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Abstract  

Background: Today, every other employee wishes to have a greater flexibility in their work, 

that is mainly why companies have started to work more borderless. This has been made 

possible by the digitalisation. Borderless work means that employees don’t have to be present 

at a specific time or place. With such freedom and flexibility, comes a greater responsibility 

that demands a new type of independence of the employee to plan and accomplish their work 

duties. It also requires that the employee makes sure that the demands in each lifesphere, 

work and private life, is satisfied to maintain a good balance between the two spheres. 

Aim: The aim is parted in two, partly to provide a deeper understanding of the new work 

method - borderless work, partly by a qualitative study to explore possible pros and cons 

experienced by professional employees whose work is borderless. 

Method: The essay has a qualitative character where phenomenology is the base due to 

borderless work not being a theory but rather a phenomenon. The empiric material was 

collected by ten semi-structured interviews. Hermeneutic was used in the interpretation and 

analysis. 

Results: All respondents have a positive attitude towards borderless work, even though they 

confess to some complications about the work method. Some of the respondents display 

greater complications than they confess to themself and doesn’t seem to be aware of the 

impact borderless work has on them. Some of the respondents seems to be aware of some 

negative consequences that we can identify in the theoretical part of the essay. Even though 

they are aware of this, borderless work is seen as a good work method. 

Conclusion: Borderless work makes it more difficult to get free from work but all 

respondents do have a positive attitude towards it and wishes to have a borderless work. 

Keywords: Borderless work, boundless work, flexible work-hours, self control, work 

motivation, the new worklife and work-related stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Idag önskar varannan anställd en större flexibilitet i arbetet, därför har allt fler 

företag börjat arbeta med gränslöst arbete som arbetsform som har möjliggjorts genom 

digitaliseringen. Arbetsformen betyder att anställda inte längre ska behöva infinna sig en 

specifik tid och inte nödvändigtvis befinna sig på den faktiska arbetsplatsen. Med en sådan 

frihet och flexibilitet kommer ansvar som kräver en ny typ av självständighet från den 

anställde med att planera och genomföra sitt arbete. Det kräver även att den anställde 

tillgodoser krav från både arbetsliv och privatliv för att kunna upprätthålla en balans mellan 

dessa sfärer. 

Syfte: Syftet med denna studie består av två delar. Dels att ge en fördjupad förståelse för det 

nya sättet att arbeta - gränslöst arbete, dels att genom en kvalitativ studie belysa för- och 

nackdelar som tjänstemän med ett gränslöst arbete upplever och identifierar. 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där fenomenologi har utgjort grunden, detta då 

gränslöst arbete inte är en teori utan snarare ett fenomen som finns hos organisationer som en 

arbetsmetod. Empiri samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer, för vilken 

hermeneutiken möjliggjorde tolkning- och analysarbetet. 

Resultat: Samtliga respondenter är positivt inställda till gränslöst arbete, men erkänner också 

vissa komplikationer med arbetsmetoden. En del visar på större komplikationer än de vill 

erkänna och alla verkar inte medvetna om den inverkan gränslöst arbete har på dem. En del 

av respondenterna verkar dock medvetna om de negativa konsekvenser som teorin tar upp, 

men anser ändå att gränslöst arbete är en bra arbetsmetod. 

Slutsats: Gränslöst arbete gör det svårare att bli fri från arbetet men samtliga respondenter är 

ändå positivt inställda och önskar ett gränslöst arbete. 

Förslag till vidare forskning: Strategier för hantering av gränslöst arbete, att implementera 

organisationskultur när anställda jobbar utanför den faktiska arbetsplatsen, hur den framtida 

förhandlingsfamiljen kommer att se ut och må samt jämföra tjänstemän i privat och offentlig 

sektor som jobbar med gränslöst arbete. 

Nyckelord: Gränslöst arbete, flexibelt arbete, självkontroll, motivation, det nya arbetslivet, 

samt arbetsrelaterad stress. 
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1. Inledning 
Gränslöst arbete är ett fenomen som kan vara svårt att direkt förstå. Därför kan en definition 

vara på sin plats för att förtydliga fenomenet. Efter en teoretisk efterforskning har vi definierat 

gränslöst arbete som en komplex gradskala mellan segmentering och överskridning av de två 

sfärerna arbetsliv och privatliv. Med andra ord innebär gränslöst arbete en flexibilitet och 

mobilitet i det nya sättet att arbeta som styrs av personliga preferenser. Det har framförallt 

möjliggjorts genom digitaliseringen. 

 

1.1 Bakgrund 

Den fysiska arbetsplatsen har för många anställda länge varit den faktiska arbetsplatsen där man 

utfört sitt arbete. Men att jobba idag behöver inte längre förknippas med att man, vid en 

bestämd tidpunkt, går till kontoret (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). 

Varannan anställd önskar en större flexibilitet i arbetet och en större efterfrågan är påtagligt för 

arbetsgivare, menar Telenor (2016) i en egenproducerad rapport. 

 

Den här formen av flexibilitet i arbetet för anställda har inte alltid varit självklar. Ur ett 

historiskt perspektiv var ingenjören Henri Fayols administrativa principer rådande. Under första 

delen av 1900-talet formulerades dessa principer som ledningen av större organisationer skulle 

använda sig av. Principerna markerade vikten av hierarki och att anställda alltid bör underordna 

sig. Tillsammans med en reglering av arbetsuppgifter, som blev mer standardiserade med ett 

begränsat ansvar, blev detta sätt en reglering av tid och rum och ett typiskt “lönearbete”. Under 

senare delen av 1900-talet kunde man istället urskilja en organisationsform som stod inför 

omprövning av Fayols administrativa principer. De förändrade villkoren som företag ställdes 

inför kom att kräva ett snabbare och mer flexibelt agerande, då en större anpassning till 

marknadens krav var av vikt. De nya reglerna blev för de anställda mindre hårda och innebar att 

de själva skulle identifiera, planera och strukturera samt ansvara för arbetet (Allvin et al 2006). 

 

Idag har ett gränslöst arbete kommit att utvecklas som en ny arbetsform där man inte längre 

behöver infinna sig en viss tid och inte heller nödvändigtvis befinna sig på den faktiska 

arbetsplatsen (Telenor 2016). 

 

Den här typen av gränslöst arbete menar man är främst möjlig genom digitaliseringen och den 

nya informationstekniken. Anställda kan arbeta utanför kontoret då de har tillgång till samma 

material som de annars också skulle haft på kontoret. Att jobba utanför kontoret i andra miljöer, 
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menar Telenor (2016), kan hjälpa anställda att hitta fokus, bli mer effektiva och kreativa samt 

att de själva kan avgöra när de vill jobba. Det fysiska kontorets viktigaste funktion, som den 

utgör idag, är att vara en samlingspunkt för socialt umgänge och lärandemiljö. Detta tror man 

att kontoret kommer att fortsätta att vara i framtiden i och med sin minskande betydelse för att 

utföra själva arbetet. Undersökningen visar också att “Så många som varannan arbetstagare 

önskar att de kunde jobba mer flexibelt än de gör idag” (Telenor 2016, s.4). Främst efterfrågas 

detta då arbetstagare vill kunna kombinera arbete och privatliv samt att man skulle bli mindre 

stressad (Telenor 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att ha kontroll och inflytande på det egna arbetet har på senare tid betraktats som en viktig del 

när det kommer till att förhindra stress i negativ form, där arbetsgivare också menar att en högre 

autonomi (kontroll) hos de anställda leder till en ökad lönsamhet (Grönlund 2007). Den här nya 

typen av arbete, där arbetsgivare tillåter en ökad kontroll hos de anställda, kan förklaras som 

flexibilitet genom förtroende där ansvar förs över på den anställde då yrket blir mer målstyrt, 

snarare än uppgiftstyrt (Allvin et al. 2006).  

 

Dessa positiva aspekter av ett gränslöst och flexibelt arbete kan dock också problematiseras. 

Arbetsformen innefattar en stor självständighet till arbetet där det ställs krav på den anställde att 

själv identifiera, planera, strukturera och genomföra arbetet. Den anställde ska samtidigt erhålla 

en flexibilitet gentemot marknaden och uppfylla krav från kunder samt hålla deadlines och 

kvalitétssäkra resultat. Trots detta kan man se att det finns positiva aspekter med att sudda ut 

gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv som gränslöst arbete gör. Exempelvis kan man 

lägga upp och kombinera arbetsdagen med det privata livet efter personliga preferenser. Detta 

kan dock också få en motsatt effekt med att anställde istället arbetar mer (Allvin et al. 2006). 

Detta då “ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin et al. 2006, s.150). En 

hög egenkontroll kan också upplevas stressande i den bemärkelsen att den anställde själv måste 

avgöra när det arbete man gjort anses som klart, vilket kan vara svårt då arbetet alltid förväntas 

vara bättre än bra (Grönlund 2007). 

 

Kontrollen kan här ses som ett tveeggat svärd. Den nya friheten, i och med ett gränslöst arbete, 

är inte bara positiv för den anställde då den kan styra själv när, var och hur den vill jobba, utan 

ställer också nya utmaningar. Den anställde antas själv strukturera och dra gränser i sin tillvaro 

mellan arbetsliv och privatliv (Grönlund 2007). Denna typ av gränsdragning inte alltid självklar 
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för anställda, då det inte längre är främmande för dem att svara på att inkommande jobbsamtal 

utanför sitt arbete och ett samband kan ses mellan hälsoproblem och ett mer oplanerat arbete 

utanför arbetstiden (Arbetsmiljöforskning 2015). Att ständigt vara uppkopplad, nåbar och 

beredd att rycka in utanför arbetstid anses i längden inte vara hälsosamt och kan leda till stress 

(Arbetsmiljöverket 2016). Upplever de anställda en arbetsrelaterad stress en längre tid där man 

inte hinner återhämta sig från arbetet kan det bland annat leda till minskad motivation och 

produktivitet, men också psykologiska och fysiska påfrestningar som ångest, depression, 

kroniska smärtor & hjärtsjukdomar (Colligan & Higgins 2008). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie består av två delar. Dels att ge en fördjupad förståelse för det nya sättet 

att arbeta - gränslöst arbete, dels att genom en kvalitativ studie belysa för- och nackdelar som 

tjänstemän med ett gränslöst arbete upplever och identifierar.  

 

1.4 Frågeställning 

Hur ställer sig anställda med tillgång till gränslöst arbete inom tjänstemannasektorn i Sverige 

till fenomenet gränslöst arbete? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi valde att inte avgränsa oss inom en bransch då gränslöst arbete förekommer för olika 

yrkesroller inom hela tjänstemannasektorn. Istället sattes tre kriterier upp för respondenterna. 

Dessa var att de skulle ha en fast anställning i Sverige, vara anställd som tjänsteman samt att de 

haft möjlighet till gränslöst arbete i minst ett år för att besitta längre erfarenhet av det.  

Vi har definierat och avgränsat tjänstemän till anställda som jobbar på kontor och som inte är 

verksamma i själva produktionen, utan arbetar med för- och efterarbete av produktionen.  

 

Respondenterna är verksamma inom både privat och offentlig sektor, detta då vi ansett 

skillnaden på sektorerna inte ha betydelse för hur respondenterna upplever det gränslösa arbetet.   
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2. Teoretisk referensram 

Gränslöst arbete är ett fenomen som inom vetenskapen inte är särskilt utforskat. Den teoretiska 

referensramen består därför av den befintliga teorin kring fenomenet samt teorier med relevans 

till de olika aspekterna av gränslöst arbete. Dessa är arbetsmotivation, balans mellan arbetsliv 

och privatliv, olika strategier för hantering av ökade krav i arbetet samt arbetsrelaterad stress. 

Utifrån dessa aspekter har vi utformat tre teman som är genomgående i studien, vilka är 

flexibilitet genom förtroende, arbetsliv och privatliv samt hälsa och hantering av stress. Dessa 

teman presenteras i teorin, som också har varit grunden för vår intervjuguide vid insamling av 

empiriskt material, som även resultat och analys presenteras efter.  

  

2.1 Flexibilitet genom förtroende 

Flexibilitet genom förtroende menar man uppstår genom den flexibilitet som arbetstagarna får 

då arbetsgivare lägger över ansvaret på den anställde. Det handlar om att yrken blir mer 

målstyrda, snarare än uppgiftsstyrda. Detta innebär att den anställde själv måste identifiera, 

initiera, organisera, planera och genomföra arbetet, vilket inte bara ger en flexibilitet till att 

kunna bestämma själv när, var och hur ofta man ska arbeta, utan kan också leda till 

konsekvenser. En konsekvens som den anställde kan stöta på är tidspress och osäkerhet då den 

anställde själv måste sköta utformningen av arbetet som tidigare har gjorts av organisationen. 

En ytterligare konsekvens är att arbete och det privata livet slås samman till en enhet där 

ansvaret ligger på den anställda själv att sätta en gräns mellan de två sfärerna, vilket kan 

upplevas som en stressfaktor (Allvin et al. 2006).  

 

Genom informationsteknologi kan arbete utföras på distans, vilket skapar en flexibilitet som 

kan leda till en balans mellan den professionella och privata sfären. Trots denna flexibla 

arbetsform så riskerar denna typ av gränslöshet i arbetet att leda till att arbetet utökas och att 

den anställde isoleras socialt. Arbetstidsflexibilitet är också något som kan skapa möjlighet till 

att anpassa sitt arbete till andra livsaktiviteter. Samtidigt kan en för stor handlingsfrihet bidra till 

att gränsen mellan arbete och det privata livet suddas ut. Exempelvis kan den här typen av 

handlingsfrihet orsaka övertidsarbete, speciellt i en del tjänstemannayrken där man som anställd 

kan utföra arbetet när och var som helst (Bengtsson 2008). Allvin et al. (2006) menar att ju mer 

du arbetar, desto svårare blir det att bli fri från arbetet.  
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2.2 Arbetsliv & Privatliv 

2.2.1 Balans mellan arbetsliv & privatliv 

Hur man sett på förhållandet mellan arbetsliv och privatliv har under 1900-talet varierat, då det 

privata livet tidigare ofta sågs som synonymt med familjelivet. Idag innefattar privatlivet allt 

som arbetslivet inte innefattar. Dock har de två sfärerna flutit ihop mer där det gränslösa arbetet 

gjort det svårare att skilja på vad som är arbetsliv och privatliv - på både gott och ont. Det finns 

tre sätt att dela upp detta: segmentering, överskridning och kompensation. Segmentering mellan 

sfärerna innebär en tydlig avgränsning där arbete aldrig förekommer i det privata livet. Man går 

in i sin professionella roll under arbetstid och blir sedan sin privata person efter arbetet. Det här 

sättet att separera sfärerna insågs ganska tidigt vara ohållbart då arbetslivet ofta ”färgar av sig” 

på privatlivet, då sker istället en överskridning. Överskridning kan beskrivas som en större 

helhetsbild där man ser att olika sfärer i livet hänger ihop och påverkar varandra. Om det 

exempelvis är stressigt och mycket att göra på arbetet kan detta lösas genom övertid, vilket då 

påverkar det privata livet. Erfarenheter, attityder och normer från arbetet följer med till de 

resterande sfärerna i livet. Arbetet och arbetsplatsens karaktär kommer därför att överföras till 

det privata livet. Kompensation innebär att arbetslivets utformning och aktiviteter förutsätter 

fritidens utformning, exempelvis om man har ett monotont och ensidigt arbete borde fritiden 

kompensera med spännande och kreativa aktiviteter. Har man istället detta i arbetet borde 

fritiden innehålla mer avslappnande aktiviteter för att skapa en jämn balans (Allvin et al. 2006).  

