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Abstract 

The purpose of this study is to examine how white-collar workers are affected by working 

borderless, that is, work that is flexible in relation to time, space, and organizational borders. 

The research questions address the workers experience of the boundless work, how it affects 

their relationship between working life and private life, and how it affects their organizational 

and social work environment. The study is qualitative. Semi-structured interviews have been 

conducted with eight individuals working in white collar work with the possibility to work in 

other spatial forms than at their specific workplace. The theoretical framework chosen as a tool 

for analyzing the results is; Sennetts (2000) theory about flexibility, Karasek and Theorells 

(1990) Demand-Control-Support-model and parts of Goffmans (2014[1959]) dramaturgical 

perspective. The results show that the borderless work has both pros and cons for the employee, 

the benefits being that it can contribute to a better balance between working life and private life 

for the employee. The disadvantages mainly concern the prolongation of working hours and the 

fact that, with the new information and communication technology development, it may be 

difficult for the employee to distance himself from work. The results also show that within the 

borderless work there may be lack of clear requirements as well as control of the employee. 

When combined with a borderless working time, that can lead to a pressured situation for the 

employee.  

 

Key words: borderless work, ICT (information- and communications technology), working 

environment, flexibility, boundaries 

  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas av 

att arbeta gränslöst, det vill säga arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga 

och organisatoriska gränser. Frågeställningarna behandlar individernas upplevelse av det 

gränslösa arbetet, hur det påverkar deras relation mellan arbetsliv och privatliv samt hur det 

påverkar deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Studien har en kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta individer som arbetar inom 

tjänstemannasektor och har möjlighet att arbeta i andra rumsliga former än på sin specifika 

arbetsplats. Det teoretiska ramverk som valts ut som verktyg för att analysera resultatet är; 

Sennetts (2000) teori om flexibilitet, Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell 

samt delar av Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell. Resultaten visar att det 

gränslösa arbetet har både för- och nackdelar för arbetstagaren. En fördel är att det kan bidra 

till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv för arbetstagaren. Nackdelarna rör främst att 

arbetstiden ofta förlängs samt att det i och med den nya informations- och 

kommunikationsteknologiska utvecklingen kan vara svårt för arbetstagaren att distansera sig 

från arbetet. Resultaten visar även att det inom det gränslösa arbetet kan råda brist på tydliga 

krav samt kontroll på arbetstagaren, när detta kombineras med en gränslös arbetstid kan det 

leda till en pressad situation för arbetstagaren.  

 

Nyckelord: gränslöst arbete, IKT (informations- och kommunikationsteknologi), arbetsmiljö, 

flexibilitet, gränsdragning 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur tjänstemän som arbetar gränslöst upplever sin arbetssituation. 

Uppsatsens datamaterial är hämtat från åtta stycken intervjuer varav alla intervjupersoner 

arbetar som tjänstemän med möjlighet att arbeta på andra platser än på arbetsplatsen samt 

möjlighet att arbeta andra tider än deras ordinarie arbetstider. I uppsatsen beskrivs det hur det 

gränslösa arbetets utformning kan variera och hur åsikterna kring att ha ett gränslöst arbete 

varierar. För att analysera den insamlade datan har vi använt oss av tre sociologiska teorier. 

Dessa har använts för att kunna tolka intervjupersonernas svar på de intervjufrågor som ställts. 

Slutsatsen är att det gränslösa arbetet kommer med både fördelar och nackdelar. Fördelar som 

beskrivits är bland annat den frihet som intervjupersonerna upplever sig ha och att det är lättare 

att få ihop “livspusslet”. Negativa aspekter som tagits upp är hur det blir svårare att koppla bort 

tankar kring arbetet på sin privata tid samt att man oreflekterat arbetar mer än traditionella 40 

timmar i veckan. Resultaten visar dessutom att det ligger en utmaning i att arbeta gränslöst och 

samtidigt ha en brist på tydliga krav och kontroll i sin arbetssituation. 
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1. Inledning och bakgrund 

