig enbart 
för kunskapens, och följaktligen för sin egen personliga utvecklings, skull. På 
arbetsmarknaden ses utbildning snarare som ett mål för att kunna matcha samhällets behov 
och således för att skapa nytta (Berglund & Fejes, 2011:48).  
 
Vetskapen om att varje val och medveten handling kan ge efterverkningar vid framtida 
anställningsprocesser var ett diskussionstema som framkom vid somliga respondenters 
berättelse om sin uppfattning om arbetsmarknaden. Negativa efterverkningar av dagens 
snedsteg, till exempel en anmärkning i belastningsregistret, som en personalvetare 
uttryckligen gav exempel på, skulle i värsta fall kunna göra individen mindre anställningsbar 
eller okvalificerad i anställningsprocesser längre fram. Positiv efterverkning, till exempel att 
individen arbetar hårt och gediget, och därigenom skapar möjlighet till goda referenser vid ett 
eventuellt karriärsbyte kan också påverka utfallet av framtida karriärsmöjligheter. Det är 
märkbart att trivseln hos de anställda är betydligt lägre om deras prestationer inte blir erkända, 
vare sig det är i deras egna ögon, bland auktoriteter eller kollegor. Ansträngnings-
Belöningsmodellen antyder att en belöning i form av antingen psykologiskt, socialt eller 
materiellt erkännande för en anställds prestation är nödvändig för att en obalans inte skall 
rubba individens hälsotillstånd (Siegrist, 1996). En av personalvetarna, vars arbetsliv 
fullkomligt hade blivit ett med fritiden och där trivseln på arbetet var obefintlig, beskrev 
känningar om att denne skulle drabbas av utbrändhet inom en snar framtid. Personen i fråga 
var kontaktbar via jobbtelefon under större delen av dygnet. Personalvetaren uppfattade 
dessutom att belöningen för arbetsinsatsen var bristande, till exempel genom att kollegor 
aldrig erbjöd sig att ställa upp tillbaka med avlastning vid hög arbetsbelastning även om 
respondenten själv brukade erbjuda sig att avlasta dem. Precis som Krav-Kontroll-
Stödmodellen betonar så kan risken för ett bristande socialt stöd bidra till besvär som artar sig 
i både psykisk och fysisk form (Johnson & Hall, 1988). Samtidigt menar Diefendorff och 
Mehta (2007) att en individ kan motiveras av att utföra ett arbete på grund av att personen i 
fråga strävar efter att uppnå något. Detta stämmer väl överens med personalvetaren eftersom 
personen själv sade sig vilja prestera högt för att få bra referenser inför ett framtida byte av 
jobb. Foucault (2009) menar dessutom att det är den utomstående makten och samhället i 
stort, som driver en individ att utföra något för att den måste trots att kroppen säger ifrån. 
Motivationen skulle alltså kunna skapa en god psykisk hälsa och således arbetsglädje. 
Personalvetaren uttryckte en belåtenhet med höga krav i arbetet, men frågan är varför 
individen är villig att uppoffra sin psykiska hälsa till förmån för en god arbetsprestation. 
Berntson och Marklund (2007) menar att känslan av hög anställningsbarhet kan kopplas till 
god psykisk hälsa och ett högt välbefinnande. Kopplingen dessa två emellan är alltså 
återkommande och respondenten kan således motiveras av en försäkran om att framtiden 
erbjuder en godare utsikt vad gäller arbetslivet än vad som kan upplevas i dagsläget. 
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Individen motiveras alltså av att skapa sig en högre anställningsbarhet inför framtiden genom 
att uppnå goda referenser från sina arbetsgivare i dagsläget, även om det innebär att vägen dit 
är lång och att den psykiska hälsan uppoffras för stunden. Samma respondent hade dessutom 
upplevt svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter avslutad examen. De Cuyper (et al. 
2008) menar att en upplevd låg anställningsbarhet inverkar negativt på den psykiska hälsan. 
Den stress som skapats under tiden individen var arbetssökande kan således ha skapat en 
motivation för att arbeta hårt och därigenom öka anställningsbarheten. Däremot menar 
Ansträngnings-Belöningsmodellen (Siegrist, 1996) att trots att individen i framtiden må 
uppfatta sig själv som anställningsbar och presterar högt i syfte att bibehålla sin höga 
anställningsbarhet, kan denne ha svårt att uppleva motivation och välmående om denne under 
sin anställning inte får erkännande och belöning för sina prestationer av chefer och kollegor. 
 