 

Genom ett gränslöst arbete följer också en typ av egenkontroll. Denna kontroll är inte självklart 

positiv då man kan urskilja att när kontrollen är ganska eller mycket hög hos en individ innebär 

det mer övertidsarbete, samtidigt som en låg kontroll i arbetslivet också kan gå ut över det 

privata livet. Det innebär också att individen själv måste ta ansvar för och se till att alla sfärer är 

balanserade och att krav från respektive sfär blir ”tillgodosedda”. Om man misslyckas med att 

upprätthålla denna balans och tillgodose kraven kan individen uppleva det som ett ytterst 

personligt misslyckande. Detta dilemma har lett till ett familjeliv som kräver konstanta 

kompromisser och beskrivs som ”den tillfälliga förhandlingsfamiljen”, vilket innebär att man 

förhandlar om vilkas krav som för tillfället borde prioriteras högst vilket leder till en ständig 

kamp och relationen blir konstant prövad (Grönlund 2007).   

 

2.2.2 De flexibla arbetsarrangemangens påverkan på arbetslivskonflikt & arbetstryck 

I artikel “The Impact of Flexible Working Arrangements on Work–life Conflict and Work 

Pressure in Ireland” undersöks anställda i Irland, i både offentlig och privat sektor, där 
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rättsregler om flexibla arbetsformer är minimala. Detta menar forskarna sannolikt kommer att 

vara avgörande för hur de anställda lyckas balansera arbetsliv och andra åtaganden i privatlivet. 

Effekter artikeln ämnar att belysa är både arbetskrav och tryck på arbetet efter forskning om 

arbetskoncentration och intensifikation samt konflikten mellan arbetsliv och privatliv - hur 

arbetet spiller över på privatliv. Artikeln belyser även påtagliga förändringar i familjelivet där 

arbete tar upp tid för familjen och där det kan ske intrång såsom utmattning (Russell, 

O’Connell, & McGinnity 2009). 

 

Artikeln visar även upp tidigare forskning där man kan se att minskad arbetstid och ett flexibelt 

arbete uppnår positiva effekter på arbetsgivaren genom att öka anställdas produktivitet och 

minska personalomsättningen. Man kan även se att företag som tillhandahöll en familjevänlig 

politik som rör barnomsorg och att kunna arbeta hemifrån var associerade med ett större 

engagemang från anställda i den privata sektorn. 90% av chefer med erfarenhet av dessa 

familjevänliga arbetsformer ansåg att de var kostnadseffektiva (Russell et al. 2009). 

 

Russell et al. (2009) menar att flexibla arbetsformer minskar konflikten mellan arbetsliv och 

privatliv genom att det ökar anställdas egna val och möjlighet till att själv påverka och utforma 

sina arbetskrav. Flexibelt arbete minskar också arbetstrycket genom att tidspressen lättar då den 

sätts av individen själv.  

 

Undersökningen visar att anställda med barn under fem år upplever absolut högst konflikt 

mellan arbetsliv och privatliv följt av de som är gifta eller sambos och de som upplever en 

minst konflikt är singlar. Detta gäller både män och kvinnor. Undersökningen visar också att de 

som arbetar hemma upplever en högre konflikt mellan arbetsliv och privatliv jämfört med de 

som har samma yrke och arbetsuppgifter men som istället jobbar på den faktiska arbetsplatsen. 

Att arbeta hemifrån verkar därför förvärra konflikten mellan arbetsliv och privatliv snarare än 

att lösa den. Potentiella anledningar till detta kan vara att arbeta hemifrån egentligen innebär 

mer arbetstid utöver de vanliga kontorstiderna, det kan vara arbete som inte passar in i vanliga 

arbetstider eller att man arbetar mer då man har tillgång till det genom en “ständig 

uppkoppling” genom mail och mobil. Detta skapar ett större intrång i familjelivet och därmed 

intensifieras konflikten (Russell et al. 2009). 

 

För att undersöka detta vidare tittade forskarna på arbetstider för de som arbetar hemifrån. Där 

kan man tydligt se en koppling mellan långa arbetstider och hemarbete. Den genomsnittliga 



7  

veckoarbetstiden för de som arbetar hemifrån var 41,5h jämfört med 37,2h nsom arbetade på 

kontor. Dessutom var 19% av dem som arbetar övertid de som arbetade hemifrån. Från detta 

kan man urskilja att ökad arbetstid är förknippat med konflikten mellan arbetsliv och privatliv. 

För att undersöka detta vidare tittade man även på de som har kontrollerad arbetstid (då arbetets 

tidsramar är satta) där man såg att oavsett arbetstid så fanns konflikten mellan arbetsliv och 

privatliv, dock fann man ett ökat arbetstryck för anställda som arbetar hemifrån då arbete gör 

intrång i privatlivet i form av att arbete sker på kvällstid och helger. Hemarbete kan därför 

betraktas som en form av arbetsintensifikation (Russell et al. 2009).  

 

2.2.3 Autonomi & Self Determination Theory (SDT) 

Edward, Shepard, Thomas, Clifton & Kruse skrev redan 1996 om hur flexibelt arbete kan öka 

motivationen. För att locka till sig nya medarbetare visade det sig, enligt en fallstudie av dessa 

forskare, vara mer effektivt att attrahera medarbetare till organisationen genom att erbjuda 

flexibla arbetstider istället för att erbjuda mer i lön. Företag kan alltså sänka sina lönekostnader 

genom att erbjuda en flexibilitet och självständighet i arbetet då detta gav högre motivation 

(Edward et al. 1996). 

 

Reeve (2009) skriver om motivation hos anställda, vilket kan ses som ett intervall från hög 

kontroll till hög autonomi där motivationen oftast ökar med autonomin. Autonomi är individens 

strävan och vilja till att fatta egna beslut oberoende av andra individer eller omgivning. 

Individen vill själv välja hur den ska spendera sin tid och bestämma över sina egna handlingar. 

Detta uppnås när beslut grundas i individens egna intressen, preferenser, önskningar och begär. 

Friheten att konstruera och forma sina egna mål, friheten att bestämma vad som är viktigt och 

vad man väljer att spendera tid på - dessa friheter kan ses som ett behov av autonomi. Gagné & 

Deci (2005) beskriver detta intervall som yttre och inre motivation där den inre motivationen 

handlar om att uppnå autonomi genom att känna ett engagemang och en tillhörighet, en känsla 

av betydelse som kommer från själva aktiviteten. Yttre motivation skapas genom en 

instrumentalitet mellan aktiviteten och en konsekvens av aktiviteten, exempelvis lön eller någon 

annan materiell konsekvens som kommer från aktiviteten som anses ha högre belöningsvärde 

än aktiviteten själv.  

 

En idé för att uppnå total arbetstillfredsställelse är att effektiva prestationer ska struktureras om 

så att det leder till både inre och yttre motivation. Det här uppnås genom en intressant och 

meningsfull uppsättning av arbetsuppgifter (inre motivation) och en tydlig koppling mellan 
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prestation och yttre belöningsfaktorer, såsom lön (Gagné & Deci 2005). Yttre motivation kan 

också internaliseras till inre motivation genom en stark påtryckning från den sociala 

omgivningen som övertygar individen om att yttre motivationsfaktorer är så pass värdefulla att 

de blir en del av individens egna värderingar och blir därmed internaliserad till inre motivation 

(Gagné & Deci 2005). 

 

Kritik som har riktas mot yttre motivation är att monetära belöningar kan minska den kognitiva 

flexibiliteten i situationer som kräver en god problemlösningsförmåga, samt att 

prestationsbehovet till komplexa och komplicerade arbetsuppgifter minskas om de motiveras 

med monetära belöningar. Om dessa istället motiveras genom inre motivationsfaktorer såsom 

komplimanger och uppskattning från chef eller medarbetare skulle motivationen till 

arbetsuppgiften alltså öka (Gagné & Deci 2005). 

 

I slutändan är både inre och yttre motivation intentionell och medveten och motiverar individen 

till handling. De båda motivationsmetoderna står i kontrast till amotivation vilket helt saknar 

intention och mål vilket skapar en känsla av meningslöshet. Vilka faktorer som motiverar 

individen beror på dennes egna värderingar och personlighetstyp samt arbetets utformning 

(Gagné & Deci 2005).  

 

2.3 Hälsa & hantering av stress 

2.3.1 Strategier för hantering av ökade krav i arbetet 

2.3.1.1 Att arbeta mer inom arbetets tidsramar 

Den kanske mest förekommande strategin är att under den ordinarie arbetstiden arbeta mer 

genom ett snabbare tempo. Det kan också handla om att anställda drar in på pauser, möten, 

reflekterande eller i vissa fall också lunchen (Allvin et al. 2006). 

 

2.3.1.2 Att arbeta mer genom att överskrida arbetets tidsramar 

Strategin innebär att den anställde jobbar utöver den satta arbetstiden. Det kan handla om att de 

sitter kvar på jobbet efter att de slutat för dagen eller tar med sig jobbet hem. I vissa fall kan det 

också innebära att den anställde arbetar på helger och semestrar (Allvin et al. 2006). 

 

Speciella yrkesgrupper som man sett detta beteende på är de som arbetar efter mål och 

resultatstyrning, där det inte finns någon tydlig arbetscykel. Arbetsuppgifterna kännetecknas av 

att kunna utföras bättre än bra och det finns inte något uppenbart tillstånd när resultatet inte 

längre kan förbättras. Här återspeglas också kvaliteten på resultatet på den anställde som har 
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utfört arbetet (Allvin et al. 2006). 

 

2.3.1.3 Att arbeta mer genom att överskrida förutsättningarna för hälsa 

Den här strategin menar att anställda som trots ohälsa, som egentligen borde sjukskriva sig, går 

till arbetet. Den anställde är svår att ersätta och arbetsuppgifterna kan inte tas över av någon 

annan vid sjukdom, utan skulle istället samlas på hög. Detta kan öka risken för ännu mer ohälsa, 

då det förhindrar den anställdes återhämtning (Allvin et al. 2006). 

 

2.3.2 Modeller för arbetsrelaterad stress  

2.3.2.1 Krav-kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen beskriver hur den organisatoriska omgivningen ska anpassas till 

individen. Begreppet kontroll syftar till beslut och handlingsutrymme (hur anställda kan 

påverka sitt arbete) och begreppet krav syftar till krav i och från arbetet (Allvin et al. 2006). 

 

Krav-kontrollmodellen (figur 1) visar på faran med över- och understimulans i arbetet som båda 

kan leda till stress. Överstimulans är att man har för mycket att göra, att arbetstempot är för 

högt, för komplicerade arbetsuppgifter eller att man har en stridighet mellan olika krav. 

Understimulans, å andra sidan, är att man som anställd har för monotona eller standardiserade 

arbetsuppgifter där ens utbildning, erfarenhet eller kunskap inte kommer till användning och där 

man inte längre utvecklas eller lär sig något nytt. Modellen lägger dessutom till en 

aktivitetsdimension där man menar att stress i arbetslivet inte bara handlar om höga eller låga 

krav i själva arbetet, utan kraven samspelar med och minskas om den anställde har kontroll över 

arbetets utförande eller inte (Allvin et al. 2006). 

 

Den som besitter en hög kontroll menar man också klarar av högre typer av krav genom att 

kunna planera, påverka och delegera sitt arbete. Omfattningen av kontrollen omfattar också en 

omväxling, utveckling och lärande för den anställde. Modellen menar dessutom att den som 

besitter en hög kontroll inte bara klarar av, men också stimuleras av dessa höga krav. För den 

anställde med låg kontroll gäller det omvända, då denne saknar utrymme för att hantera de höga 

kraven som ställs. Detta kan istället leda till att den anställde blir stressad av kraven (Allvin et 

al. 2006). 

 

Karasek, Theorell med andra, har med utgångspunkt i denna modell, visat att spänd 

arbetssituation (höga krav & låg kontroll) hänger samman med ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Allvin et al. 2006). 
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Vidare har denna modell även kommit att kompletteras med “socialt stöd”, vilket kan ses som 

dimensionen; isolering kontra kollektivitet. I den expanderade modellen är stress inte bara 

relaterad till arbetets krav, utan också till sociala strukturer. Här kan man se fyra betydelser 

mellan den individuella och den kollektiva nivån. 1. Socialt stöd som i arbetet tar hänsyn till 

fundamentala mänskliga behov av kamratskap och grupptillhörighet. 2. Socialt stöd som en 

socialisationsfaktor, vilket främjar till ett aktivt handlingsmönster. 3. Socialt stöd som ett medel 

att förändra genomslagskraften i belastningen på arbetet. 4. Socialt stöd som på den strukturella 

nivån försvarar de anställda mot fler höga krav och belastningar från det industriella systemet. 

Ur ett sådant perspektiv är socialt stöd en grund för kontroll, makt och identitet för de anställda 

(Allvin et al. 2006). 

 

 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen. 

Låga krav & låg kontroll = Passiva arbeten, Lågt krav & hög kontroll = Avspänd arbetssituation, Högt krav & låg 

kontroll = Spänd arbetssituation, Högt krav & hög kontroll = Aktiva arbeten (Allvin et al. 2006). 

 

2.3.2.2 Ansträngning-belöningsmodellen 

Denna modell fokuserar på vad den anställde kan få ut av sin yrkesroll och det arbete den utför. 

Om en stor ansträngning har gjorts från den anställde bör en motsvarande belöning ges från 

arbetsgivaren för att hålla en god balans gentemot den anställde, som annars kan leda till ohälsa. 

Dessa belöningar kan ges i form av pengar (materiella), uppskattning (psykologiska) samt status 

och karriärmöjligheter (sociala) (Allvin et al. 2006). 

 

2.3.2.3 Allostatiska modellen 

Modellen går in och beskriver under vilka förhållanden som våra biologiska stressreaktioner är 

till nytta för hälsa och välbefinnande samt under vilka förhållanden dessa reaktioner kan utgöra 

hälsorisker. Modellen förutsätter att omgivningen hela tiden förändras och att människan hela 

tiden anpassar sig till den (Allvin et al. 2006). 
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Allostatiska modellen har en uppfattning om balans som syftar till ett icke strukturellt 

befinnande som kroppen hela tiden anpassar sig till och omgivningens krav. Stabilitet 

uppkommer från kroppens flexibilitet och den balans som nås sker över en tid mellan aktivitet 

och återhämtning. Man kan därmed sammanfatta modellen till individens anspråk av en naturlig 

rytm i vardagen och livet. Vid överaktivitet i de allostatiska stressystemen kan ohälsa uppstå. 

Vid denna typ av överaktivitet utsätts individen för en upprepad exponering av stress och får 

inte tillräckligt med återhämtning mellan arbetstillfällena. Är tiden i privatlivet dessutom fylld 

med krav ökar den allostatiska belastningen ytterligare. Överaktivitet i stressystemen kan också 

göra sig påtaglig om belastningen är under en längre tid eller då individen inte har möjlighet att 

varva ned. Det kan handla om arbetsuppgifter och ansvar som individen inte känner att den kan 

släppa, men också en orolighet för framtida händelser. Detta tillstånd innebär en 

överexponering för stresshormoner, hög puls samt ett långvarigt förhöjt blodtryck. Det här får i 

sig konsekvenser som dålig matsmältning då kroppen är inställd på aktivitet. Dessutom får 

individen också svårt att somna på grund av de höga adrenalinnivåerna, vilket i värsta fall kan 

resultera till utmattningssymptom (Allvin et al. 2006). 

 

3. Metod 

I metodavsnittet presenteras det vetenskapliga synsättet, genomförandet, studiens population 

och urval samt kritik mot studien. Här kommer även uppsatsens reliabilitet och validitet att 

presenteras.  