Det svenska arbetslivet har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Den 

informationsteknologiska utvecklingen som skett har öppnat upp för möjligheten att organisera 

arbete på nya sätt. För bara några decennier sedan dominerades Sverige av fabriks- samt 

kontorsarbete där arbetaren var tvungen att befinna sig vid sin maskin eller sitt skrivbord för att 

genomföra sitt arbete. Sedan dess har arbetsvillkoren förändrats. Rum som tidigare var 

reserverade för privatliv har utvecklats till platser där även arbete kan utföras, och vice versa 

har rum som tidigare var reserverade för arbete blivit platser där arbetstagare kan hantera privata 

ärenden. Arbetsmiljöverket och aktuell arbetslivsforskning kallar denna nya typ av arbete för 

“Gränslöst arbete”. Med det menas att arbetet blivit gränslöst i förhållande till tidsmässiga, 

rumsliga och organisatoriska gränser. Det saknas aktuella data för hur vanligt gränslöst arbete 

är i Sverige. Det kan däremot konstateras att det blivit en allt vanligare företeelse. Studier som 

gjorts visar att den största andelen av gränslösa arbeten går att återfinna i 

informationsteknologiska branscher där de anställda ofta har högre utbildning. Branscherna där 

gränslöst arbete är mest ovanligt är inom vård och omsorg samt tillverkning och industri 

(Arbetsmiljöverket, 2018a).  

 

I regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag att, i samråd 

med arbetsmarknadens parter, ta fram vägledning kring den nya gränslöshet som uppkommit i 

det moderna arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2018b). Studier utförda av Telenor i samarbete med 

Sifo (Svenska institutet för opinionsundersökningar) visar hur nästan varannan arbetstagare är 

intresserad av att arbeta mer gränslöst än vad de gör idag. De största anledningarna till detta 

förklaras vara att arbetstagaren lättare skulle kunna kombinera arbetsliv och privatliv, skulle 

uppleva en större frihetskänsla samt att de skulle bli mindre stressade (Telenor, 2017). Bland 

de farhågor som finns kopplat till det gränslösa arbetet är att tids- och rumsgränserna som 

tidigare existerat löses upp vilket som konsekvens kan leda till att den återhämtning som förut 

funnits inte längre möjliggörs (Arbetsmiljöverket, 2018b). I Arbetsmiljöverkets (2015) 

föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö beskrivs hur 

arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som krävs för att arbetstidens förläggning inte ska leda till 

ohälsa hos arbetstagaren. Arbetsmiljöverkets lagar är gällande för allt arbete som arbetstagaren 

utför för arbetsgivarens räkning, även det arbete som inte utförs på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverket rekommenderar att arbetsgivaren bör ta hänsyn till hur arbetstidens 

förläggning kan påverka arbetstagarens hälsa. I denna föreskrift tas möjligheten till att utföra 
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arbete på olika tider och platser upp som ett av de områden där arbetsgivaren bör vara aktsam 

(Arbetsmiljöverket, 2015, 4).  

 

Möjligheten att utföra arbete på olika tider och platser kan leda till att gränsdragningen mellan 

arbetsliv och privatliv luckras upp. Denna problematik med uppluckrad gränsdragning är en 

relativt ny företeelse vars samtliga konsekvenser fortfarande inte har upptäckts. Det som väckte 

vårt intresse för detta område är den dissonans som råder mellan individens eftersträvan att få 

högre bestämmanderätt över sitt arbetsutförande medan ledande forskning visar att detta ökar 

stressen samt suddar ut gränserna för arbetsliv och privatliv vilket leder till en svårare 

frånkoppling från arbetet. Med detta som grund blev vi intresserade av att studera enskilda 

arbetstagares upplevelser av det gränslösa arbetslivet. Hur resonerar arbetstagare som arbetar 

gränslöst kring sin arbetssituation? Vad blir det gränslösa arbetets faktiska påverkan på 

individen? För att utreda detta formulerade vi nedanstående syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas av 

att arbeta gränslöst, det vill säga arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga 

och organisatoriska gränser. Vi avser att undersöka detta genom att besvara följande 

frågeställningar: 

 

• Hur yttrar sig det gränslösa arbetet i förhållande till tid och plats? 

• Vad anser individerna i studien om att arbeta “gränslöst”? 