Ytterligare en intressant aspekt vad beträffar samma ovannämnda respondent är att personen 
bytte arbetsplats kort efter uttalandet om att utbrändhet skulle infalla såvida situationen på den 
tidigare arbetsplatsen inte förbättrades. Den nya arbetsplatsen var även den inom 
bemanningsbranschen men med en personalpolitik som personalvetaren upplevde som 
betydligt bättre. På ett vis bekräftade respondenten sin egen slutsats om att 
bemanningsbranschen är ett arbetsområde som är svårt att lämna, men lika väl kan det vara ett 
medvetet val att stanna kvar inom samma bransch för att få den erfarenhet som krävs i 
karriären längre fram. Dessutom lyckades personen byta arbetsplats efter att ha “härdat ut” de 
tidigare omständigheterna på arbetsplatsen, vilket innebär att den tidigare erfarenheten skapat 
goda referenser inför framtiden. Respondenten hade under intervjun beskrivit detta som ett 
mål med sin första anställning efter examen och därigenom förutspått en del av sitt framtida 
yrkesliv på arbetsmarknaden. 
 
Bland samtliga respondenter existerade uppfattningar om att ett felfritt agerande i arbetslivet 
bidrar till positiva verkningar inom arbetslivet längre fram. En förklaring till den här typen av 
tankesätt återfinns i Foucaults (2009:198) teori om Panopticon, där författaren påvisar att den 
ständiga övervakningen bidrar till en självdisciplinär uppbyggnad av individens beteende. 
Foucault (2009:199ff) beskriver den “spetälske” som individen vars möjligheter försummas 
och utesluts, medan resterande individer övervakas, bokförs, kontrolleras och organiseras. 
Med andra ord har samhället inte rum för de individer som av någon anledning inte infaller i 
ramen av kvalifikation och anställningsbarhet. Panopticon fullföljer därmed sitt slutgiltiga 
mål: att medvetandegöra individen om att den ständigt kan vara övervakad, vilket resulterar i 
en sorts självdisciplinering (Foucault, 2009:202). Beskrivningen av Panopticons effekter 
menar på att det existerar ett kontrollbehov hos individer i samhället att ständigt vara 
närvarande och agera skötsamt i arbetslivet för att nå högre avancemang. Detta är något som 
respondenterna uttryckligen beskrev vara väsentligt på den arbetsplats de är i nuläget, för att 
de skall ha möjligheten till bättre tjänster framöver. Ett tydligt exempel på en utomstående 
maktutövning är när en av respondenterna uttryckte en känsla av kraftlöshet och uppgivenhet 
efter arbetsdagens slut och inte hade kraften att stiga ur bilen när personen kommit hem. 
Individen kände sig förpliktad att fortsätta i samma spår för att i framtiden få bra omdömen, 
trots att det tärde på det psykiska välbefinnandet. Denna självdisciplin, skapad av samhället 
självt, är som mest effektiv för att uppnå en kuvad befolkning (Foucault, 2009:199ff). Sluiter 
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(et al. 2001) menar dock att denna fysiska känsla av kraftlöshet är ett tecken på att den 
psykofysiologiska balansen i kroppen fungerar, och att det även är en signal om att individen 
börjar bli utmattad psykiskt. Individen måste ges tid för återhämtning, annars kan en fortsatt 
situation resultera i utbrändhet, något även individen själv var varse om.  
 