  

3.1 Vetenskapligt synsätt 

I denna kvalitativa uppsats har det fenomenologiska synsättet utgjort grunden och det 

hermeneutiska synsättet har använts för att få en djupare förståelse samt möjliggöra en djupare 

tolkning. För att förtydliga sambandet mellan fenomenologi och hermeneutik har vi valt att se 

på fenomenet gränslöst arbete med ett fenomenologiskt perspektiv där vi avser att ta avstånd 

från “vardagskunskap” samt personliga erfarenheter. Däremot har ett hermeneutiskt perspektiv 

använts vid analysen för att ge ett större utrymme att sammanföra förförståelse, erfarenhet, teori 

och empiri för att nå en djupare kunskap.  

 

3.1.1 Fenomenologi 

Då gränslöst arbete inte är en teori utan ett sätt att strukturera sitt arbete på, en slags 

arbetsmetod, har vi valt att tolka detta som ett fenomen och därför också studera det utifrån ett 
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fenomenologiskt perspektiv. Fenomenet studeras genom människans erfarenheter vilka ses som 

vetenskapligt giltiga då den tillfrågade respondenten kan tolka och förstå sina egna erfarenheter 

och ge en verklig bild av fenomenet som studeras. Fenomenologin antar att människor i samma 

omgivning har samma typ av erfarenheter och därmed liknande verklighetsuppfattning, vilket 

gör den enskilde individens verklighetsbeskrivning generell för dennes sammanhang. Dock 

anses det existera multipla verkligheter då det inte finns en verklighet eller en sanning. Dessa 

verkligheter avgränsas av olika kollektiv, kulturer eller samhällen - på den nivån erkänner 

fenomenologin multipla verkligheter men människor i samma kontext delar erfarenhet och 

därmed verklighet (Denscombe 2016).  

 

Fenomenologin används vid kvalitativa studier då vikten läggs vid individens uppfattningar och 

personliga erfarenheter och gör det möjligt att autentiskt redogöra för de komplexa företeelser 

som förekommer i den sociala verkligheten. Essensen i erfarenheten av fenomenet är det 

centrala, ingen teoretisering, abstrahering eller kategorisering behövs utan fokuserar istället på 

att ge en tydlig bild av det studerade fenomenet såsom det upplevs av människorna. Forskaren 

ska sträva efter att bortse från sin vardagskunskap kring fenomenet och endast utgå från det 

teoretiska insamlade materialet, med andra ord sträva efter att närma sig området utan 

förutfattade meningar från sina egna erfarenheter. Fenomenet ska beskrivas detaljerat och inte 

försöka släta över dess komplexitet eller motsägelser (Denscombe 2016).  

 

3.1.2 Hermeneutik 

För att lösa tolkningsproblem inom teologin och de humanistiska vetenskaperna utvecklades 

hermeneutiken. Den hermeneutiska metoden tillåter en tolkning av respondenterna och deras 

upplevelser vilket ger möjligheten till en större bild och en helhetsförståelse. Med den 

hermeneutiska metoden blir fokuset på det språk och den dialog som sker mellan subjektet och 

exempelvis en intervjuare, då man skapar förståelse genom interaktioner mellan två individer 

(Eriksson & Hulltman 2014). Interaktionen kan förstås genom ett samspel mellan förförståelse, 

erfarenhet, teori samt empiri - den hermeneutiska cirkeln. Detta samspel förstärks då 

erfarenheten stärker teorin medan teorin också stärker empirin. Genom att de olika delarna 

förstärks av varandra ökas den slutliga förståelsen av ämnet då erfarenheten och kunskapen 

knyts ihop i ett samspel (Hellesnes 1991). 

 

3.1.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod anses passa denna studie om gränslöst arbete då den avser att nå en 
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djupare förståelse av respondenternas upplevda verklighet. För att uppnå detta valdes 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av primärdata vilket möjliggör en insikt i 

respondenternas sätt att tänka, deras erfarenheter och känslor (Dalen 2015). På grund av att 

intervjuerna utfördes av två intervjuare säkerställs också att intervjuerna utförs på ett mer 

likartat sätt genom en intervjuguide. Hade studien istället bestått av en ostrukturerad 

intervjuform hade empirin eventuellt kunnat nå en djupare kunskap kring ämne, men i detta fall 

kunde inte risken med att respondenterna inte skulle öppna sig tillräckligt mycket hanteras och 

därmed valdes istället semistrukturerade intervjuer. Bearbetningsprocessen av primärdatan vid 

semistrukturerade intervjuer anses också vara mer lätthanterlig än vid ostrukturerade intervjuer 

vilket var en avgörande faktor då vi istället valde att utföra ett större  antal intervjuer i denna 

studie. Semistrukturerade intervjuer tillåter forskarna att vara mer flexibla än vid en 

strukturerad intervju. Intervjuaren kan möta respondentens svar och be den vidareutveckla och 

en dialog kan därmed ske mellan intervjuaren och respondenten. Detta leder till välutvecklade 

svar från respondenten och en djupare förståelse för intervjuaren. Denna dialog sker med tanke 

på respondentens förståelse för frågorna som kan vidareutvecklas av intervjuaren för att denne 

ska få svar på det den avser få svar på. Detta underlättar för en samtalsanalys där man på det här 

sättet gör det lättare att analysera bakomliggande meningar från deras faktiska ord som är 

utformad från respondentens kontext (Bryman & Bell 2013). 

 

3.2 Population & Urval 

Populationen för denna undersökning innefattar samtliga tjänstemän i Sverige som har 

möjligheten att själva välja hur pass stor segmentering eller överskridning som sker mellan 

arbetsliv och privatliv. Denna population är svår att definiera då det inte finns någon statistik 

eller mätning på hur stor populationen är. För att få en uppskattning av antalet tjänstemän i 

Sverige vände vi oss till Svenskt Näringsliv som i en undersökning om arbetsmarknadens 

struktur visar en siffra på 865 642 tjänstemän som dock endast består av registrerade 

medlemmar i Svenskt Näringsliv och enbart inom privat sektor. Detta utgör alltså inte hela 

privata sektorn och den offentliga sektorn har inte räknats in, men detta kan ge en uppfattning 

av hur stor populationen kan vara (Svenskt Näringsliv u.å). 

 

Då gränslöst arbete sträcker sig över många branscher valdes ingen specifik bransch eller 

yrkesroll ut, utan vi valde istället att undersöka gränslöst arbete som ett fenomen inom 

tjänstemannasektorn och därmed skedde ett bekvämlighetsurval från populationen. 

Bekvämlighetsurval kritiseras för att urvalet sällan blir representativt för populationen, urvalet 
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blir de respondenter som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskarna (Bryman & Bell 

2013). För att motverka detta satte vi upp tre kriterier som respondenterna behövde uppfylla, 

vilka var: fast anställning i Sverige, vara anställd som tjänsteman samt haft möjlighet till ett 

gränslöst arbete i minst ett år - för att besitta en insikt i hur arbetsformen faktiskt kan se ut. 

Utifrån dessa kriterier valdes respondenterna genom en sökning i forskarnas professionella 

nätverk på LinkedIn och Facebook. 

 

3.3 Genomförande 

Forskningsprocessen kommer nedan att redovisas genom en beskrivning av dess två huvudsteg: 

insamling av teoretiskt material samt insamling av empiriskt material. Hur bearbetningen av det 

empiriska materialet gick till samt hur empirin och teorin sammankopplades kommer att 

beskrivas under rubriken tolkning och analysmetod.  

  

3.3.1 Insamling av teoretiskt material 

Det teoretiska materialet valdes ut genom dess relevans till fenomenet gränslöst arbete, men 

också efter tidsrelevans. Då det inte fanns så mycket litteratur kring fenomenet utökades 

sökningen med hjälp av andra begrepp som rör det gränslösa arbetet. Dessa sökord var: 

“flexibelt arbete”, “självkontroll”, “motivation”, “det nya arbetslivet” samt “stress”. Sökningar 

på engelska gjordes också med sökorden: “work motivation”, “work-related stress”, “flexible 

work-hours”, “self control”, “boundless work”, “borderless work” och “stress”. Dessa blev även 

sökord vid sökandet efter vetenskapliga artiklar via databaserna EBSCOhost Business Source 

Premier, JSTOR Arts and Sciences IV, Wiley E-journals där tillgång gavs via Södertörns 

Högskolebibliotek. Även Google Scholar användes vid insamlingen av teoretiskt material. 

Tidigare uppsatser kring ämnet användes också för att hitta relevant litteratur där vi främst 

använde uppsatsen av Bergman & Westergren “Balansen mellan arbete och privatliv - hur 

påverkas individens hälsa?” Göteborgs Universitet 2014.  

 

3.3.2 Insamling av empiriskt material 

Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med hjälp av 

den intervjuguide som sammanställdes utifrån studiens teoretiska referensram innan 

intervjuernas genomförande (se bilaga 1). Intervjuguiden innehåller samma tre teman som finns 

i den teoretiska referensramen vilka är flexibilitet genom förtroende, arbetsliv och privatliv 

samt hälsa och hantering av stress. Innan intervjuerna gjordes två testintervjuer för att 

säkerställa intervjuguiden. Efter dessa korrigerades intervjuguiden för att bli mer lättförståelig 
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och sammanhängande. Samtliga intervjuer genomfördes genom ett fysiskt möte, alla intervjuer 

spelades in samtidigt som intervjuaren förde anteckningar under intervjuns gång. Intervjuer 

genomfördes av de båda forskarna separat, en forskare per intervju. Intervjuerna transkriberades 

inte utan sammanställdes istället där man tog med de viktigaste från respektive svar och där 

viktiga citat från respondenterna transkriberades. Denna kompromiss mellan sammanställning 

och transkribering skedde då vi ansåg att det var viktigare att utföra flera djupgående intervjuer 

än att göra färre och att transkribera dessa fullständigt. På detta sätt kunde vi istället gå tillbaka 

till ljudfilerna om det var något som uppfattades oklart eller behövde förtydligas. Alla 

respondenter och deras svar presenteras anonymt men viss bakgrundsfakta finns att se i bilaga 

2.  

3.3.3 Tolkning & Analysmetod 

Uppsatsens analys har genomförts med hjälp av samtalsanalys som har sitt ursprung i 

etnometodologin. Efter en insamling av empirisk material har vi analyserat samtalet utifrån 

respondenternas verklighet som etnometodologin riktar fokus på. Det har också utifrån 

respondenternas faktiska ord, som har skapat en helhet av respondentens verklighet, 

möjliggjorts för en analys av bakomliggande meningar (Bryman & Bell 2013). Samtidigt som 

den hermeneutiska cirkel, som består av förförståelse, erfarenhet, teori samt empiri, gör det 

möjligt att utföra en djupare tolkning då man kan skapa sig en större helhetsförståelse  där 

fenomenet gränslöst arbetet utgör den stora kontexten (Hellesnes 1991). 

 

3.4 Validitet & Reliabilitet  

För att försäkra studiens kvalité används begreppen reliabilitet och validitet. Dessa har tidigare 

främst varit anpassade för kvantitativa studier vilket gör att dess relevans till en kvalitativ studie 

kan ifrågasättas. Reliabilitet delas in i extern och intern där den externa syftar till en studies 

möjlighet till replikering, vilket försvåras vid kvalitativ forskning då sociala kontexter hela 

tiden är i förändring och utveckling. För den skull är det lika viktigt att en kvalitativ studies 

forskningsprocess redovisas på ett korrekt och lättförståeligt sätt för att underlätta replikering 

och ge transparens om hur studien har gått till. Intern reliabilitet å andra sidan, är lättare att 

applicera på kvalitativa studier då det innefattar forskarnas förmåga att tolka och analysera på 

ett så likartat sätt som möjligt. Validitet behandlar istället huruvida en studie har lyckats med att 

observera, identifiera, eller ‘mäta’ det man avsåg att mäta. För att vidare förtydliga uppsatsens 

olika delar i ett kvalitéperspektiv förklaras nedan trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

samt konfirmering (Bryman & Bell 2013).  
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3.4.1 Trovärdighet 

Vi har skapat en detaljerad berättelse över forskningsprocessen under rubriken 3.3 

Genomförande för att öka möjligheten till replikering av studien. Även fast kvalitativa studier 

är svåra att i full utsträckning replikera, då den sociala miljön är i ständig förändring, är målet 

att alltid eftersträva transparens för att i bästa möjliga mån möjliggöra replikering. För att 

behålla löftet till respondenterna om deras personliga och deras organisations anonymitet, och 

ändå eftersträva att ge bästa möjlighet till replikering, presenteras viss grundläggande 

bakgrundsfakta tillhörande respondenterna i bilaga 2 (Bryman & Bell 2013).  

 

Genom en tolkningsstrategi där samtalsanalys används till bearbetning och tolkning av det 

empiriska materialet, och den hermeneutiska cirkeln används vid sammankoppling av teori och 

empiri - analys - har forskarna haft en tydlig bild av hur tolkningsarbetet ska gå till. Det har 

även skett samtal mellan forskarna vid tidpunkten för tolkning och analys för att detta ska ske 

på ett likvärdigt sätt (Bryman & Bell 2013). 

 

Denna studie har en försämrad trovärdighet på grund av att ett bekvämlighetsurval skedde, 

vilket visar på en minskad objektivitet då respondenterna som valdes ut var de som just under 

den tidpunkten fanns tillgängliga för forskarna. För att göra urvalet mer rättvist och trovärdigt 

användes istället tre kriterier vilket innebar att vissa eventuella respondenter i forskarnas närhet 

inte kvalificerade för ett deltagande i studien, därmed ökades också trovärdigheten.  

Genom inspelning, delvis transkribering, intervjuanteckningar samt att intervjuguiden är 

utformad ifrån teorin har pålitligheten i studien ökats och därmed också trovärdigheten. 

 

3.4.2 Tillförlitlighet  

För att skapa tillförlitlighet i resultatet ska det säkerställas att studien sker i enlighet med 

eventuella regler som finns och att de personer som utgör den sociala verklighet som studeras 

får ta del av resultatet. Detta för att säkerställa att forskarna har uppfattat den verklighet som 

beskrivits för dem på ett riktigt sätt, så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell 2013). 

Efter studiens sammanställning har två respondenter fått ta del av uppsatsen där frågan ställts 

om de uppfattat att deras sociala verklighet har reflekteras och analyseras på ett representativt 

sätt. Detta upplevde respondenterna hade skett då de kände igen både sig själva och kollegor i 

uppsatsens innehåll och kunde relatera till dem för- och nackdelar som den presenterat. 
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3.4.3 Överförbarhet 

Kvalitativa studier ska skapa ett djup och inte en bredd vilket gör att denna studie fokuserar på 

det kontextuellt unika i fenomenet gränslöst arbete. Detta kan vi se exempel på i studiens urval 

där tio respondenter av en population på minst 865 642 tjänstemän inte gör studien 

representativ för populationen, vilket inte heller är syftet med studien. För att hantera denna 

brist på överförbarhet ska studien istället förse detaljrika redogörelser för det område som 

studeras (Bryman & Bell 2013). Genom djupintervjuer och en längre intervjuguide har vi 

lyckats nå ett djup med studien för de respondenter som är aktiva i den, som har från sina egna 

erfarenheter beskrivit hur de upplevt gränslöst arbete. Fenomenologin stöttar detta då 

respondenten själv bäst känner till sin verklighet och att man därefter kan anta respondentens 

svar som vetenskapligt giltigt (Denscombe 2016).  

 

3.4.4 Konfirmering 

Med vetskapen att objektivitet inte är möjlig att uppnå till fullo har forskarna eftersträvat en så 

god objektivitet som möjligt i studien. Detta har gjorts genom ett brett urval av teoretisk 

litteratur, ett bekvämlighetsurval som behandlades med vissa specifika kvalifikationer. 

Utformandet av intervjufrågor gjordes så att de skulle presenteras så neutralt som möjligt och 

inte leda respondenten till ett svar som den skulle tro att forskarna är ute efter utan istället till 

det som är verklighet för respondenten.  

 

3.5 Kritik 

Kritiken har för tydlighetens skull delats upp i tre delar: metodkritik, källkritik samt självkritik.  