• Hur upplever tjänstemännen att det gränslösa arbetet påverkar deras relation mellan 

arbetsliv och privatliv? 

• Hur upplever tjänstemännen att det gränslösa arbetet påverkar deras organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner  

I föreliggande studie används begreppet “arbete” synonymt med “förvärvsarbete”. Statistiska 

centralbyrån definierar förvärvsarbete som ett sysselsättningsbegrepp där individen får en 

löneinkomst för sitt arbete (SCB, 2018). Begreppet rymmer således inte obetalt arbete såsom 

exempelvis hemarbete eller ideellt arbete. Begreppet arbete används i denna studie med samma 

betydelse som SCB:s definition av förvärvsarbete ovan. 
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Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen av gränslöst arbete hos individer inom 

tjänstemannasektorn. Svenska fackförbund skiljer mellan arbetare och tjänstemän, där främst 

arbetsuppgifterna avgör vilken sektor arbetstagaren tillhör. Tjänstemän har även ofta någon 

form av teoretisk utbildning. Begreppen kan även relateras till den traditionella definitionen 

som används i USA; “white-collar workers” och “blue-collar workers”, där det görs en 

åtskillnad mellan manuella arbeten och arbeten av mer administrativ karaktär (Kjellberg i 

Berglund & Schedin, 2009, 241ff). Tjänstemän har i föreliggande studie definierats utefter 

dessa beskrivningar av vad en tjänsteman är, det vill säga att det har arbetsuppgifter av en mer 

administrativ karaktär. 

 

Begreppet “gränslöst arbete” saknar ännu en tydlig definition i modern arbetslivsforskning. 

Begreppet rymmer ett flertal dimensioner, och kan analyseras på flera olika nivåer. Gränslöst 

arbete kan betraktas ur individens perspektiv, organisationens perspektiv eller samhällets 

perspektiv. I föreliggande studie har vi valt att fokusera på gränslöst arbete ur individens, det 

vill säga arbetstagarens, perspektiv. Gränslöst arbete hänger tätt samman med begreppet 

flexibilitet. Gränslöst arbete för individen kan yttra sig genom exempelvis en flexibilitet av 

arbetstid, arbetsutförande eller arbetsplats. Det rymmer dock även en annan dimension, där det 

gränslösa arbetet exempelvis yttrar sig genom att människor idag är mer benägna att byta arbete 

eller arbetsgivare oftare (Allvin et al. 2006, 58f). Denna studie har avgränsats att endast studera 

individens upplevelse av gränslöst arbete i förhållande till sin nuvarande arbetsgivare. 

 

1.3 Studiens disposition 

Kapitel 2 behandlar tidigare forskning inom några valda aspekter av gränslöst arbete. Syftet 

med detta är att kartlägga området och identifiera kunskapsluckor i den tidigare forskningen. 

Detta kapitel fokuserar framför allt på hur utvecklingen av gränslöst arbete har skett, den 

utvecklade informations- och kommunikationsteknologin samt hur gränslöst arbete påverkar 

individers upplevda balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Kapitel 3 behandlar studiens teoretiska referensram. Dessa teorier kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet. Den teoretiska referensramen utgörs av Sennetts (2000) 

teori om flexibilitet, Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell samt Goffmans 

(2014[1959]) dramaturgiska analysmodell.  
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Kapitel 4 behandlar studiens metod. Här redovisas överväganden gällande tillvägagångssätt, 

urval, analysmetod, studiens trovärdighet samt forskningsetiska aspekter. Syftet med detta är 

att presentera alla steg i studiens forskningsprocess. Detta kapitel ger även en presentation av 

samtliga intervjupersoner i studien.  

 

Kapitel 5 redovisar studiens resultat och analys. Avsnittet är uppbyggt efter studiens 

huvudkoder; Gränslöshetens utformning, Relation mellan arbetsliv och privatliv, 

Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Upplevda förväntningar på arbetsrollen. Syftet med 

detta kapitel är att besvara studiens frågeställningar. 