6.2 Balansgången mellan arbetsliv och fritid 
Vad som förefaller intressant vid analys av resultat är att respondenterna uttryckte en önskan 
om att ha fasta tidsramar och på så sätt ha gränser mellan arbetsliv och privatliv. Trots det 
fortsatte somliga av de intervjuade att ta med sig arbetet hem efter avslutad kontorstid. Vad 
som orsakar att gränserna suddas ut mellan arbetsliv och privatliv har således mycket att göra 
med hur tillgänglig den anställde väljer att vara, eller indirekt måste vara, efter arbetstid. 
Samtliga respondenter som kunde ta ut sina inarbetade timmar i ledighet ansåg att detta var en 
bra förmån. Detta bidrog enligt dem själva till välmående. Allvin (et al. 2013:58) menar dock 
att flextid är ett exempel och en konsekvens av det alltmer gränslösa arbetet. Risken finns att 
arbetet sträcker sig över på fritiden. Ur ett perspektiv innebär det att individen känner en 
större handlingsfrihet, något som Krav-Kontroll-Stödmodellen påvisar agerar som en 
motiverande faktor i arbetslivet (Karasek et al. 1981), då denne i det här fallet kan disponera 
över sin tid själv. Däremot behöver dock den kontrakterade arbetstiden fortfarande fullföljas. 
Flextid agerar således som en illusion av att arbetstiden är friare, när den i själva verket 
istället riskerar att orsaka en stress på grund av en större gränslöshet.  
 
Inom bemanningsbranschen är det märkbart att tydliga avgränsningar mellan arbete och fritid 
är svåråtkomliga, då den ena personalvetaren förklarade hur konsulter kan försöka kontakta 
konsultchefer under både nätter och helger. Detta är enligt personalvetarna en faktor orsakad 
av att konsultchefer kan ansvara för konsulter som arbetar natt och helg, och dessa förutsätter 
indirekt att den ansvarige skall vara kontaktbar även om det inte är ett krav. Att ständigt hålla 
sig närvarande för arbetet är en stark stressframkallande faktor, något som även den ena 
personalvetaren uttryckligen betonade. Rimlighet i omfattningen av arbetsuppgifterna är ett 
viktigt verktyg för att undvika psykisk ohälsa hos de anställda, enligt Krav-Kontroll-
Stödmodellen, då personens upplevelse av kontroll måste kunna motsvara arbetsuppgifternas 
krav (Karasek et al. 1981). Särskilt om den anställde inte får uppmärksamhet eller erkännande 
för sina arbetsprestationer efter arbetstid kan denna situation enligt Ansträngnings-
Belöningsmodellen bidra till en negativ inverkan på den psykiska hälsan, då individen inte 
upplever att ansträngningarna uppmärksammas (Siegrist, 1996). Om situationen fortlöper 
under en längre period kan upplevelsen och efterverkningarna eskalera från att exempelvis ha 
varit stimulerande med en positiv stress i början, till långvarig och svåröverkomlig stress i 
längden (Carr et al. 2011).   
 
Det är inte alla branscher som förutsätter att tillgängligheten skall utgöra en del av 
arbetsuppgifterna, men trots det låter sig anställda förefalla tillgängliga för arbete efter 
arbetstid. Frågan är då vad som uppmanar individen till att indirekt sudda ut gränsen mellan 
arbetsliv och fritid? Den individuella arbetsmoralen och de personliga kraven gentemot sig 
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själv tycks utgöra betydande aspekter i hur stor tillgänglighet individer utsätter sig för under 
fritiden. Detta är något som kan finna stöd i tidigare forskning: Två faktorer som motverkar 
psykisk ohälsa bland anställda på ett företag är dels tydlig kommunikation bland samtliga 
kollegor och auktoriteter, dels är det att omfattningen på ansvar och arbetsuppgifter som delas 
ut skall vara på en hanterbar nivå (Carr et al. 2011), något som inte uppfylls på denna 
respondents arbetsplats. Samtidigt är det självdisciplinen som driver respondenten till att 
fortsätta med sin ständiga tillgänglighet, främst för att kunna få goda referenser inför framtida 
anställningsprocesser (Foucault, 2009:202). Detta beteende, det vill säga att bekräftelsen 
utifrån kopplas till det egna psykiska välbefinnandet, kan således även förankras i den 
självdisciplin som kontrollerar människan. Vad beträffar kommunikationen förekommer 
ytterligare missar, då respondentens chef beskrivs uppmana respondenten att inte besvara 
samtal efter arbetstid, men samtidigt bakom ryggen på en annan anställd berättar om hur löst 
denna kollega ligger till i företaget då denne ej tar med sig arbetstelefonen hem. Här 
förekommer en övertydlig obalans både vad gäller motsägelsefull information och osäkra 
riktlinjer beträffande arbetsprestation. På grund av dessa faktorer blir risken för vantrivsel och 
negativa verkningar på hälsan större (Carr et al. 2011).  
 