 

3.5.1 Metodkritik  

Kvalitativ forskning kan kritiseras för att vara subjektivt då resultaten ofta består av 

osystematiska tolkningar och värderingar av det empiriska materialet. Generalisering är ofta 

svårt att göra då replikering av en kvalitativ forskning inte är möjlig att genomföra fullt ut 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Kritik som kan riktas mot fenomenologi är att den saknar vetenskaplig stränghet då fokuset 

ligger på subjektivitet, beskrivning och tolkning istället för objektivitet, analys och mätning. 

Detta kan innebära att fenomenologin tar emot kritik för att endast bidra med beskrivningar och 

inte tillföra vetenskaplig legitimitet. Detta har vi motverkat genom att grunda den empiriska 

insamlingen på teorier och därmed kan empirin kopplas till teorin och på så sätt vinna 
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vetenskaplig legitimitet. Då urvalet ofta är relativt litet i jämförelse med populationen är det 

svårt att generalisera, vilket alltid bör göras med försiktighet (Denscombe 2016).  

 

Att tillåta den hermeneutiska cirkeln härleda till tolkning kan kritiseras då denna tolkning styrs 

av “tolkarens” personliga erfarenheter, förförståelse samt dess inställning till ämnet. Tolkningar 

är alltid kritiska att genomföra då man lägger till ett ytterligare led från den ursprungliga 

informationen, från teori och empiri. Det är samtidigt på detta sätt som en koppling mellan 

vetenskap och verklighet sker vilket är det sätt som vetenskap bildas på. Hermeneutiken 

möjliggör en analys som sammanför all tidigare kunskap kring ämnet som forskaren besitter 

vilket leder till en djupare analys och ett eventuellt mer korrekt sådant (Hellesnes 1991). 

 

3.5.2 Källkritik 

Källorna som brukats i denna studie har övervägts genom en opartisk objektivitet. Artiklarna 

som valdes, Colligan & Higgins (2008), Edward et al. (1996), Gagné & Deci (2005), Grönlund 

(2007) samt Russell et al. (2009), för att komplettera teorin har blivit vetenskapligt granskade 

och därmed ansetts som tillförlitliga. Telenors undersökning är däremot inte vetenskapligt 

granskad och besitter därmed inte en hög tillförlitlighet. Telenor kan önska en efterfrågan på 

gränslöst arbete då de underförstått avser att öka sin egen försäljning genom den här 

undersökningen.  

 

Källkritik som bör lyftas är att en stor del teorier har tagits från en och samma litteratur, Allvin 

et al. 2006. Författarna till litteraturen har dock gjort en omfattande undersökning om ämnet 

och kan därför anses som trovärdig.  

 

3.5.3 Självkritik 

Inom fenomenologiska studier används generellt ostrukturerade intervjuer på en längd av en 

timme, vilket inte gjordes i denna studie. Då denna studie utfördes av två intervjuare ansågs det 

att semistrukturerade intervjuer kunde garantera mer likartade intervjuer samt att studien ämnar 

att utforska särskilda delar av det breda fenomenet gränslöst arbete, passade semistrukturerade 

intervjuer bättre till denna studie. Fenomenologin använder längre ostrukturerade intervjuer för 

att intervjuaren verkligen kan försäkra sig om att höra det respondenten vill säga, vilket denna 

studie anses ha lyckats med ändå då semistrukturerade intervjuer ger respondenten utrymme att 

berätta om sina erfarenheter och tankar kring ämnet (Denscombe 2016).  
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Bekvämlighetsurval ger inte ett representativt urval av populationen men som med all forskning 

sker en kompromiss av tid, ekonomi och behovet av precision. Begreppet gränslöst arbete är 

inte särskilt utforskat inom vetenskapen eller befäst i näringslivet, därför var sökandet efter ett 

lämpligt urval komplicerat. Detta hanterades genom att tre kriterier sattes upp och ett 

bekvämlighetsurval skedde istället utefter dem. Kvalitativa studier är inte heller i behov av ett 

representativt urval på samma sätt som kvantitativa studier, detta då kvalitativa avser att gå på 

djupet och att kunna dra generaliseringar är inte målet med studien (Bryman & Bell 2013).  

 

4. Resultat & Analys 

I resultat och analys presenteras intervjufrågorna efter studiens teman flexibilitet genom 

förtroende, arbetsliv och privatliv samt hälsa och hantering av stress. Under respektive tema 

finns underrubriker där en analys också har gjorts för att behandla klart den aktuella 

underrubriken. Vi har även gjort en sammanfattning av analysens samtliga delar för att knyta 

ihop kapitlet resultat och analys. Till sist har respondenternas övriga tankar kring fenomenet 

gränslöst arbete lagts in som en separat bilaga där tolkning av dessa tankar har gjorts (bilaga 3).  

 

4.1 Flexibilitet genom förtroende 

För att möjliggöra det gränslösa arbetet krävs ett förtroende mellan arbetsgivare och 

arbetstagare som utgör grunden för ett flexibelt arbete. Här kommer vi att presentera hur 

respondenterna beskriver sin självständighet i arbetet som, tillsammans med förtroende från 

arbetsgivare, möjliggör för ett flexibelt arbete. 

 

4.1.1 Individuell flexibilitet i arbetet  

I detta tema har vi till avsikt att beröra intervjufrågorna 1, 2 och 4 som har slagits ihop på grund 

av relevans till temat. Dessa kommer att beröra respondenternas självständighet i arbetet, hur 

deras arbetsdag kan se ut samt flexibilitet och mobilitet gentemot arbetsplatsen.  

 

Samtliga respondenter anser sig kunna lägga upp sin arbetsdag självständigt som består av 

möten, mail och individuella arbetsuppgifter. Möten kan vara interna, externa samt med kunder. 

Två av respondenterna förklarar hur den självständigheten, att lägga upp sin dag, kan se ut i 

form av frihet att boka in kunder själva och välja plats att arbeta från, exempelvis hemifrån, 

samt att de har möjlighet till flexibla arbetstider. Dock begränsas friheten också gentemot 

kunder och kollegor. Att arbeta hemifrån eller annan plats utanför kontoret är något som alla 

respondenter kan göra och tre stycken lyfter att internet, dator och telefon löser sådant. 
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Respondenterna 4 och 8 menar att de kan fritt sitta hemma och arbeta en hel arbetsdag om de 

vill, medan respondent 5 menar att om denne ska arbeta hemifrån hela arbetsdagar måste den 

fråga sin chef om lov först. 

 

Analys: Då samtliga respondenter anser sig ha möjlighet att lägga upp sin arbetsdag 

självständigt och kunna arbeta utanför den faktiska arbetsplatsen kan man se att flexibilitet 

genom förtroende uppstår då arbetsgivaren lägger över ansvar på den anställda. Respondenterna 

menar att deras dag består av olika typer av möten, besvara mail samt individuella 

arbetsuppgifter. Dessa uppgifter tolkas de anställda att själva identifiera, initiera, organisera, 

planera samt genomföra, vilket tyder på ett gränslöst arbete (Allvin et al. 2006). 

 

4.1.2 Individuell flexibilitet i arbetet genom övertidsarbete 

Här har vi till avsikt att ta upp fråga 3 som visar på respondenternas syn och erfarenhet på 

övertidsarbete.  

 

På frågan om hur respondenterna ser på övertid svarar 3/10 att de inte anser sig ha övertid. 

Respondent 6 ser exempelvis arbetstider som mer flytande och att en bra medarbetare känner 

entusiasm och engagemang inför sitt arbete och bör inte styras av arbetstider. Respondent 9 

anser att: “Som ledare har du ingen övertid”. Respondent 4 uttrycker sig också såhär: 

 

Jag förstår inte den här frågan. (Skratt) För mig finns det ingen övertid, /.../ jag är tillgänglig 

hela tiden och tycker att det är en självklarhet. Så övertid är inget jag har reflekterat över, 

däremot har jag reflekterat över att jag jobbar väldigt mycket när jag jobbar 90-100h i veckan.  

 

3/10 respondenter har en så kallad flexibel arbetstid där arbetsramar är givna men kan 

överskridas. Där har respondenterna ett spelrum för att överskrida arbetets tidsramar vid 

tillfällen då kraven är högre och har möjlighet att kompenseras för detta genom att arbeta 

mindre än arbetets tidsramar vid tillfällen då kraven är lägre. Respondent 5 hade möjlighet att 

jobba över 80h och jobba “under” 20h utan att det påverkade lönen under hela sin anställning. 

Inom det tidsspannet fick respondenten anpassa sina arbetstider efter arbetsbörda.  

 

3/10 respondenter säger sig sällan jobba över, men om det sker är det ett undantag snarare än 

regel som sker vid en ökad arbetsbörda på arbetsplatsen.  
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Respondent 8 beskriver sig ha ett flexibelt arbete då denne kan ta ut komptid vid övertidsarbete, 

men tar väldigt sällan ut den komptiden och ser övertid som mer okej eftersom denne styr 

övertiden själv. Respondenten har även satt upp regler för sitt övertidsarbete i form av att inte 

jobba över mer än två gånger i veckan och inte till längre än kl 19. 

 

Analys: Utifrån Allvin et al. (2006) kan 3/10 respondenter kopplas till att de arbetar mer genom 

att överskrida arbetets tidsramar. Dock kan det tolkas som att dessa respondenter inte anser sig 

ha några tidsbestämda arbetsramar då de anser att övertid inte finns. Allvin et al. (2006) 

refererar till denna arbetsmetod som överskridning mellan de två sfärerna arbetsliv och privatliv 

där sfärerna flyter ihop och blir en helhet. Detta säger respondent 6 uttryckligen då denne ser på 

arbetstider som mer flytande och även att en bra medarbetare är en person som känner 

entusiasm och engagemang inför sitt arbete och inte styrs av arbetstider. Respondent 9 anser att 

en ledare inte har någon övertid, och respondent 4 reflekterar inte över övertid men kan 

reflektera över att denne istället arbetar mycket, vilket kan tyda på överskridning då arbetet inte 

styrs av arbetstider utan den anställde har stor handlingsfrihet och arbetet kan ske var- och 

närsomhelst (Bengtsson 2008). 

 

3/10 respondenter säger att de sällan arbetar utöver arbetets tidsramar. Det kan ske någon gång, 

men det är mer ett undantag än en regel. Dessa respondenter kan antas använda sig av 

segmentering då arbetsliv och privatliv tydligt avgränsas från varandra. Om arbetsbördan någon 

gång skulle vara för hög skulle detta hanteras genom att överskrida arbetets tidsramar och jobba 

övertid, om det verkligen skulle behövas vid några speciella tillfällen (Allvin et al. 2006). 

 

3/10 respondenter har en så kallad flexibel arbetstid där arbetets tidsramar är givna men kan 

överskridas. Där har respondenterna ett spelrum för att överskrida arbetets tidsramar vid 

tillfällen då kraven är högre och har möjlighet att kompenseras för detta genom att arbeta 

mindre än arbetets tidsramar vid tillfällen då kraven är lägre. Detta kan tolkas bli en 

kompromiss eller blandning av det Allvin et al. (2006) beskriver som överskridning av arbetets 

tidsramar, och att inte ha övertid då arbetets tidsramar går att tänja på, då de är satta som ett 

spann och inte som fasta arbetstider. Detta kan övergå till att endast vara övertid om man som 

respondent 8 har flextid men inte tar ut den komptid denne arbetar över (Allvin et al. 2006).  

 

4.1.3 Målstyrning & Förtroende 

Här presenteras frågorna 5 och 6 som berör målstyrning på respondenternas arbetsplats samt 
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förtroende på hur dessa mål ska uppnås. 

 

Samtliga respondenter uppfattar att tydliga mål och resultat finns uppsatta från deras 

arbetsplats. Tre stycken respondenter sätter även upp individuella mål för sitt arbete där 

respondent 4 lyfter att:  

Mina krav är högre än arbetsgivaren. Arbetsgivaren kräver inte 60-100h i veckan. Mina 

krav ligger där för att jag ska lyckas med det jag vill lyckas med. 

 

6/10 respondenter menar att i och med dessa tydliga mål som finns uppsatta saknas det tydliga 

instruktioner för hur de ska uppnå dessa mål från arbetsplatsen. Respondent 5 upplevde det: 

“/.../ väldigt fritt. Nästan för fritt ibland /.../ Det är svårt att veta vad som förväntas av en”. 

Respondent 6 menar att: “/.../ eftersom jag leder mitt eget arbete är det upp till mig att 

definiera hur jag ska nå de här målen”, där även respondent 3 svarade liknande: “Det är eget 

gottfinnade för att jag anses kunna det här”. 

 

3/10 respondenter svarade att instruktionerna i stort sett är rätt så tydliga. 

 

Bara en, respondent 4, uppfattade tydliga instruktioner från sin arbetsplats.  

 

Analys: Samtliga respondenter uppfattar att de har tydliga mål och resultat att sträva efter från 

sin arbetsplats. Detta kan kopplas till flexibilitet genom förtroende där teorin menar att yrken 

inom gränslöst arbete blir mer målstyrda, snarare än uppgiftsstyrda. Samtidigt är det sex 

respondenter som inte utgår från några specifika och tydliga instruktioner från sin arbetsplats, 

samt tre respondenter som upplevde “rätt så” tydliga instruktioner. Detta kan styrka teorin 

ytterligare om att de anställda själva identifierar, initierar, organiserar, planerar och genomför 

arbetet vilket skapar en självständighet som vi kan se i fråga 1 att alla respondenter uppfattar sig 

ha (Allvin et al. 2006). 

 

Respondent 4 som sa sig ha tydliga instruktioner från sin arbetsplats, trots (som man kan utläsa 

från fråga 1 samt 4) har ett självständigt arbete och arbetar gränslöst, tros ha missuppfattat 

frågan mellan mål och instruktioner. Denne respondent arbetar som mäklare (bilaga 2) vilket i 

yrket har tydliga säljmål som de individuellt arbetar efter för att uppnå. Här kan ansträngning-

belöningsmodellen kopplas in där arbetsplatsen har högt uppsatta mål med en tydlig belöning 

för anställda som uppnår målet (Allvin et al. 2006). 
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4.2 Arbetsliv & Privatliv 

Mellan sfärerna arbetsliv och privatliv finns det inom fenomenet gränslöst arbete en komplex 

balans som ständigt ska upprätthållas (Allvin et al. 2006). Vi vill under det här tema belysa hur 

detta påverkar respondenternas verklighet och hur de hanterar komplexiteten. 

 

4.2.1 Respondenternas åsikter om fenomenet gränslöst arbete & hur det påverkar dem 

Under detta tema presenteras frågorna 7 och 10 för att ta reda på vad respondenterna tycker om 

fenomenet gränslöst arbete och hur det påverkar deras livskvalité. 

 

Alla respondenter tycker att gränslöst arbete är en bra arbetsform då de exempelvis kan jobba 

från annan plats än den faktiska arbetsplatsen samt för att det är själva resultatet och vad den 

anställde uppnår som mäts - inte den spenderade tiden på arbetsplatsen.  

 

Som när jag är ute och reser. Jag var borta en vecka mitt under högsäsongen. Jag kunde 

hantera alla kunder ändå, de märkte inte ens att jag var borta. Det är fantastiskt, det är magic 

(respondent 4). 

 

Respondent 6, 7 och 8 lyfter emellertid också en annan aspekt där de menar att det här 

arbetssättet inte endast är positivt och att det finns nackdelar som egentligen är ganska 

uppenbara. Det kan bidra till att man lättare tar med arbetet hem och att det blir svårare att sätta 

en gräns för när man ska sluta att arbeta - vilket kan innebära stress. Respondent 1 menar också 

att: “Det kräver en större disciplin på varje individ som jobbar med det”.  