 

Kapitel 6 innehåller en avslutande diskussion av undersökningens resultat, svar på studiens 

frågeställningar samt implikationer för vidare forskning. Detta kapitel summerar studien för att 

ge en överblick och för att identifiera vilken ny kunskap som uppnåtts. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som berör olika aspekter av gränslöst arbete. Syftet med 

detta är att kartlägga området och identifiera eventuella kunskapsluckor. Den första studien som 

presenteras har för avsikt att ge en bred beskrivning gällande det gränslösa arbetets olika 

aspekter. Därefter presenteras studier som mer ingående beskriver specifika segment av det 

gränslösa arbetet. Först diskuteras Allvins (2006) bok “Gränslöst arbete” vilket är resultatet av 

ett forskningsprojekt i Stockholm gällande det nya arbetslivet. Efter detta presenteras Mellners 

(2016) studie som behandlar begreppet IKT (informations- och kommunikationsteknologi) 

inom arbetslivet och hur denna teknologi påverkar arbetstagarens relation till arbetet. Tryggs 

(2014) avhandling behandlar även detta begrepp som ett segment i hur arbetets geografi 

utformas. Därefter redogörs för tidigare forskning om balans mellan privatliv och arbetsliv, där 

Allvins (2006) forskning presenteras samt en studie av Hayman (2009) där forskaren undersökt 

flexibelt arbete och hur det påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Avslutningsvis 

presenteras Tryggs (2014) resultat gällande vikten av sociala interaktioner på arbetsplatsen 

kopplat till var och hur arbetet utförs.  

 

2.1 Det nya arbetslivet 

Michael Allvin (2006) beskriver i boken “Gränslöst arbete” resultaten av ett mångårigt 

forskningsprojekt och samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Projektet pågick mellan år 1998 och 2003 och syftade till att undersöka 

vad Allvin kallar “det nya arbetslivet” (Allvin et al. 2006, 24f). Resultaten visar att många yrken 

fått en ny form av organisering som skiljer sig från det traditionella förvärvsarbetets regelverk. 

Allvin beskriver att villkoren för att driva företag har ändrats, där dagens marknad kräver en 

högre grad av flexibilitet. Detta har lett till att arbete präglas av en lösare form av organisering 

(Allvin et al. 2006, 29f).  

 

Allvin (2006) framhåller att det svenska arbetslivet har genomgått stora förändringar, där 

samhället gått från att vara ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Författaren 

beskriver även att kvalifikationer för arbete har förändrats, där nya kvalificerade yrken har 

uppkommit samtidigt som mindre kvalificerade yrken har försvunnit. Detta är framförallt en 

utveckling som skett då nya kvalificerade branscher har framkommit såsom data-, internet- 

samt telekom- och mediabranschen. Även traditionella företag har påverkats av detta, och har 

inrättat egna avdelningar för exempelvis utbildning eller datautveckling. Detta hänger enligt 
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Allvin tätt samman med individens egna ansvar att planera och strukturera sitt arbete. Studien 

visar vidare att gränslöst arbete ofta präglas av koncentration och medvetenhet, dels inför att 

utföra arbetet men också inför att samla den information som krävs för att utföra det på bästa 

sätt (Allvin et al. 2006, 35ff).  

 

Allvin (2006) använder begreppet tillit för att beskriva den psykologiska basen av gränslöst 

arbete, och framhåller att det används av både arbetsgivare och arbetstagare för att hantera ett 

gränslöst arbetssätt. Han argumenterar för att tillit inte behövs i samma utsträckning i en mer 

byråkratisk styrd organisation då denna typ av organisation tenderar att ha en mer fast form av 

reglering (Allvin et al. 2006, 79f). Tillit möjliggör också “psykologiska kontrakt”, vilket Allvin 

beskriver som informella och ömsesidiga förväntningar som binder arbetstagaren till 

organisationen. Dessa psykologiska kontrakt kan skapa outtalade förväntningar på både 

arbetsgivare och arbetstagare. De outtalade förväntningarna på arbetsgivaren rör ofta 

belöningar såsom pengar eller karriärvägar, medan de outtalade förväntningarna på 

arbetstagaren ofta rör engagemang och lojalitet (Allvin et al. 2006, 81).  