6.3 Arbetsmarknadens inverkan på den psykiska hälsan 
Vad som framhävs i studien är att uppfattningen av att vara arbetssökande är negativ, oavsett 
hur villkoren och ansvarsutrymmet på arbetsplatsen ser ut. Utan hänsyn till hälsotillstånd, 
arbetsvillkor, höga eller låga krav, eller trivsel, så återberättar en personalvetare att denne 
hellre uträttar sina påfrestande arbetsuppgifter exemplariskt för att få goda referenser vid 
senare anställningstillfällen, än sjukskriver sig eller säger upp sig. Krav-Kontroll-
Stödmodellens beskrivning av att sambandet mellan hög kontroll och stort ansvarsutrymme 
resulterar i stimulans stämmer i detta fall inte överens med respondentens upplevda situation 
(Karasek et. al. 1981). Det med tanke på att det i det här fallet höga ansvarsutrymmet och 
känslan av kontroll hos respondenten inte bidrar till stimuli. Återigen förefaller samma 
mönster; individen upplevs offra sitt välbefinnande för sin framtida karriärs skull, och härdar 
ut på en arbetsplats som istället inverkar negativt på den psykiska hälsan. Som respondenten 
själv uttryckte det så upplevs det vara nödvändigt att finna en distans mellan arbetslivets och 
privatlivets väggar för att skona hälsan, och det krävs en styrka för att kunna utföra den 
distansen inom bemanningsbranschen som samma respondent arbetar inom. Det förklarade 
respondenten inte finna kraft till. Denna stress som är kopplad till respondenternas 
arbetssituation är påfrestande för den psykiska hälsan. Till skillnad från den akuta stressen, 
har det aktuella hälsotillståndet inget definitivt slutskede, utan istället verkar den negativt för 
välmåendet i längden (Carr et al. 2011). Symptomen och reaktionerna på stress som 
respondenterna med egna ord beskrev, artade sig i fysiska såväl som psykiska besvär. 
Definitionen av begreppet stress tolkades på två sätt av respondenterna. Det kan förutom 
negativ stress även förekomma positiv stress, och samtliga intervjusvar menade på att den 
positiva stressen utgjorde en större effektivitet hos den anställde. Individen kan enligt 
Foucault (2009:199) förklaras känna denna stress inför att hålla sig anställningsbar på grund 
av den disciplinerande makten, där individen själv tar sitt ansvar för att inte falla utanför 
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normen i samhället.  
 
Studiens resultat pekar på skillnader avseende stress och tendenser till anpassning efter 
arbetsplatsens krav baserat på vilken utbildningsbakgrund individen har och således inom 
vilken inriktning denne arbetar inom. Respondenter med ingenjörsutbildning upplevde att den 
psykiska hälsan var god och att risken för negativ stress var liten, men påvisade däremot 
tendenser till stress vid deadlines och oförutsägbara händelser vad beträffar deras 
arbetsuppgifter. Detta kan ses som den kortvariga versionen av stress vilken mer bidrar till 
positiv stimuli och är övergående (Carr et al. 2011). En intressant aspekt som tog form under 
bearbetning av intervjusvaren var att yrken inom vilken kontakten med människor var i 
centrum, även var det arbetsområde som medförde flest stressfaktorer som inverkade på den 
psykiska hälsan. Dessa personalvetare upplevde, i kontrast till ingenjörerna vilka inte arbetar 
mot människor på samma sätt som de förstnämnda, att stress är förekommande i arbetslivet 
och kan verka både positivt och kortsiktigt, men även negativt och långsiktigt. 
Personalvetarna upplevs ha högre krav än ingenjörerna som arbetar inom yrken som är i linje 
med utbildningen de läst. Den indirekta pressen och kravet på tillgänglighet och prestation för 
respondenter med personalvetarutbildning är mer påtaglig i arbetslivet, på grund av att 
arbetsuppgifterna har tendensen att fortskrida löpande utan en specifik deadline. Schultz (et 
al. 2012) menar att arbetsuppgifter från arbetet som tar över fritiden riskerar att skapa en 
obalans vad gäller individens gränser mellan arbetsliv och privatliv. Detta skapar i sin tur en 
försämrad psykisk hälsa eftersom stressnivåer och känslan av ofullständigt arbete ökar.  
 