 

9/10 respondenter tror att deras livskvalité ökar i och med det gränslösa arbetet, just på grund av 

självständigheten och friheten i arbetsformen. Respondent 2 påstår att om man trivs på jobbet 

trivs man i det privata livet också.  

 

Ja det gör det. Speciellt nu kanske när jag dragit ner min ambition lite /…/ Prestera på topp men 

ändå få lite livskvalité. Där känner jag verkligen att det (gränslösa arbetet) underlättar hur 

mycket som helst. Skulle säga att det inte går annars, inte när man ligger på den här nivån 

(respondent 4).  

 

Respondent 7 kan inte uttala sig då denne inte har arbetat på något annat sätt, men tror samtidigt 

inte att ett annat arbetssätt skulle öka livskvalitén. 
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Analys: Här kan man se att samtliga respondenter uppskattar arbetsformen gränslöst arbete för 

att det skapar en självständighet och flexibilitet i arbetet. Det kan tolkas till att respondenterna 

vill fatta egna beslut och bestämma över sina egna handlingar och sin tid. Denna typ av frihet 

kan tolkas som ett behov av autonomi där anställda besitter en hög kontroll vilket ökar 

motivationen till det man gör. Om omgivningen också bekräftar det man gör, exempelvis 

uppskattning från chef eller kollegor, ökar motivationen ytterligare. Detta tolkas respondenterna 

kunna uppnå med den här typen av arbetsform (Reeve 2009). Detta kan även stärkas av Edward 

et al. (1996) som menar att flexibelt arbete ökar anställdas motivation till arbete. Samtidigt kan 

man tolka att flexibiliteten som kommer från självständigheten kan leda till en balans mellan 

arbetsliv och privatliv då 9/10 respondenter tror att livskvalitén ökar med ett gränslöst arbete 

(Bengtsson 2008). 

 

Å andra sidan lyfter respondenterna 6, 7 och 8 hur gränslöst arbete kan göra det svårt att sätta 

en gräns mellan arbetsliv och privatliv, och respondent 1 menar också att det kräver en större 

disciplin från de som jobbar gränslöst. Utifrån detta kan man anta att dessa har upplevt en 

gränsöverskridning mellan dessa sfärer, men att dem, trots överskridning, ser självständigheten 

och flexibiliteten i gränslöst arbete som något viktigare eller inte ser överskridningen som 

allvarlig (Allvin et al. 2006, Bengtsson 2008). 

 

4.2.2 Självständighet & Motivation 

Här tas fråga 8 upp för att belysa respondenternas motivation till arbetet genom självständighet. 

 

Samtliga tio respondenter anser att deras motivation till arbetet ökar i och med 

självständigheten. Respondent 1 skulle bli uttråkad och byta jobb om arbetet inte var 

självständigt. Respondent 6 tror att man på så sätt skapar en bra medarbetare:  

 

Jag tror att om man ger individen den friheten, det ligger i människans natur att lite grann då 

känna uppskattning och tacksamhet att man ges den möjligheten /.../. Jag tror att man ofta 

återbetalar i form av ett gott arbete.  

 

Respondent 7 anser att motivationen ökar för denne själv, men att det inte passar alla: 

“/.../ jag har kollegor som inte alls tycker att det är härligt med ansvar, de blir nervösa och 

osäkra och känner sig otrygga i rollen. Olika från person till person”. Respondent 8 menar att: 

Jag är mer motiverad när jag får vara med och styra min arbetsdag och kan vara med själv och 

påverka min arbetsbelastning. Det ger ju mer motivation till att man känner att det alltid är kul 



25  

att komma hit. Tidigare jobb när man inte kunde styra det så tappade man motivationen ganska 

lätt. 

 

Analys: Att samtliga respondenter anser att deras motivation ökar i och med självständigheten 

tolkar vi beror på att de har friheten att bestämma vad som är viktigt och vad man väljer att 

spendera tid på, vilket leder till att respondenterna kan uppnå autonomi (Reeve 2009). Detta ger 

en känsla av att ha en betydelse och att vara en viktig del för arbetets fortgång, vilket enligt 

respondent 6 skapar en lojalitet och en känsla av att vilja ge tillbaka i form av ett gott arbete.  

 

Respondent 7 menar att alla inte blir motiverad av självständighet, vilket Gagné & Deci (2005) 

instämmer med då individens egna värderingar och personlighetstyp avgör vilka faktorer som 

ökar eller minskar individens motivation.  

 

Respondent 8 menar att denne tappade motivationen när denne inte längre fick chansen att vara 

med och bestämma över arbetsdagens utformning. För den respondenten verkar 

självständigheten och autonomin, de inre motivationsfaktorerna, vara ledande. Samma gäller för 

respondent 1 som skulle bli uttråkad om den inte hade självständighet vilket kan tolkas till att 

det även för denna respondent är inre motivationsfaktorer som är ledande. Dessa respondenter 

menar att om självständigheten skulle tas bort skulle de uppleva amotivation och därmed kan 

man tolka att de inte motiveras av yttre motivationsfaktorer (Gagné & Deci 2005).  

 

4.2.3 Balans mellan arbetsliv & privatliv 

Här presenteras fråga 9, 13 och 14 då samtliga belyser gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

och hur den balanseras. 

 

5/10 respondenter upplever att det gränslösa arbetet kan underlätta att skapa en balans mellan 

arbetsliv och privatliv.  

 

För mig gör det det, men för vissa gör det inte det. Vissa har inte disciplinen att sitta och jobba 

självständigt och då blir det att man sitter och jobbar dygnet runt och det är inte hälsosamt, en 

del behöver någon som säger till eller jobbar mot en klocka som tickar /.../ Jag tror att det delar 

på livet lättare (respondent 10). 

 

2/10 respondenter upplever att det gränslösa arbete inte underlättar för att skapa en balans 

mellan arbetsliv och privatliv då man tar med sig jobbet hem och att det inkräktar på 
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familjelivet. “Jag skulle nog säga att det gränslösa arbetet är en större riskfaktor/.../” säger 

respondent 1. 

 

3/10 respondenter anser att det är svårt att säga om det gränslösa arbetet underlättar till att skapa 

en balans mellan arbetsliv och privatliv, eller inte. Dessa tre respondenter menar att om det ska 

bidra till en balans måste man ha god självdisciplin för att kunna sätta gränser och därför är 

gränslöst arbete inte något som passar alla. Respondent 7 säger: “Härligt att inte behöva 

stämpla in och ut, det är smidigt men jag vet inte om det i slutändan är jättebra för alla, men 

för mig är det bra”. 

 

På frågan om en separation mellan arbetsliv och privatliv sker svarar 8/10 respondenter tydligt 

ja. Respondent 9 separerar genom den sociala aspekten men tycker inte att det är något problem 

att ta upp jobbdatorn och maila på den lediga tiden. För respondent 4 är det inte ovanligt att 

jobba under ledig tid men separerar på de två sfärerna genom att “Privat beter jag mig på ett 

annat sätt. Träffar jag kunder när jag är privat försöker jag klippa det ganska kort, vissa står 

och pratar i en halvtimme /.../”. Respondent 5, 8 och 10 separerar genom att ha separata 

mobiltelefoner där de sällan använder jobbmobilen efter arbetet.   

 

Respondent 7 säger sig separera lite men inte mycket på de två sfärerna då:  

Vi pratar mycket privatliv på jobbet. Jag har mina bästa vänner på jobbet, umgås hemma, 

umgås på jobbet, vi är som en stor familj /.../ Vi försöker undvika det (prata jobb utanför 

jobbet). Men det är en stor del av mitt liv, jag är mer på jobbet än hemma. Nästan.  

 

Medan respondent 6 inte separerar på arbetsliv och privatliv: 

 /.../om man menar i dygnets timmar, nej. Svaret är egentligen entydigt nej för jag skulle säga att 

jag skulle kunna vara på Gröna Lund med min familj och ställa mig och maila om det är något 

viktigt.  

 

Gällande frågan om krav i privatlivet hinns med svarar sex stycken respondenter tydligt ja 

medan en respondent svarar tydligt nej. Detta berodde dock inte på jobbet, utan att det snarare 

skulle bli värre om de inte skulle haft ett gränslöst arbete och kunna gå ifrån och ta ett privat 

telefonsamtal på arbetstid då dennes familj var mycket krävande. 

 

Respondent 4 anser sig hinna med sina krav i privatlivet “/.../ bättre nu än förut /.../” men att 

det också är “/.../ min största utmaning att få ihop den biten.” Respondent 3 anser sig hinna 
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med mer krav i privatlivet genom gränslöst arbete, men att det också leder till mer avbrott i 

privatlivet. Respondent 1 menar att det är upp till var och en själv att forma sina krav och att 

man ser till att hinna med dem. 

 

Analys: Tre respondenter anser att det är svårt att säga om gränslöst arbete underlättar eller inte 

då det beror på hur individen kan hantera det, de säger att det krävs god självdisciplin. 

Grönlund (2007) skriver att egenkontroll inte är självklart positivt då det ställs krav på 

individen att själv se till att balansen mellan arbetsliv och privatliv upprätthålls, om detta 

misslyckas kan individen uppleva det som ett stort personligt misslyckande. Därför kan det för 

vissa personer kännas säkrare och tryggare att ha fasta arbetstider med mindre egenansvar. Fem 

av respondenterna kan vara av den personlighetstyp som anser egenkontroll vara positiv och 

motiverande då de anser att gränslöst arbete underlättar att skapa balans mellan de två sfärerna. 

Russell et al. (2009) menar att det kan bero på att det ökar individens möjlighet till att påverka 

och utforma sina arbetskrav - frihet att själv bestämma över arbetets utformning, tidsmässigt 

samt uppgifter, vilket minskar konflikten och ökar möjligheten till att upprätthålla balansen 

mellan arbetsliv och privatliv. 

 

8/10 respondenter säger sig separera på sfärerna arbetsliv och privatliv. De använder 

segmentering, men utifrån vissa respondenters svar kan man ana att viss överskridning ändå 

sker då respondent 9 menar sig separera på den sociala aspekten men ändå kan sitta med 

jobbdatorn på den lediga tiden. Respondent 4 separerar genom att bete sig annorlunda på 

fritiden men har i tidigare frågor sagt att denne arbetar 90-100h i veckan och anser att 

möjligheten att arbeta hemifrån är toppen. Russell et al. (2009) skriver att man vid hemarbete 

löper en större risk för att arbetslivet ska göra intrång på det privata. Dels på grund av att de 

som arbetar hemma ofta jobbar mer än om de hade suttit på ett kontor, men också för att man 

redan genom att ta hem arbetet och utför det hemma innebär att intrång i privatlivet sker. Där 

kan man tolka att respondent 4 inte separerar så mycket på sitt arbetsliv och privatliv som den 

själv tror. Detta då denna respondent i andra intervjufrågor sagt att han exempelvis kan maila på 

den privata tiden och det är viktigt att anhöriga tycker att det är okej att göra det.   

 

2 respondenter säger att överskridning mellan sfärerna sker då respondent 7 umgås mycket med 

sina kollegor på fritiden och att de även då pratar arbete. Samtidigt separerar denne respondent 

på själva utförandet av arbetsuppgifter då den tidigare sagt att den aldrig tar med sig jobbdatorn 

hem, vilket är tvärtemot den separation som respondent 9 gör. Respondent 6 separerar inte alls 
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då den kan tänka sig att jobba var- och närsomhelst, där sker en total överskridning av sfärerna 

då varken arbetstider eller gränser mellan de båda sfärerna finns (Allvin et al. 2006). Hur 

gränserna dras mellan de båda sfärerna är väldigt individuellt och vi kan även se att många 

respondenter tror sig separera på sfärerna för att det sker en separering på vissa aspekter, men 

att det till största del ändå sker en överskridning.  

 

Krav i privatlivet kan öka prestationskraven och om arbetet dessutom har höga krav samt kräver 

mycket energi, då kan kraven från de båda sfärerna bli för högt. För att upprätthålla en bra 

balans ska sfärerna komplettera varandra (Allvin et al. 2006). Enligt Allvin et al. (2006) ska 

privatlivet kompensera för det som saknas i arbetslivet, exempelvis om arbetet är statiskt kan 

det behöva kompenseras med kreativitet i privatlivet. Dock behöver man i privatlivet också 

hitta tid för återhämtning från de båda sfärerna, vilket såklart försvåras om arbetet gör ett för 

stort intrång i det privata. Nio respondenter anser dock att gränslöst arbete hjälper till med detta 

då det blir lättare att uppfylla privatlivets krav när arbetstiderna är flexibla och privata sysslor 

kan utföras när det passar bäst. 

 

4.2.4 Den sociala omgivningen på arbetsplatsen 

Här tas frågorna 11 och 12 upp för att belysa respondenternas sociala omgivning på 

arbetsplatsen i form av kollegor och stöd från chef. 

 

Det sociala utbytet med kollegor på arbetsplatsen anser 7/10 respondenter vara mycket viktigt. 

Respondent 4 lyfter att den sociala delen är den största anledningen till varför denne inte startar 

egen firma och menar att den sociala biten är mycket viktig. Respondent 2 menar också att: 

Ja alltså när man träffas fysiskt ger det en extra kvalité i arbetet, men sen kan man kombinera 

med skypemöten och sådär. Det är den balans man får hitta på något vis. Ju mer man lär känna 

varandra desto bättre går det att köra via tekniken men ibland måste man träffas och då ökar 

kvaliteten i arbetet tycker jag iallafall. 

 

Även respondent 5 tycker att det är viktigt och säger:  

Viktigt! Det är väl nackdelen med självständigt arbete, om man sitter hemma istället att man inte 

får den sociala kontexten, man har ingen att bolla idéer med på samma vis eller bara snacka skit 

med /.../ 

 

Resterande tre respondenter anser att det sociala utbytet på arbetsplatsen har viss betydelse, men 

är inte jätteviktigt. Här tror respondent 6 att en mix av isolerat arbete på distans tillsammans 
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med möjligheten att sitta på kontor och samverka med kollegor är det ultimata. Här håller också 

respondent 10 med: 

Både och. Kul att ha roliga arbetskollegor men det räcker på fikarasten eller att man svänger 

förbi och säger hej. Vill man få mycket gjort är det nästan bäst att sitta hemma. Social kan man 

vara på fritiden. 

 

Vidare anser 8/10 respondenter att det är viktigt att få stöd från sin chef. Respondent 2 säger att 

det är en förutsättning för att det ska bli bra, att arbetet får en helt annan kvalité med stöd från 

chefen. Respondent 3 menar att det är extremt viktigt och att denne valde sitt nuvarande jobb 

delvis på grund av chefen. “/.../ din chef är den personen du bollar idéer med och som bör vara 

investerad i din fortsatta karriär. Inte praktiskt att ha en dålig relation till sin chef.” menar 

respondent 1. Två respondenter instämmer med detta: 

 

Att (chefen) står bakom en i stora beslut, den strategi man väljer osv. Att man känner att man 

har sin chefs stöd och support i de beslut man fattar. Också ett steg i att bli mer gränslös och  

självgående att man känner förtroende för att det man gör är rätt /.../  (respondent 6). 

 

/.../ klart det är viktigt. Skulle chefen aldrig säga nått skulle det vara “Jaha men uppskattar du 

inte mitt jobb?”. Och då kanske man mer och mer skulle se sig efter något annat. Så att, det är 

viktigt absolut. Det är det nog för alla tror jag (respondent 4). 

 

Två respondenter ansåg att chefens stöd endast är viktigt ibland och att det inte var något de 

lade särskilt mycket vikt på. Respondent 5 anser att den har andra kollegor som kan ge samma 

stöd och därmed minskar betydelsen i att få stöd från chefen, medan respondent 10 ansåg sig 

själv vara så pass självgående att det stödet inte behövdes, men att det ändå var skönt att veta att 

chefen finns tillgänglig när stödet väl behövs.  