 

2.2 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)  

Christin Mellner (2016) undersöker i sin studie, med kvantitativ ansats och enkäter som 

datainsamlingsmetod, hur ny teknik som exempelvis smartphones och bärbara datorer påverkar 

individens möjligheter till psykologisk frånkoppling från arbetet. Den utveckling som skett 

inom IKT har lett till en större flexibilitet samt fler möjligheter för individer och organisationer 

att arbeta gränslöst. Individer är i större utsträckning tillgängliga och den tidigare tydliga 

gränsen mellan arbetsliv och privatliv har med denna fortskridande tekniska utveckling 

minskats. Mellners studie visar hur höga förväntningar på tillgänglighet samt frekvent 

användande av olika former av IKT skapar stora svårigheter för individens psykologiska 

frånkoppling av arbetet. De individer i studien som visade sig ha lättast för denna psykologiska 

frånkoppling var de som hade tydligast gränsdragning för var och när arbetet skulle utföras 

(Mellner, 2016).  

 

Dessa resultat om IKT:s påverkan av det moderna arbetslivet går att relatera till Kristina Tryggs 

avhandling om arbetets geografi. Trygg (2014) skriver i sin avhandling om arbetets geografi 

inom kunskapsintensiva branscher. Trygg studerar hur förhållandet mellan arbetsliv och 

privatliv samspelar med varandra hos de anställda inom branschen. Hon har i sin studie använt 
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sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Bland resultaten visas hur anställdas möjlighet till 

att använda sig av IKT förlängde deras arbetsdagar, höll dem uppdaterade och tillgängliga 

utanför arbetsplatsens rumsliga ramar. Detta ansågs dock av undersökningsdeltagarna som 

normaliserat och skedde oreflekterat. Trygg beskriver hur hon var tvungen att specifikt fråga 

undersökningsdeltagarna om deras läsande och besvarande av mail för att få fram 

intervjupersonernas agerande med sin smartphone utanför arbetstid. IKT sågs även som ett 

komplement till delar av den personliga interaktionen som tidigare funnits på arbetsplatsen 

(Trygg, 2014). 

 

2.3 Balans mellan arbetsliv och privatliv 

Allvin (2006) har studerat arbetets relation till övriga livet. Studien visar att ett gränslöst 

arbetssätt ställer högre krav på individen att själv definiera och planera arbetets utförande. När 

gränserna för arbetstid och arbetsplats luckras upp får individen svårare att urskilja vad som är 

arbetsliv och vad som är privatliv (Allvin et al. 2006, 121). Däremot indikerar resultaten från 

Allvins studie att detta inte nödvändigtvis måste vara en belastning. Den främsta forskningen 

som gjorts inom detta område behandlar gränssnittet mellan arbetsliv och familjeliv. Här 

beskriver författaren att de kan betraktas som konkurrerande sfärer eller som ömsesidigt 

gynnande sfärer. Studien visar att gränslöst arbete kan hjälpa till att förena de olika livssfärerna 

(Allvin et al. 2006, 107f).  

 

Jeremy R. Hayman (2009) undersöker i sin studie hur en flexibel arbetssituation påverkar 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Studien fokuserar på tre dimensioner gällande detta: 

hur arbetet påverkar privatlivet, hur privatlivet påverkar arbetet samt förbättring av arbetsliv 

och privatliv. Studien är en kvantitativ studie där 710 kontorsbaserade anställda fått besvara 

enkäter. Studien visar att anställda som kan tillämpa en flexibel arbetstid upplever en bättre 

balans mellan arbetsliv och privatliv än de som arbetar fasta arbetstimmar. Detta då det 

möjliggör för individer att bättre integrera arbetsliv och familjeliv. Däremot visade sig ingen 

förbättrad balans mellan arbetsliv och privatliv för de i studien som hade en flexibel arbetsplats 

eller flexibel arbetsdelning, jämfört med de i en traditionellt reglerad organisation. Således 

framstår arbetstid som ett nyckelelement när det gäller att skapa en god balans mellan arbetsliv 

och privatliv för arbetstagaren (Hayman, 2009). 
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Kristina Tryggs (2014) studie åskådliggör hur den sociala interaktionen på arbetsplatsen är 

avgörande för var och hur arbetet utförs. Möjligheten till flexibilitet på arbetsplatsen styrs också 

genom hur mycket av den sociala interaktionen som behöver ske på arbetsplatsen. Detta genom 

exempelvis vissa möten och teamträffar. Den flexibilitet som existerar inom det gränslösa 

arbetet leder ofta till att de anställda arbetar fler timmar än ordinarie arbetstid. Tryggs studie 

visar dock att dessa utökade arbetstimmar blivit till norm hos de anställda inom 

organisationerna. Detta skedde oreflekterat och ansågs inte vara ovanligt på något vis (Trygg, 

2014). 