En betydande motivationsfaktor i arbetet som verkar positivt på den psykiska hälsan, visade 
sig under intervjuernas gång ofta vara chefens bekräftelse på väl utfört arbete, vilket är 
någonting som överensstämmer med Ansträngnings-Belöningsmodellen (Siegrist, 1996). 
Denna bekräftelse visade sig skapa ett ökat psykiskt välbefinnande. Den personalvetare inom 
bemanningsbranschen som var tillgänglig för arbetet under dygnets alla timmar, upplevde det 
likadant. Personen i fråga upplevde visserligen inte att chefen misstyckte över medtagandet av 
arbetstelefonen hem, men kunde under samtal få kommentaren att inte besvara samtal efter 
arbetstid. Respondenten uttryckte en förvirring över detta då informationen uppfattades som 
motsägelsefull. Enligt Krav-Kontroll-Stödmodellen (Karasek et al. 1981) kan höga 
ansvarskänslor med hög handlingsfrihet bidra till lägre stresskänsla, men i detta fall sker 
snarare motsatsen. Istället upplever individen att det sociala stödet av chefen, som hade 
kunnat förändra trycket på arbetsbelastning, inte existerar, något som betonas i modellens 
aspekt av det sociala stödets betydelse. Modellen menar på att socialt stöd behövs i syfte för 
att känna tillfredsställelse på arbetsplatsen (Johnson & Hall, 1988). Det är märkbart att det 
sociala stödet i form av både uppskattning, uppmuntran, feedback och avlastning är en 
påverkande faktor i syfte att den anställde skall uppleva tillfredsställelse på sin arbetsplats, 
något som stärks i både Krav-Kontroll-Stödmodellen (Johnson & Hall, 1988) och 
Ansträngnings-Belöningsmodellen (Siegrist, 1996). Genom att studiens respondenter 
uttryckte att de upplevde välmående vid bekräftelse från sin överordnad, skapas även ett 
erkännande på att individen duger och att dess insats är uppskattad. En individ vill inte sticka 
ut från samhällets normer, utan vill passa in; det vill säga att göra sitt bästa och få 
uppskattning och således en bekräftelse på att arbetet blivit godkänt av ledaren (Foucault, 
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2009:206).  
 
Samtidigt uttrycks av de personalvetare som arbetar inom bemanningsbranschen att de 
mestadels värdesätter kundens erkännande och tillfredsställelse. Den personalvetare som 
upplevde överansträngning och ett gränslöst arbete till den grad att arbetslivet fått ett övertag 
över privatlivet, upplevde således de tillstånd som Anstränings-Belöningsmodellen (Siegrist, 
1996) visar ger upphov till negativa psykiska påfrestningar. Respondenten har underskattat 
arbetsuppgifternas storlek vilket har bidragit till en överansträngning av individens egna 
kapacitet, som stimuleras av behovet av godkännande och beröm - i det här avseendet 
företagets kund. Eftersom det förekommer en avsaknad av erkännande och belöning för den 
ansträngning och prestation som individen utför, är sannolikheten stor att individen i 
framtiden kan komma att lida psykiskt på grund av detta (Siegrist, 1996). Personen hade själv 
tidigare medgivit att situationen, om den inte förändras till det bättre, skulle kunna leda till 
utbrändhet. 
 