 

Analys: Utifrån respondenternas svar kan man tolka att den sociala biten på arbetsplatsen är 

viktigt för majoriteten av respondenterna. Man kan ana att respondenterna motiveras till sitt 

arbete delvis genom uppskattning från både chef och medarbetare, vilket Reeve (2009) menar 

ökar autonomin och därmed motivationen. Det kan också anas att om ingen psykologisk eller 

social belöning från chef i form av exempelvis uppskattning eller status och karriärmöjlighet 

ges kan balansen rubbas och den anställde kanske inte känner sig uppskattad och ser sig om 

efter ett nytt jobb (Allvin et al. 2006). 
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Då man utifrån tidigare svar också kan tolka att dessa respondenter jobbar mer målstyrt än 

uppgiftsstyrt, som innefattar mycket självständigt arbete (som samtliga tio respondenter anser 

att de har samt att detta är motivationshöjande gentemot arbetet), så kan man i denna fråga se att 

trots att den anställde själv styr och lägger upp sitt arbete, så har åtta av respondenterna ett stort 

behov av stöd från sin chef, vilket enligt Gagné & Deci (2005) kan bero på att respondenterna 

vill ha bekräftelse på att det man gör är bra och att det kan vara tryggt att känna att man är på 

rätt väg i sitt arbete, vilket då ökar motivationen till arbetet.  

 

4.3 Hälsa & Hantering av stress 

En stor del av gränslöst arbete handlar om att den anställde själv måste tillgodose krav i både 

arbetsliv och privatliv och hålla en balans mellan dessa sfärer. Har den anställde inte tillräckligt 

med kontroll över dessa krav kan det leda till stress (Allvin et al. 2006). Här avser vi att 

undersöka respondenternas erfarenhet av arbetsrelaterad stress och hur respondenternas 

återhämtning ser ut samt hantering av arbete vid sjukdom. 

 

4.3.1 Hantering av oavslutade arbetsuppgifter vid arbetsdagens slut samt vid sjukdom  

Här presenteras frågorna 15 och 16 för att visa på hur arbete hanteras om man ej hunnit klart vid 

arbetsdagens slut samt vid sjukdom. 

 

Sex respondenter menar att man då får se över arbetet och göra en bedömning av vad det är som 

måste blir klart och vad man kan ta nästa arbetsdag. Är det exempelvis deadlines som man 

måste hålla jobbar man över eller jobbar hemifrån.  

 

Fyra stycken upplever att de aldrig blir riktigt klar efter en arbetsdag och att man får ta tag i 

arbetet nästa dag. Respondent 8 menar att: “/.../ det är sällan man bara går och känner att man 

är helt klar, /.../ att det alltid finns saker att göra i vårt jobb”. Även respondent 7 menar att:  

Det är ju varje dag som jag inte hinner klart. Ibland tänker jag att jag kanske ska jobba lite på 

söndagen för att jobba undan lite men det finns ju inget som heter jobba undan, nästa vecka blir 

ju lika full ändå.  

 

6/10 respondenter svarar att de jobbar trots sjukdom. Det kan vara hemifrån eller att man 

kommer in till kontoret och jobbar halvdag. Respondent 3 säger att:  

Är man lite sjuk får man riva av det man måste göra och gå hem och lägga sig igen, det är 

ganska vanligt att jag kan ta en halvdag om jag känner att jag borde ligga hemma. Man får 

portionera ut sin kurering.  
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Respondent 9 säger också att: “Om jag blir sjuk så jobbar jag ändå. Jag måste alltid finnas till 

som ledare”. 

 

Resterande 4 respondenter kan lämna sitt arbete liggandes tills de blir friska eller så tas det över 

av kollegor på arbetsplatsen. 

 

Analys: Sex respondenter menar att varje dag sker en bedömning, vad som måste bli klart idag 

och vad som kan vänta tills morgondagen. Vid deadlines arbetar man vidare tills det är klart, 

arbetar övertid, eller tar med sig arbetet och utför det hemifrån. Dessa respondenter hanterar 

ökade krav i arbetet genom att överskrida arbetets tidsramar, vilket är typiskt för arbeten med 

resultat- och målstyrning (Allvin et al. 2006). Resterande fyra respondenter menar att man 

aldrig blir klar för dagen, utan här sker också varje dag en bedömning av vad som måste bli 

klart idag och vad som kan vänta till morgondagen. Respondent 8 säger att man aldrig blir klar, 

att det alltid finns saker att gör i sitt arbete. Allvin et al. (2006) beskriver detta som att arbetet 

kan utföras bättre än bra och att det är svårt att avgöra när resultatet inte längre kan bli bättre. 

Resultatkvalitén återspeglar den som utfört arbetet vilket innebär ett ökat ansvar för den 

anställde som personligen får stå till svars för arbetets resultat. 

 

6/10 respondenter arbetar trots sjukdom och eventuell sjukskrivning. Antingen så gott det går 

hemifrån eller så åker de in till kontoret och gör det mest nödvändiga för att sen återvända hem 

till sjuksängen. Respondent 3 säger att man måste portionera ut sin kurering. Med ett ökat eget 

ansvar är den anställde svår att ersätta och den anställdes arbetsuppgifter kan inte utföras av 

någon annan. Detta menar Allvin et al. (2006) är en stor risk för att öka ohälsan ytterligare då 

det förhindrar den anställdes återhämtning. De resterande 4 respondenterna väljer att låta arbetet 

ligga stilla tills de är friska nog att återvända till arbetet vilket innebär att de ger sig själv tid för 

återhämtning vilket egentligen kanske kan innebära att man blir frisk fortare och kan återvända 

till arbetet, istället för att som respondent 3 “/.../portionera ut sin kurering”.  

 

4.3.2 Arbetskrav, återhämtning & arbetsrelaterad stress 

Här introduceras frågorna 17, 18 och 19 för att belysa respondenternas uppfattning om krav från 

arbetsplatsen, erfarenheter av arbetsrelaterad stress samt återhämtning. 

 

5/10 respondenter upplever höga krav från sin arbetsplats. Respondent 2 menar att kraven är 
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höga men rimliga och att kraven är något man pratar om på arbetsplatsen, så man måste också 

själv acceptera dem. Här instämmer även respondent 8 och menar att denne upplever de höga 

kraven främst från kunder, medan de höga kraven från arbetsplatsen kan denne vara med och 

påverka på ett annat sätt. Respondent 7 säger att det är: 

 /.../ högra krav snabba puckar och många bollar i luften och mycket eget ansvar. Det är 

ingen som serverar det på silverfat, man får skapa egna kontakter och sina uppdrag /.../ 

det är absolut höga krav på kvalité, effektivitet och kundnöjdhet.  

 

2/10 respondenter anser att de har högre krav på sig själva än vad arbetsplatsen har. 

 

Jag upplever nog snarare att jag har högre krav på mig själv än vad min arbetsplats har på mig. 

Men för att svar på din fråga så är svaret ja och nej  - det finns nja. Dem är just nu i år inte allt 

för höga. Förra året hade jag svarat ja med kapitaler. /.../ i år är dem mer modesta och görbara 

(respondent 6).  

 

3/10 respondenter svarar tydligt nej på frågan. Respondenterna känner att de hinner med deras 

arbetsuppgifter och att kraven är lagom.  

 

Vidare har samtliga respondenter, förutom respondent 10, upplevt en arbetsrelaterad stress, 

vilka de alla hanterar med olika strategier. Respondent 7 upplever en arbetsrelaterad stress varje 

dag men försöker att belägga sig till 75-80% i veckorna så att denne har tid för krishantering 

och då behöver inte stressen alltid vara negativ. Respondent 8 berättar hur arbetsrelaterad stress 

ser ut för denne: 

Ja det har jag. /.../ det har varit perioder där jag har varit så stressad så att det har slutat i att 

man har fått magkatarr och såna saker /.../ Stressen kan vara påtaglig dagvis. Det är också lite 

hur man planerar sina dagar och få styra dagarna själva /.../ det är ju jag som kan kontrollera 

stressen ut efter hur jag planerar mina dagar och hur mycket jobbprocesser jag väljer att ta på 

mig. 

 

Respondent 6 försöker istället att göra sina uppgifter direkt istället för att skjuta på det och 

menar att ju mer saker som ligger och väntar på att bli gjorda, desto stressigare blir det. 

Respondent 4 har minskat sin arbetsrelaterade stress genom lärdom från tidigare erfarenheter 

och menar att när man har jobbat ett tag så vet man vad man blir stressad av och kan på så vis 

försöka undvika eller förebygga sådana situationer. Här instämmer även respondent 1 samt 9 

och menar att det är en läroprocess. Respondent 3 förklarar att “/.../ det är liksom när stressen 
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kommer från två håll, att ha stress både privat och på arbetet. /.../ Det är en kombination.”, och 

när denne känner att stressen blir påtaglig tar denne en paus. 

 

På fråga 19 upplever 6/10 respondenter att de har tillräckligt med tid för återhämtning, där 

respondent 1 ange sig ha fått det i sitt nuvarande yrke och inte i det tidigare. Här upplever 

respondent 6 att det är ett eget ansvar att se till att det finns tid för återhämtning. 

 

Respondent 2 och 6 menar att de ”oftast” och “nog” har tid för återhämtning, medan respondent 

8 menar att det finns tid för återhämtning, men att denne inte utnyttjar den tiden.  

 

Respondent 4 upplever sig inte ha tid för återhämtning, men att det beror på dennes egna driv:  

Men som jag jobbar är det inte hälsosamt, så är det bara. Jag skulle kunna jobba hälsosamt 

men då skulle jag behöva sänka min ambitionsnivå. /.../ det är ingen som kräver av mig att jag 

ska jobba så som jag gör utan det är mitt eget driv. 

 

Analys: Fem av respondenterna upplever höga krav från arbetsplatsen, men som de själva kan 

vara med att påverka, vilket kan tolkas till att de besitter en hög kontroll i sitt arbete. Detta är 

enligt Allvin et al. (2009) och krav-kontrollmodellen något positivt och ska resultera i ett aktivt 

arbete snarare än en spänd arbetssituation. Däremot kan det antas att det kan förekomma en 

spänd arbetssituation för de respondenter som upplever höga krav från kunder som inte går att 

påverka på samma sätt eller lika lätt. Detta kan i sin tur, utifrån samma modell, antas leda till 

stress i arbetet. Det kan även tolkas att de respondenter som inte upplever höga krav samt de 

som sätter högre krav på sig själv än vad arbetsplatsen gör, att dessa har en mer avspänd 

arbetssituation med ej höga krav och en hög kontroll i arbetet (som kan utläsas i tidigare fråga, 

innefattar respondenterna en självständighet i arbetet som tolkas ge hög kontroll). Det går även 

att spekulera i varför två respondenter har satt upp högre mål till sig själv än vad deras 

arbetsgivare har gjort, möjligen kan det eventuellt finnas en rädsla för understimulans i arbetet. 

Möjligtvis kan dessa respondenter vara angelägna om att fortsätta utvecklas och röra sig framåt 

i sin karriär. 

 

9/10 respondenter svarar att de någon gång har upplevt arbetsrelaterad stress där respondent 3 

lyfter att det är när stressen kommer från både privatliv och arbetsliv som gör att denne 

upplever en påtaglig stress och måste ta en paus. Detta kan man tolka passar ihop med den 

allostatiska modellen som menar med att om tiden i privatlivet också är fyllt med olika krav så 
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ökar belastningen på den naturliga rytmen och balansen som en individ behöver för 

återhämtning mellan arbetstillfällena (Allvin et al. 2006). Respondent 8 kan styra sitt egna 

arbete men upplever ibland en stress som har gjort att denne drabbats av magkatarr. Detta kan 

man endast spekulera i varför det uppstår. Möjligen kan det ha en koppling till att denne 

upplever höga krav från kunder och har en liten kontroll till att påverka dem, samt att denne inte 

alltid har tid för återhämtning som vi återkommer till i fråga 19.  

 

De respondenter som anser att man löser arbetsrelaterad stress genom erfarenhet kan kopplas 

ihop med Grönlunds (2007) teori om egenkontroll där det handlar om att individen själv måste 

ta ansvar för att både privatliv och arbetsliv är balanserade gentemot varandra och att krav i 

sfärerna blir tillgodosedda.   

 

Den respondent som inte har upplevt en arbetsrelaterad stress tolkas ha en god naturlig rytm och 

balans mellan sfärerna arbetsliv och privatliv. Det kan antas vara på grund av en egenkontroll 

som tillgodoser kraven i båda sfärerna så att en balans uppstår (Grönlund 2007). Det kan även 

antas att respondenten, till en viss grad försöker att segmentera arbetsliv och privatliv (som kan 

tolkas genom fråga 13), vilket eventuellt kan bidra till att respondenten inte har upplevt en 

arbetsrelaterad stress (Allvin et al. 2006). 

 

Att sex stycken respondenter upplever tillräckligt med tid för återhämtning kan tolkas att de har 

en balans mellan sitt privatliv och arbetsliv och en naturlig rytm i livet (Allvin et al. 2006). 

Utifrån respondent 6 kan man tolka dennes svar till att balansen sker genom egenkontroll 

(Grönlund 2007). 

 

Att respondent 8 inte utnyttjar sin tid för återhämtning tolkas inte vara på grund av arbete, utan 

för att denne har krav i det privata livet som denne vill tillgodose, kanske för att försöka skapa 

en balans mellan privatliv och arbetsliv. Misslyckas man med balansen mellan sfärerna och att 

tillgodose kraven kan individen se det som ett personligt misslyckande. Detta skulle även kunna 

stämma in på de respondenter som upplever att de “oftast” och “nog” har tid för återhämtning, 

eller så kan det också tolkas som att deras egenkontroll leder till mer övertidsarbete (Grönlund 

2007) eller också att de inte kan släppa sina arbetsuppgifter eller är oroliga inför framtida 

händelser, vilket då handlar om en överaktivitet i det allostatiska stressystemet (Allvin et al. 

2006). 
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Respondent 4 som inte har tid för återhämtning på grund av sitt egna driv kan delvis antas bero 

på understimulans, en rädsla för att inte utvecklas och komma framåt i sin karriär. Det kan 

också tolkas vara för att ju mer respondenten anstränger sig, desto mer får den en motsvarande 

belöning från arbetsgivaren i form av exempelvis pengar, uppskattning och karriärmöjligheter. 

Ju högre krav respondenten sätter på sig själv, desto högre måste arbetsgivaren matcha att ge 

tillbaka för att inte riskera ohälsa hos den anställde (Allvin et al. 2006). Detta kan man 

spekulera i kan motivera respondenten till att sätta höga krav på sig själv.  

 

4.3.3 Erfarenhet kring komplexiteten av fenomenet gränslöst arbete 

Avslutningsvis presenteras fråga 20 som handlar om respondenternas erfarenhet av 

komplexiteten kring fenomenet gränslöst arbete, där gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

suddas ut vilket Allvin et al. (2006) menar kan skapa en balans i livet eller också att arbetet blir 

svårare att bli fri ifrån. 

 

Respondent 2 tror att om man trivs väldigt bra med sitt arbete och tycker att det är kul hela tiden 

är risken för att man arbetar för mycket större, men för respondenten själv är detta inget 

problem då denne “/.../tycker att det blir tråkigt tillslut”. Respondent 1 är inne på samma spår och 

menar att:  

Om du jobbar med nått du är passionerad för så är det inte ditt jobb. Däremot har alla inte 

turen att jobba med det de är passionerad för. Du får energi av det du gillar och får betalt för 

att få energi - det tror jag man kan mena minskar stress. Men om du inte jobbar med något du 

gillar och gränserna suddas ut blir det mer skadligt för dig  - man måste våga sätta gränser.  

 

Respondenten fortsätter att prata om risker med att se på sitt fritidsintresse med en 

“jobbmentalitet”. 