 

2.4 Sammanfattning och motivering av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis finns det en del tidigare forskning om gränslöst arbete, även om den till 

viss del skiljer sig från vad denna studie avser att undersöka. Allvin (2006) beskriver att många 

yrken fått en ny form av organisering, med uppgiftsorientering snarare än ett regelverk som styr 

tid och rum. Denna utveckling och transformation av arbetslivet har lett till en förskjutning av 

ansvar där arbetstagaren förväntas strukturera och planera sitt eget arbete. Allvins (2006) 

forskning är omfattande och gedigen, däremot ser vi viss problematik med att studien är över 

tio år gammal och därmed inte utförd med nutidens teknologiska verktyg som en faktor. Den 

informationsteknologiska utvecklingen har som tidigare beskrivet utvecklats mycket under det 

senaste årtiondet, och har därmed kommit att bli en betydande faktor för det gränslösa arbetet. 

Allvins studie används således som en grund i denna studie men vi hoppas kunna utveckla dess 

resonemang. Mellners (2016) studie har stort fokus på IKT och hur denna påverkar individens 

psykologiska frånkoppling från arbetet. Däremot skiljer sig denna från vår studie då den har en 

kvantitativ ansats samt att vi valt att bredda fokus och endast ha IKT som ett segment av hur 

gränslöst arbete kan se ut. Tryggs (2014) studie har arbetets geografi inom kunskapsintensiva 

branscher som fokus. Denna studie kan liknas med vår då den haft kvalitativ ansats med 

intervjuer som datainsamlingsmetod samt behandlat vissa segment som vi avsett att studera, 

IKT och social interaktion på arbetsplatsen. Tryggs studie har dock avgränsat fältet mot en 

specifik bransch, vilket vi inte har valt att göra i vår studie. Haymans (2009) studie visar att 

individer som tillämpar en flexibel arbetstid upplever en bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Detta är ett tema som vi också avser undersöka, däremot har Haymans studie till 

skillnad från denna en kvantitativ ansats. Kunskapsluckan som vi således identifierat rör 

kvalitativa studier kopplat till tjänstemännens upplevelser av sitt gränslösa arbete i förhållande 

till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. Den tidigare forskning som presenterats 
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ger en bra grund för att förstå det gränslöst arbetets olika dimensioner. Samtliga tidigare studier 

kommer att användas för att uppfylla studiens syfte, det vill säga att förstå hur individer inom 

tjänstemannasektorn påverkas av att arbeta gränslöst.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen för denna studie att presenteras. Enligt 

Aspers (2011) spelar teorin en viktig roll gällande hur empirin analyseras och hur en 

förklaringsmodell byggs upp. Teori kan även vägleda vad som är viktigt att studera (Aspers, 

2011). Då syftet med denna studie är att undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn 

påverkas av att arbeta gränslöst har vi valt ut tre teorier som kommer fungera som verktyg för 

att utföra en så omfattande och fördjupad analys av materialet som möjligt. Först redovisas 

Sennetts (2000) teori om flexibilitet på arbetsmarknaden. Vidare följer en redovisning av 

Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell samt Allvins beskrivning av denna. 

Sedan presenteras delar av Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell. 

 

3.1 Sennetts teori om flexibilitet 

Richard Sennett (2000) beskriver dagens kapitalistiska ekonomi och argumenterar för hur den 

påverkar dagens arbetsliv och människorna i arbetslivet. Författaren hävdar att det önskvärda 

för dagens organisationer och institutioner är flexibilitet snarare än rutiniserade arbetsformer, 

vilket även påverkar människorna inom dessa (Sennett, 2000, 67). Sennett (2000) lyfter fram 

några faktorer som framför andra har påverkat flexibilitetens utbredning i arbetslivet. Dels 

beskrivs hur den kapitalistiska ekonomin förutsätter att företag har förmågan att justera sig efter 

marknaden för att tillfredsställa kundens behov. En annan viktig faktor som beskrivs är 

teknologins utveckling, där författaren hävdar att dagens snabba och digitaliserade 

kommunikationsvägar gynnar flexibiliteten (Sennett, 2000, 73f). 