7 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var inte att genomföra en jämförande analys mellan 
ingenjörsutbildning och personalvetarutbildning för att ställa likheter och olikheter i 
uppfattningen av det undersökta fenomenet mot varandra. Utfallet av resultatet visade dock på 
en tendens till likartat tänkande i, och upplevelser av, det gränslösa arbetet beroende på 
utbildningsbakgrund. Detta resultat var inte något studiens författare räknat med. Utfallet kan 
förklaras i att olika utbildningar ger olika förutsättningar för anställning på arbetsmarknaden 
beroende på hur efterfrågan av en viss kompetens ser ut för tillfället. Detta skapar således 
konkurrens bland de arbetssökande.  
 
För att erhålla en bredare förståelse inför valt studieområde skulle studien från början ha 
inbegripit ytterligare utbildningsbakgrunder i insamlingen av empiri. Fler 
utbildningsbakgrunder hade skapat ett bredare urval bland respondenterna och alltså givit ett 
bredare perspektiv på verkligheten. Hade studien dessutom inbegripit andra utbildningar 
istället för personalvetare och ingenjörer, exempelvis lärarutbildningen och 
sjuksköterskeutbildningen, så kan utfallet ha blivit annorlunda. Detta beror främst på att olika 
yrken ställer olika höga krav på tillgänglighet efter arbetstid.  
 
Majoriteten av intervjuerna genomfördes i ett förhandsbokat privat rum, medan en av 
intervjuerna hölls på respondentens arbetsplats. Det sistnämnda är något som studiens 
författare själva i efterhand ifrågasatt då det efter utförd intervju visade sig att respondentens 
projektledare befunnit sig i rummet intill under halva intervjutiden, och kunde således lyssna 
på samtalet. Studiens respondent kan ha varit medveten om detta och ha valt att vinkla den 
information som framkommit, i syfte att inte dela med sig av känsligare ämnen. Detta kan 
upplevas som en faktor som kan ha hotat studiens giltighet och tillförlitlighet. Situationen 
hade kunnat undvikas genom en försäkring om att utrymmet intervjun hålls i är och förblir 
tillstängt under hela intervjutiden. 
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Trots att valet av ansats och beslutet att inneha en kvalitativ metod bidragit till reflekterande 
och uttömmande svar, kan valet av andra följdfrågor än de som ställts bidragit till bredare 
infallsvinklar i särskilda frågor. Mer direkta frågor, så som exempelvis “Hur påverkar det här 
din psykiska hälsa?”, istället för mer övergripande frågor så som “Om ja, hur upplever du att 
du påverkas av dessa krav?” hade kunnat härleda till bredare personliga reflektioner bland 
respondenterna av vad som mer konkret påverkar hälsan. Det hade dessutom bidragit till en 
insikt om vad individen värdesätter och finner mest väsentligt vad beträffar den psykiska 
hälsans påverkan, då en egen reflektion ofta ger nyanser av den subjektiva uppfattningen. Den 
fenomenologiska inriktningen erbjuder forskaren att ta del av subjektiva erfarenheter av en 
livsvärld som även upplevs ur subjektiva termer (Justesen & Mik-Meyer, 2011:40).  
 

8 Vidare forskning 
Ifall tiden räckt till för en utveckling av denna studie och således till en större omfattning av 
undersökningen hade valet av fler respondenter gjorts, både vad gäller antal men studien hade 
även inbegripit respondenter med fler olika utbildningsbakgrunder.  
 
Då studiens resultat visade på en större press vad gäller tillgänglighet efter arbetstid bland 
bemanningsanställda än övriga yrkesområden, skulle en vidare studie kunna undersöka just 
detta. Denna fortsatta studie skulle vara intressant att rikta in på de bemanningsanställdas 
psykiska välbefinnande efter ett antal år inom yrket, samt att studera vilken påverkan denna 
har på individerna i fråga sett ur ett långsiktigt perspektiv. Innebär en stor påfrestning på 
arbetsplatsen under de första åren som nyutexaminerad en större risk för utbrändhet senare i 
livet, än om de första åren inneburit en relativt stressfri arbetssituation? Ytterligare en aspekt 
som hade varit intressant att undersöka, som i studien inte har undersökts, är om risken för 
utbrändhet i arbetslivet är mindre eller större beroende på ålder.  
 