 

Respondent 3 anser att gränslöst arbete: “/.../ kan skapa problem med relationer i privatlivet /.../ 

Kan skapa mer konflikt, stress och besvikelse, men allt handlar om kommunikation.” Liknande 

svar gav respondent 4 där denne menar att alla i ens närhet inte tycker det är acceptabelt att 

arbeta på ledig tid: 

Är det ok att svara på ett jobbmail när man är med vänner, bekanta och familj eller vad det rör 

sig om. /.../ jag ser det inte som att jag jobbar att svara på ett sms eller ett mail. Jag tycker bara 

att det är en självklarhet i en service gentemot en kund för att det tar mig ett par minuter av mitt 

liv vilket ger mig en enklare framtid i och med att jag slipper det nästa dag då jag kommer till 

kontoret. Då har jag köpt mig själv några minuter som jag kan lägga på annat. Därför ska man 
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nog vara vaksam med när och vilken man gör det mot. Kan lätt gå överstyr och bli för mycket. 

 

Respondent 6 har erfarit detta i form av sömnproblem:  

/.../ har svårt att komma till ro när jag tar med mig jobbtankar hem och familj och så ska man 

komma till ro och somna /.../ Det är väl lite att jag ibland upplevt att jag har svårt att koppla 

bort jobbet och tar med mig jobbet i sängen och har svårt att sova och legat och grubblat, även 

på morgon vaknar jag tidigt och börjar tänka på jobbet. Men det är väl det enda kan jag tycka. 

 

Respondent 7 tror att detta gäller fler än tjänstemän: 

/.../ gäller alla som jobbar i en sektor med akademisk bakgrund att det är lätt, oavsett om du 

stämplar in eller ut, som min lillasyster som jobbar som läkare. Hon har fasta arbetstider när 

hon ska jobba men bara för att hon går hem klockan 16 så släpper hon ju inte jobbet för det. /.../ 

tror det gäller för alla som inte har jobb som är på löpande band /.../ Men visst det innebär ju 

inte att man kan ta med sig datorn hem och jobba på samma sätt men det är ändå med i huvudet 

vilket kanske är samma sak som att sitta och jobba vid datorn /.../ lika min mamma som jobbar 

som lärare, hon kan rätta prov eller ja, det finns alltid saker att göra. 

Intervjuaren: Är det svårare att bli fri från arbetet eller skapar det en bättre balans?  

Jag kan inte svara på det, jag har inte reflekterat över det. Har inte jobbat på något annat sätt. 

Det blir en högre tröskel för kommunikation upplever jag det när man är på distans, lättare att 

fråga grannen på kontoret än att ta upp telefonen och ringa. 

 

Respondent 8 har erfarit detta genom att man arbetar mer. Respondent 9 tror också att man 

arbetar mer, men att det samtidigt minskar stressen: “Jag jobbar alltid mer än vad jag ska, det 

är också något som man ska vara som ledare“. 

 

Respondent 5 tycker att det ger mer frihet och att man kan skapa sina egna situationer men 

också att “sen beror det väl på vilken individ man är, man kanske behöver 8-17 arbete”. 

Respondent 10 instämmer med detta och säger att: 

 /.../kan man balansera det själv och se vad yrket i sig är /.../ så tror jag inte att det är några 

problem. Men man måste förstå sina arbetsuppgifter och helheten i det, och bara för att någon 

hör av sig till dig på konstiga tider, om det är en lördagskväll som jag har varit med om /.../ då 

är det ju den personen som hanterar det fel, det är ju inte du själv och då ska du inte känna 

något ansvar att svara på det. 

 

Analys: Respondent 1 och 2 tror att det är svårare att upprätthålla balansen mellan arbetsliv och 

privat, att hantera det gränslösa arbetet, om man tycker att arbetet är väldigt rolig. Detta 
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beskriver respondent 1 som ett sätt att få energi tillbaka för den tid man lägger på arbetet, 

samtidigt som gränserna mellan sfärerna lättare suddas ut. Respondenterna menar att om man 

har ett stort intresse och passion för det man arbetar med kan gränsdragningen mellan arbetsliv 

och privatliv försvåras (Allvin et al. 2006).  

 

Respondent 3 och 4 diskuterar hur anhöriga påverkas av det gränslösa arbetet och att man måste 

vara försiktig med vem man “gör det mot”, alltså arbetar på ledig tid. Respondent 3 menar att 

gränslöst arbete kan skapa mer konflikt och stress men anser att detta kan hanteras genom god 

kommunikation. Bengtsson (2008) skriver att den anställde kan isoleras socialt då den t.ex. kan 

arbeta hemifrån men det kan också, enligt våra respondenter, tyda på att den anställde kan 

isoleras socialt från sin familj och vänner om arbetet gör ett för stort intrång i det privata livet. 

Russell et al. (2009) skriver att konflikten mellan arbetsliv och privatliv är störst för de som har 

småbarn, är gifta eller har sambos. Detta kan appliceras på respondent 4 som har både sambo 

och barn (bilaga 2), men tycker att det är en självklarhet att svara på jobbmail och sms på den 

lediga tiden. Respondent 3 är dock singel (bilaga 2) men anser ändå att gränslöst arbete kan 

påverka anhöriga då denne i tidigare fråga (fråga 14) sagt att den blir avbruten i det privata livet 

av arbete.  

 

Respondent 6 har erfarit sömnproblem då denne känt att den inte har kunnat släppa tankar om 

arbetet. Detta menar Allvin et al. (2006) kan bero på höga adrenalinnivåer vilket då kan vara 

orsakat av känslan av oro inför framtiden, samt ansvar och arbetsuppgifter som individen inte 

kan släppa. Respondenten bagatelliserar detta genom att säga att “det är det enda” sättet den har 

lidit av gränslöst arbete, hur allvarligt detta kan vara beror självklart också på hur ofta det 

händer. Är det varje dag eller vid några färre intensiva perioder är det kanske mer lätthanterligt, 

vilket respondenterna verkar anse då den inte tycker att det är en sådan stor grej.  

 

Respondent 5 och 10 tror att gränslöst arbete ger mer frihet då man kan skapa sina egna 

situationer, men också att man måste var noga med att hålla fast vid de gränser man valt att dra, 

vilket Grönlund (2007) menar är komplexiteten med egenkontroll. Detta kan också kopplas till 

respondent 8 och 9 då de tror att gränslöst arbete leder till att man arbetar mer men att det 

samtidigt leder till att man tar ned stressnivån. Russell et al. (2009) bekräftar detta samband 

mellan mer arbete och lägre stressnivå då man kan uppleva mindre stress när man själv har 

kontroll över sina arbetstider och arbetsuppgifter. Bengtsson (2008) menar att med stor 

handlingsfrihet kan man lättare anpassa arbetet till andra livsaktiviteter, vilket Allvin et al. 
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(2006) skriver om då den som har hög kontroll över sina krav upplever att den blir stimulerad 

av detta på grund av att den besitter kontrollen.  

 

4.4 Sammanfattning av analys 

Gränslöst arbete är en arbetsform som verkligen uppskattas bland respondenterna för att det 

innebär ett självständigt och flexibelt arbete med målstyrning istället för uppgiftsstyrning som 

ger förutsättningar till den här typen av självständighet (Allvin et al. 2006). Enligt Edward et al. 

(1996) har flexibilitet en positiv inverkan på motivationen samtidigt som Reeve (2009) säger att 

självständigt arbete gör att man uppnår autonomi och därmed motivation. Detta kan antas vara 

en av anledningarna till varför arbetsformen gränslöst arbete är eftertraktat.  

 

Majoriteten av respondenterna anser sig hantera gränslöst arbete bra genom att exempelvis 

separera på sfärerna arbetsliv och privatliv. Man kan dock också utläsa svårigheter för 

respondenterna med arbetsformen. Exempelvis svårigheter att koppla bort arbetet när man 

kommer hem samt upprätthålla balansen mellan sfärerna vid ett stort intresse för arbetet. 

Gränslöst arbete ger även den anställde mer frihet att skapa sina egna situationer, men kan 

endast ses fungera om den anställde själv kan dra gränser och framförallt se till att hålla fast vid 

dem då frihet ger ett större ansvar (Allvin et al. 2006).  

 

De respondenter som säger sig ha en överskridning mellan sfärerna anser sig också hantera 

detta bra då det handlar om att upprätthålla balansen mellan sfärerna och att det bästa sättet för 

att göra det inte behöver vara genom segmentering. Detta kan bero på personliga preferenser 

eller vilka slags krav som finns i de båda sfärerna. Dock kan det också innebära komplikationer 

för dessa respondenter då man vid överskridning inte har övertid då man inte “ser” när man 

arbetar på den privata tiden på samma sätt (Allvin et al. 2006). 

 

Risken för stress ökar vid höga krav, särskilt om man inte har kontroll över de krav som ställs. 

Man kan se att om respondenternas krav kommer från både arbetsliv och privatliv kan stress 

uppstå. Vi kan även tolka att en brist på återhämtning kan vara en bidragande faktor till stress  

(Allvin et al. 2006). Vi kan också se att respondenterna försöker att lära sig att hantera stress 

genom erfarenhet och egenkontroll (Grönlund 2007).  

 

Vid sjukdom ser vi att 6/10 respondenter arbetar trots att de är sjuka och att man strategiskt 

försöker portionera ut sin kurering. Detta kan antas beror på att respondenten själv inte känner 
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att den kan vara borta på grund av att arbetet aldrig tar slut och att det alltid finns saker att göra, 

vilket kan göra situationen stressfull (Allvin et al. 2006). Å andra sidan skulle det kunna vara 

för att respondenten inte känner att den kan vara sjukskriven gentemot arbetsplatsen då 

arbetsuppgifterna är så pass individanpassade och deadlines tar inte hänsyn till att en respondent 

är sjuk.  

 

5. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen delas upp i fyra delar kring en generell diskussion om studien, en om framtida 

forskning, en om syfte samt en om genomförandet. 

 

5.1 Diskussion 

Uppsatsens syfte är bestående av två delar. Dels att ge en fördjupad förståelse för det nya sättet 

att arbeta - gränslöst arbete, dels att genom en kvalitativ studie belysa för- och nackdelar som 

tjänstemän med ett gränslöst arbete upplever och identifierar. Detta har gjorts utifrån 

frågeställningen: “Hur ställer sig anställda med tillgång till gränslöst arbete inom 

tjänstemannasektorn i Sverige till det gränslösa arbetet?” 

 

Trots uppsatsens titel: “Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” behöver inte friare 

arbete enbart vara negativt, utan det kan ge den anställde en större frihet som faktiskt kan 

minska den upplevda stressen då man som individ själv har kontrollen. Det kan också leda till 

negativa konsekvenser beroende på vilken kapacitet den enskilde individen har att dra gränser 

och avgöra när det blir för mycket jobb - att upprätthålla balansen mellan arbetsliv och 

privatliv. Det kan handla om att individen upplever höga krav från de båda sfärerna som denne 

upplever problematisk att tillgodose. Det kan också vara att individen upplever höga krav i 

arbetet som denne har låg kontroll att påverka. 

 

När vi började forskningen förväntade vi oss att respondenterna skulle ha en mer kritisk 

inställning till gränslöst arbete. Framför allt hade vi själva en mycket kritisk inställning till 

fenomenet då vi hade en idé om att det var organisationers sätt att få de anställda att arbeta mer 

än 40h per vecka (som är standard i Sverige) utan att öka sina kostnader - snarare minska  

dem. Detta då företag som kan erbjuda denna typ av flexibelt arbete (som många anställda 

värderar högre än lön) gör att företagen kan få mer arbete gjort utan att öka antalet resurser.  

 

Det vi kan se utifrån resultatet är att respondenterna är mycket positiva till det här arbetssättet 
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men att de utifrån vår synpunkt, med bakgrund i teorin, inte hanterar arbetssättet så bra som de 

själva tror. Detta då vi kan se att respondenter motsäger sig själva i sina svar. En respondent 

säger exempelvis att den separerar på arbetsliv och privatliv men säger också att jobbdatorn i 

princip alltid följer med hem och att denne arbetar på den lediga tiden. Detta ser vi som att 

respondenterna lurar sig själva vilket kan leda vidare till en intressant diskussion om varför och 

orsaker till detta. Vi tolkar det som att det moderna samhället är i ständig rörelse och att 

människan inte kan stå still för att den då blir omsprungen. I det moderna samhället kan man 

alltid bli bättre, är du bäst idag kan du vara näst bäst imorgon. Därför har vi uppfattningen att 

detta beteende (att vara i ständig rörelse) har normaliserats, vilket tillsammans med 

digitaliseringen har legitimerat gränslöst arbete.  

 

5.2 Diskussion kring framtida forskning 

För framtida forskning kan det vara intressant att vidare utforska hur anställda på olika sätt kan 

hantera gränslöst arbete samt hur man på lång sikt kan motverka att ett gränslöst arbete får 

negativa effekter. Vidare forskning skulle också kunna vara hur organisationer i framtiden 

kommer att kunna implementera en organisationskultur när anställda inte är på plats. Kommer 

detta att få svårigheter med arbeten mot gemensamma mål? En annan intressant aspekt skulle 

även kunna vara kring hur den framtida familjen kommer att se ut och må i och med att den 

ständiga förhandlingsfamiljen (tror vi) kommer att öka i antal då anställda som jobbar med 

gränslöst arbete ökar i antal. Avslutningsvis kan det vara intressant att jämföra den offentliga 

mot den privata tjänstemannasektorn för att se om det gränslösa arbetet skiljer sig åt mellan 

sektorerna. 

 

Respondenterna diskuterar även kring framtida forskning inom ämnet under bilaga 3. 

 

5.3 Diskussion kring syftet 

Syftet med denna studie består av två delar. Dels att ge en fördjupad förståelse för det nya sättet 

att arbeta - gränslöst arbete, dels att genom en kvalitativ studie belysa för- och nackdelar som 

tjänstemän med ett gränslöst arbete upplever och identifierar.  

 

Vår studie har inte gett en representativt bild av verkligheten, vilket inte heller var studiens 

syfte. Vi har däremot gett en fördjupad bild av hur det kan se ut för studiens respondenter som 

är ett urval av anställda inom tjänstemannasektorn i Sverige som använder sig av ett gränslöst 

arbete och därmed också uppvisat för- och nackdelar med arbetsformen.  
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5.4 Diskussion kring genomförande 

Studien hade kunnat avgränsats ytterligare genom att välja endast en sektor att undersöka 

fenomenet inom. Vi hade respondenter från både offentlig och privat sektor då vi ansåg att det 

inte var en faktor som skulle påverka resultatet för studien i och med att det gränslösa arbetet 

sprider sig över flera olika branscher, vilket vi utifrån vårt resultat kan se stämmer bra.  

 

Då intervjuerna utfördes av de båda forskarna kan det ha haft en inverkan på resultatet. 

Samtidigt kan man anta att det genom bekvämlighetsurvalet gav respondenterna en viss 

trygghet och möjlighet till att öppna sig mer då respondent och intervjuare redan hade en 

relation till varandra. Detta kan såklart påverkas åt andra hållet också då respondenten kan ha 

hållit tillbaka på vissa svar för att den inte vill delge vissa aspekter av sitt liv eller svarade på ett 

visst sätt som den trodde att intervjuaren önskade. Dock kan man vrida och vända på detta i alla 

intervju- och urvalsformer då respondent och intervjuare alltid kommer att påverkas av varandra 

på ett eller annat sätt. Vilket sätt som är det bästa beror på individer och situation och det finns 

inget “rätt” svar på hur man ska gå tillväga.   