 

Sennett (2000) hävdar att det flexibla arbetslivet kan få flera konsekvenser för enskilda 

individer och deras karaktär. Det flexibla sättet att arbeta kan få goda resultat men också orsaka 

oro för individen (Sennett, 2000, 103-105). Författaren argumenterar för hur flexibla 

organisationer tillämpar en speciell form av kontroll på arbetstagarna. Han beskriver en form 

av kontroll där arbetstagarna får ett vinstmål eller produktionsmål och därefter får uppfylla detta 

på ett sätt som arbetstagaren anser lämpligt. Sennett hävdar dock att denna frihet till viss del är 

inbillad, eftersom det ändå ställer höga krav på den anställde och dennes kapacitet (Sennett, 

2000, 81).  
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3.2 Karasek och Theorells krav/kontroll/stöd-modell 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) är skapare till krav/kontroll-modellen. De hävdar att 

stress och osund organisatorisk och social arbetsmiljö skapas i samverkan mellan variablerna 

krav och kontroll. Beroende på hur högt respektive lågt kvalificerade arbetsuppgifter individen 

utför samt hur hög respektive låg kontroll individen har över sitt arbete utgör de olika formerna 

för arbete i modellen. Dimensionen krav handlar om vilka arbetskrav som ställs på 

arbetstagaren på arbetsplatsen. Kontroll handlar om i vilken mån individen har utrymme för att 

själv besluta om hur arbetet ska utföras, när arbetet ska utföras och vad som ska utföras 

(Karasek & Theorell, 1990). 

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver sin modell genom fyra former av arbete. Passiva arbeten 

är en arbetsform där kraven är låga och egenkontrollen är låg. Befinner sig individer inom denna 

kategori av arbete ökar risken för psykisk påfrestning. Detta på grund av att individen inte får 

någon utmaning eller stimulans i arbetslivet. Avspänd arbetssituation kännetecknas av hög 

egenkontroll och låga krav. Denna arbetssituation anses vara den näst bästa av de fyra 

kategorier av arbete som presenteras. Inom denna kategori ges stort utrymme för 

handlingsfrihet inom arbetet och arbetet kräver heller inte särskilt mycket av individen. Spänd 

arbetssituation kännetecknas av höga krav och låg egenkontroll. Denna arbetsform anses som 

mycket negativ då den kan leda till utbrändhet och ångest. Detta på grund av den höga 

arbetsbelastning som individen måste utstå samt det låga självbestämmandet. Aktiva arbeten är 

den kategori av arbete som utgörs av hög egenkontroll och höga arbetskrav. Individen har här 

höga krav på prestation men ges stort utrymme för hur och när dessa prestationer ska utföras. 

Denna kategori anses vara den absolut bästa formen för arbete (Karasek & Theorell, 1990, 31-

38). 
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Figur 3.1: Krav/kontroll/stöd-modellen (figuren hämtad från Theorell, 2012, 22). 

 

 

Karasek och Theorells (1990) ursprungliga modell utgjordes av fyra arbetsformer; höga 

krav/låg kontroll, låg kontroll/låga krav, hög kontroll/låga krav samt höga krav/hög kontroll. 