9 Slutsats 
Det moderna arbetslivet premierar en flexibel individ som lever upp till dess gränslöshet. 
Gränslösheten har i denna studie visat sig innebära främst en uppoffring till arbetet i form av 
anträffbarhet och arbetsrelaterade tankar efter avslutad arbetsdag, samt utsuddade gränser 
mellan arbetsliv och privatliv. Studien har även påvisat att det främst är de individer med 
personalvetarutbildning, som arbetar exempelvis som konsultchef inom 
bemanningsbranschen, som upplevde ett högre krav vad gäller att vara kontaktbar efter 
avslutad arbetstid. Detta krav upplevdes inte överhuvudtaget bland individer med 
ingenjörsutbildningsbakgrund. Ett visst sorts personalansvar kan i många fall innebära att 
individen behöver vara anträffbar och tillgänglig en större del av dygnet, utöver sin avtalade 
arbetstid. Påföljder som stress, en känsla av otillräcklighet, överprestation, uppoffring av sin 
egen fritid samt brist på återhämtning är möjliga konsekvenser på den försämrade psykiska 
hälsan. Vad studien även visar är att det finns en återkommande faktor som binder samman 
det gränslösa arbetet och den psykiska hälsan, vilken är individens egna upplevda 



 

 - 33 - 

anställningsbarhet. En känsla av otillräcklighet, prestationsångest och stress inför att inte vara 
och uppfattas som anställningsbar var faktorer som uppfattades påverka den psykiska hälsan 
negativt. Vad beträffar det gränslösa arbetslivets inverkan på det psykiska välbefinnandet så 
har paralleller kunnat dras både beroende på utbildningsbakgrund men även personlig 
inställning till arbetslivet överlag, samt de villkor som råder på arbetsplatsen. 
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11  Bilaga 
 
Intervjuguide  
 
Inledande frågor: 
1. Kan du berätta lite om dig själv?  
Utbildning, civilstatus, tidskrävande intressen  

2. Hur skulle du beskriva din arbetssituation?  
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
 
3. Hur upplever du arbetslivet och arbetsmarknaden? 

Tema: Gränslöst arbete - inverkan på fritiden 

4. Hur tillgänglig för arbetet upplever du dig vara utanför kontorstid? 
Har du jobbmobil? 

5. Hur upplever du balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv? 

6. Hur upplever du att du påverkas av dina kollegors balansering av privatliv och  

arbetsliv? 

7. Känner du av ett krav från din arbetsgivare gällande tillgänglighet efter arbetstid?  
Om ja, hur upplever du att du påverkas av dessa krav?  

8. Hur ser dina krav på tillgänglighet efter arbetstid ut? 

Tema: Gränslöst arbete och den psykiska hälsan - inverkan på stressnivåer 

9. Hur skulle du beskriva begreppet stress?  

10. Hur ofta funderar du över stress? 
Känner du dig stressad? Vad gör dig stressad?  

11. Hur hanterar du stress på arbetsplatsen? 

12. Hur hanterar du stress på fritiden?  

Tema: Gränslöst arbete och den psykiska hälsan - inverkan på prestationskraven / plikt 
Det talas allt mer om arbetsmarknadens kritiska läge och att jobben är få men antalet 
sökanden många. Det har lagts ett större ansvar på själva individen att passa in och man måste 
nu själv ansvara för att komma någon vart i livet - hålla sig uppdaterad, utbildad, tillgänglig, 
anpassa sig efter arbetsgivarens och platsannonsens krav och så vidare.  

13. Hur upplever du den här anpassningen efter arbetsmarknaden?  
Har du själv anpassat dig efter arbetsmarknaden för att bli anställningsbar? 

14. Känner du att du fått göra några uppoffringar i dina egna intressen för att få det 
jobb du vill ha?  
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15. Om du inte blir klar med en uppgift i tid, vad händer? 

16. Upplever du att du i allmänhet har krav på dig själv?  

17. Om ja, hur upplever du att de påverkar dig i arbets- och privatlivet?  

Tema: Gränslöst arbete och den psykiska hälsan - motivationsfaktorer 
18. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

19. Om du fick bestämma, hur hade du fördelat ditt arbete under en dag för att själv må 
så bra som möjligt?  
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