 

Då respondenterna fick reda på att intervjuerna skulle spelas in upplevdes några respondenter 

bli nervösa. Detta kan ha påverkat respondenternas svar då det dels blivit påverkade av sin egen 

nervositet, men kan också ha haft känslan av att de måste vara mer korrekta och formella. För 

vår egen skull har vi i efterhand tyckt att intervjuerna också skulle ha filmats för att komplettera 

inspelning och anteckningar då gester och uttryck från respondenterna hade kunnat tolkats 

djupare. Intervjuerna skulle också ha utförts av de båda forskarna då en hade kunnat intervjuat 

och den andre observerat för att inget skulle ha missuppfattats eller missats. Detta gjordes inte 

på grund av att vi istället valde att utföra fler intervjuer.   

 

Frågan om respondenternas motivation handlar endast om motivationsfaktorn självständighet, 

vilket tillhör kategorin inre motivationsfaktorer som består av många andra motivationsfaktorer 

också. Respondenterna gavs inte utrymme att här berätta mer om vad som motiverar dem, vi har 

exempelvis ingen som tar upp yttre motivationsfaktorer även fast att detta säkerligen kan vara 

en del av respondentens motivation. Således vet vi inte heller om självständigheten är den 

viktigaste motivationsfaktorn eller vilken kombination av motivationsfaktorer som 

respondenterna har.  

 

Vi hade med fördel kunnat utforma vissa frågor annorlunda så att respondenterna hade svarat 
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mer än bara ja eller nej, vilket kompenserades under intervjuns gång med följdfrågor där det var 

svårt att inte försöka vara ledande för att få mer information. Respondent 4 missuppfattade 

också fråga 6 som blandades ihop med fråga 5, vilket inte upptäcktes förrän sammanställning av 

intervjun och den mänskliga faktorn var rådande. Svaret kunde dock ändå användas i resultatet 

då det gick att tolka så svaret räknades inte som ett bortfall. 

 

En aspekt som vi inte har tagit i beaktning är respondenternas civilstatus. Detta har under 

studiens gång uppfattas vara en viktig beståndsdel för hur gränslöst arbete kan se ut för 

individer. Respondenter med familj har lyft att ett flexibelt arbete har möjliggjort för att kunna 

hämta och lämna på skola och dagis lättare, vilket uppskattas mycket.  

 

6. Slutsats 

Utifrån frågeställningen: “Hur ställer sig anställda med tillgång till gränslöst arbete inom 

tjänstemannasektorn i Sverige till fenomenet gränslöst arbete?” har vi kommit fram till att  

gränslöst arbete gör det svårare att bli fri från arbetet. Trots detta är alla respondenter positivt 

inställda till gränslöst arbete, men erkänner också vissa komplikationer med arbetsmetoden. En 

del visar på större komplikationer än de vill erkänna och alla verkar inte medvetna om den 

inverkan gränslöst arbete har på dem. En del av respondenterna verkar dock medvetna om de 

negativa konsekvenser som teorin tar upp, men anser ändå att gränslöst arbete är en bra 

arbetsmetod. Vi kan också se att utformningen av fenomenet skiljer sig från individ till individ. 

Slutsatsen blir alltså att fenomenet gränslöst arbete är komplext, ter sig olika för varje individ, 

har för- och nackdelar och samtliga respondenter vill arbeta gränslöst.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Presentation 

Vi som gör den här undersökningen är två studenter från Södertörns Högskola. Vi skriver en 

kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på organisationsteori. Vårt syfte med denna 

studie är att skapa en fördjupad förståelse inom det vetenskapliga området kring det gränslösa 

arbete.  

 

Vår definition av gränslöst arbete har vi genom teorier tolkat till att vara en komplex gradskala 

mellan segmentering och överskridning av de två sfärerna arbetsliv och privatliv. Gränslöst 

arbete innebär en flexibilitet och mobilitet i det nya sättet att arbeta som styrs efter personliga 

preferenser som har möjliggjorts genom digitaliseringen.  

 

Flexibilitet genom förtroende 

1. Har du möjlighet att lägga upp din arbetsdag självständigt? 

 

2. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

 

3. Hur ser du på övertid? 

- Om övertid förekommer hur kan det se ut för dig? 

 

4. Har du möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan plats än din faktiska arbetsplats? 

 

5. Uppfattar du att det finns tydliga mål och resultat uppsatta från din arbetsplats som du ska 

uppnå?  

 

6. Uppfattar du att det finns tydliga instruktioner från din arbetsplats på hur du ska uppnå dessa 

mål?    

 

Arbetsliv & Privatliv 

7. Som det nämndes i inledningen har digitaliseringen haft en betydande roll för det 

gränslösa arbetet. Vad tycker du om det gränslösa arbetet? 
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8. Hur påverkar självständigheten i det gränslösa arbetet din motivation till arbetet?  

 

9. Upplever du att det gränslösa arbetet kan underlätta till att skapa en balans mellan arbetsliv 

och privatliv? 

 

10. Hur upplever du att gränslöst arbetet påverkar din livskvalité?  

 

11. Hur viktigt är det sociala utbytet med kollegor på arbetsplatsen för dig?  

- Varför? 

 

12. Hur viktigt är det att du får stöd från din chef? 

- Varför? 

 

13. Separerar du på ditt arbetsliv och ditt privatliv? 

- Hur separerar du dem? 

 

14. Vi har alla mer eller mindre krav i vårt privata liv. Upplever du att du hinner med dina krav 

i ditt privatliv? 

 

Hälsa & Hantering av stress 

15. Om du inte har hunnit klart ditt arbete när arbetsdagen är slut, hur hanterar du det? 

 

16. Om du blir sjuk en vecka och inte kan vara på arbetet hur hanteras detta? 

- Ex. lämna över arbete till kollega, jobba hemifrån, fortsätter på arbete när man blir frisk 

på arbetsplatsen? 

 

17. Upplever du höga krav från din arbetsplats? 

 

 

18. Har du någon gång upplevt arbetsrelaterad stress? 

- Hur hanterar du det? 

 

19. Enligt forskning måste man som individ få tillräckligt med tid för vila och återhämtning 

mellan arbetstillfällena annars kan en risk för ohälsa uppstå. Forskning säger dessutom att om 
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det privata livet är fyllt med olika krav kan risken för ohälsa öka ytterligare. Upplever du att du 

har tillräckligt med tid för återhämtning?   

 

20. Forskning menar att gränslöst arbete kan innebära att gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

suddas ut vilket kan skapa en balans i livet och därmed minska stress. Å andra sidan kan detta 

också leda till att man arbetar mer och att det blir svårare att faktiskt bli fri från arbetet. Är det 

här något som du har erfarit? 

- Hur har du erfarit det? 
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Bilaga 2. Bakgrundsfakta respondenter för insamlat empiriskt material.  

Respondent 1. Yrkestitel: Projektledare, Respondenten: Man, Ålder: 30-34, Civilstatus: Singel, 

Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Café, Datum: 1 april, Tid: 23 min, Intervjuare: Sofia  

Respondent 2. Yrkestitel: Mellanchef, Respondenten: Man, Ålder: 55-59, Civilstatus: Gift med 

vuxna barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Hemmiljö, Datum: 1 april, Tid: 24 min, 

Intervjuare: Sofia  

Respondent 3. Yrkestitel: Mellanchef, Respondenten: Man, Ålder: 35-39, Civilstatus: Singel, 

Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Hemmiljö, Datum: 6 april, Tid: 28 min, Intervjuare: 

Sofia  

Respondent 4.Yrkestitel: Mäklare, Respondenten: Man, Ålder: 40-44, Civilstatus: Sambo och 

barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Kontor, Datum: 16 april, Tid: 23 min, Intervjuare: 

Sofia  

Respondent 5. Yrkestitel: Administratör, Respondenten: Kvinna, Ålder: 25-29, Civilstatus: 

Singel, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Hemmiljö, Datum: 17 april, Tid: 27 min, 

Intervjuare: Erika  

Respondent 6.Yrkestitel: Managing Director, Respondenten: Man, Ålder: 40-44, Civilstatus: 

Gift med barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Kontor, Datum: 18 april, Tid: 27 min, 

Intervjuare: Erika  

Respondent 7. Yrkestitel: Miljökonsult, Respondenten: Kvinna, Ålder: 35-39, Civilstatus: Gift 

utan barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Konferensrum, Datum: 18 april, Tid: 34 min, 

Intervjuare: Erika  

Respondent 8. Yrkestitel: Team Leader/HR-konsult, Respondenten: Kvinna, Ålder: 25-29, 

Civilstatus: Sambo utan barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Konferensrum, Datum: 19 

april, Tid: 27 min, Intervjuare: Erika  

Respondent 9. Yrkestitel: Kundtjänstchef, Respondenten: Kvinna, Ålder: 30-34, Civilstatus: 

Gift med barn, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Konferensrum, Datum: 19 april, Tid: 20 

min, Intervjuare: Sofia  

Respondent 10. Yrkestitel: Projektledare, Respondenten: Man, Ålder: 40-44, Civilstatus: 

Singel, Tillvägagångssätt: Platsintervju, Plats: Café, Datum: 19 april, Tid: 20 min, Intervjuare: 

Sofia 
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Bilaga 3. Spekulation om fenomenet gränslöst arbete  

Vid slutet av varje intervju fick respondenterna frågan om det var någonting de ville tillägga 

eller säga, dessa svar kommer att presenteras nedan. Den här delen kommer att tolkas och inte 

analyseras eftersom respondenten fritt talar om ämnet med aspekter som inte alltid kan knytas 

till uppsatsens teori.  

 

Gränslöst arbete i framtidens samhälle 

Respondent 4 drar efter intervjun en parallell på hur man sett på arbetet tidigare som en plats 

där man drog på sig arbetsoverallen, gjorde det man skulle göra och gick sen hem. 

Respondenten menar att den tror att människor mer och mer kommer att associera sig med att 

ha en viktig roll på sin organisation som då gör att man inte kommer att se det som arbete, utan 

snarare vad man gör och vilken sysselsättning man är bra på. Man blir mer stolt över det man 

gör och man vill vara bra på det, och arbetar inte bara för att överleva. Man jobbar alltså för att 

det är kul, vilket denne tror att den nya generationen kommer att bli bättre på framöver.  

 

Respondent 6:  

“Jag kan säga att framtidens arbetsmarknad kommer förutsätta gränslöst arbete. 

Människor... För att människor ska få sitt liv att fungera ihop med ett arbete tror jag det 

kommer vara svårt utan den möjligheten.” 

Intervjuaren: Tror du att det kommer gå över fler branscher, förbi tjänstemannasektorn?  

“Jag utgår från tjänstemannasektor, tittar man på där vi verkar i Sverige så tror jag att 

tjänstemannasektorn kommer att växa på bekostnad av industrijobb och sådär. Men ja 

det är möjligt, jag bottnar kanske inte riktigt i det för att spekulera. Jag fastnade lite i 

framtidens jobb, jag tänkte på serviceyrken men det är kanske svårt att vara gränslös 

där. Äldrevården går ju mer mot vård i hemmet med intelligent teknologi med smarta 

sensorer och det betyder att vårdarna inte jobbar på ett hem, inte låst till en byggnad 

så, men jag vet inte. Tjänstemannasektorn definitivt, men det är klart..” 

Intervjuaren: Det kanske kommer?  

“Jag tror att det är svårt där fysisk insats krävs. Jag tänker dagligvaruhandeln, din 

ICA-butik, hur skulle den kunna skötas på distans? Då tänker jag att det är någonting 

som måste vara på plats, vi har självbemannade kassor men det gör att människor blir 

överflödiga där då. Och sen har du då, någon måste plocka upp frukten men det kanske 

en robot kommer göra i framtiden och då blir den personen överflödig, den personen 

blir inte mer gränslös i sitt arbete, den blir snarare arbetslös. Det får nog vara så att 
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jag tjiar om tjänstemannasektorn här för det andra måste jag nog tänka till lite på.” 

 

Respondent 10 tror att gränslöst arbete passar en person som är erfaren i yrket eller med 

produkten man arbetar med och har arbetat en tid på företaget. Respondenten menar att då finns 

tilliten och förtroendet, vilket är svårt med en helt ny person. Denne tror också att samhället går 

mer och mer mot ett konsultarbete och att man blir sin egna chef och är självständig, men ser 

också svårigheter med det: 

 

“Frågan är vad som händer med dom som inte kan leverera? Då gör vi ännu ett elitsamhälle. 

Det är på gott och ont helt enkelt. Jag tycker det är väldigt gott med fria arbetstider, fritt liv.  

 

Jag läste en artikel om en bok med Richard Branson, där hade de i ett bolag helt fritt. Du har en 

arbetsuppgift och den sköter du. Du har ingen semester eller så men du kan vara vart du vill. De 

har full tillit till sina anställda, en bra inställning. Jag tror man vinner mycket på det, hög 

tillförlitlighet och en bra belöningen så vet du att folk levererar till dig och då byter dem inte 

jobb hela tiden heller”. 

 

Tolkning: Respondenten tror att vi går mot ett samhälle som vill strukturera och kategorisera 

ännu mer genom arbetstitlar, vilket individen kommer att identifiera sig med och som blir 

dennes livsstil. Man arbetar inte längre för att överleva utan för att det är kul. Detta kan 

ifrågasättas då man som individ faktiskt måste arbeta för att överleva, men att samhället idag 

har utvecklats till att bli allt viktigare att ha kul på arbetet, möjligtvis för att orka med att arbeta 

en längre tid.  

 

Respondent 6 tror inte att gränslöst arbete kommer att sprida sig utanför tjänstemannasektorn 

då: “ den personen blir inte mer gränslös i sitt arbete, den blir snarare arbetslös”. Detta kan 

kopplas till respondent 4:s tro mot ett titelsamhälle då tjänstemannasektorn kommer att växa på 

grund av att övriga sektorer har minskat, vilket leder till att när fler människor kommer att ha 

titlar kommer det också att ha större betydelse för vilken titel du har. Dessa 2 respondenter kan 

tolkas tro att samhället är på väg att bli mer elitistiskt och segregerat på grund av teknologins 

utveckling då allt färre kommer ha ett fysiskt arbete och istället kommer de intellektuella 

kvaliteterna ha en allt större betydande roll i arbetslivet. Även respondent 10 spekulerar i den 

framtida arbetsmarknaden med ett elitistisk samhälle men främst vad som händer med de 

människor som inte kan leverera. Tidigare i intervjuerna har några respondenter lyft 

problematiken med att de har några kollegor som inte kan hantera det gränslösa arbetet, där det 
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istället blir en stressfaktor att ha för mycket eget ansvar. Detta kommer ökas till sin spets när 

tjänstemannasektorn växer sig allt större och enligt dessa respondenter leder till ett segregerat 

elitsamhälle.  

 

 

Risk för social isolering i det gränslösa arbete 

Respondent 9 ser att fler och fler går mot det digitala, men tycker också att det är lite tråkigt om 

man bara arbetar hemifrån. “/.../sociala biten är viktigt. Ju äldre man blir desto mindre kan 

man träffa vänner, och då blir kollegor vänner. Den biten kan ju tappas”. 

 

Tolkning: Att flera människor går mot det digitala och flexibla arbetet där man kan jobba vart 

man vill och när man vill. Respondenten tycker dock att anställda inte bara ska arbeta hemifrån 

utan på kontor också då den sociala biten är viktig, speciellt vid en högre ålder för att man har 

mindre tid för att träffa vänner utanför arbetet och då blir ens kollegor den sociala 

vänskapsbiten i livet. Tidigare i fråga 13 har denne respondent sagt sig själv separera på sitt 

arbetsliv och sitt privatliv, vilket här kan tolkas som att separationen mellan sfärerna mer och 

mer för denne har skett vid en högre ålder. Här kan det samtidigt tolkas som att dennes sociala 

privatliv mer eller mindre endast består av familjen och att vänner i livet blir kollegorna på 

jobbet. Utifrån detta kan man ana att arbetsplatsen får en ännu större betydelse om den ska 

verka som den enda sociala mötesplatsen för respondenten. 

 

 