Denna modell blev senare kompletterad med en tredje variabel, socialt stöd, som samverkar 

med de två tidigare. Med denna komplettering frångår modellen det ursprungligt enskilda 

individperspektivet och har nu istället expanderat till att omfatta såväl ett individuellt som ett 

relationellt perspektiv. Allvin (2006) beskriver det sociala stödet som en faktor med möjlighet 

att väga upp för de konsekvenser som obalans mellan arbetskrav och kontroll kan ge. Det 

sociala stödet tar sig i uttryck genom en känsla av gemenskap och grupptillhörighet på arbetet 

(Allvin et al. 2006, 140f). Theorell (2012) beskriver också socialt stöd som något som kommer 

från chefer och kollegor i individens närhet. Stödet kan vara både praktiskt och känslomässigt 

och förebygga eller öka risken för sjukdomar. Ideal-arbete är den arbetsform som beskrivs som 

arbetssituationen med ett högt socialt stöd. Inom denna arbetsform så är risken för sjukdomar 

orsakade av arbetet liten. Det motsatta, att ha ett lågt socialt stöd, ökar kraftigt risken för 

sjukdomar och kallas för iso-spända situationer (Theorell, 2012, 23).  

 

3.3 Goffmans dramaturgiska analysmodell 

Erving Goffman (2014[1959]) beskriver sociala situationer utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, 

och menar att det sociala livet kan betraktas som en scen där människor uppträder. Författaren 
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talar om sociala situationer som framträdanden, där andra individer agerar som publik. 

Beroende på vilken situation en människa befinner sig i så agerar denna på ett visst sätt som är 

lämpligt för framträdandet. Vidare beskriver författaren att framträdanden har en “front stage” 

samt en “back stage”. “Front stage” används för att beskriva den plats där framträdandet äger 

rum, medan “back stage” innebär den plats där människor inte behöver tänka på sitt 

framträdande, exempelvis i hemmet. Genom sina framträdanden försöker människor ge 

intrycket av att de följer de normer som existerar i den berörda situationen (Goffman, 

2014[1959], 97f). Författaren menar att människor är måna om hur de uppfattas, och därmed 

försöker visa upp en idealiserad roll inför andra när de befinner sig i den främre regionen 

(Goffman, 2014[1959], 35ff).  

 

Goffman (2014[1959]) använder begreppet intrycksstyrning för att beskriva hur individer 

försöker visa upp en idealiserad bild av sig själva. Detta sker både medvetet och omedvetet. 

Enligt Goffmans teori använder sig individer av vissa åtgärder för att styra sitt eget agerande 

och därmed även omgivningens reaktioner (Goffman, 2014[1959], 182ff). En åtgärd som 

beskrivs är dramaturgisk försiktighet, där författaren beskriver att individer ständigt försöker 

identifiera vilket beteende som är lämpligt och önskat av omgivningen (Goffman, 2014[1959], 

190ff). Författaren framhåller även att den sociala roll som spelas påverkas av vilken social 

ställning eller statusposition individen besitter. Beroende på vilken position individen innehar 

i den sociala ordningen förväntas den agera på ett visst sätt (Goffman, 2014[1959], 40f). 

Författaren hävdar även att en individ måste beakta mer dramaturgisk försiktighet i de 

situationer där dennes beteende kan få betydelsefulla konsekvenser, vilket kan relateras till 

dennes position i den sociala ordningen (Goffman, 2014[1959], 196).  

 

Goffmans (2014[1959]) teori visar hur människor använder sig av olika strategier för att 

framställa en lämplig bild av sig själva. En social situation som skulle kunna användas för att 

beskriva den främre regionen och dess framträdanden är arbetsplatsen. Även rollen som 

arbetstagare skulle kunna förknippas med någon form av idealisering, vilket vi avser att utreda 

i denna studie.  

 

3.4 Sammanfattning och motivering av valda teorier  

Sennett (2000) hävdar att den flexibilitet som skapats av att organisationer anpassar sig efter 

marknadens villkor påverkar individerna inom organisationen. Han menar att friheten som 
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kommer med flexibiliteten är inbillad och inte existerar i verkligheten, eftersom den förutsätter 

en annan form av kontroll (Sennett, 2000). Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-

modell utgår från hur variablerna krav, kontroll och stöd samverkar med varandra och skapar 

välmående och tillfredsställelse kontra psykisk påfrestning i arbetslivet. Individens psykiska 

mående står i centrum och den påverkas av hur dessa variabler samspelar med varandra. Det 

sociala stödet ses också som en kompletterande variabel som kan stötta upp i situationer då det 

råder dissonans mellan variablerna (Allvin et al. 2006, Karasek & Theorell, 1990). Goffman 

(2014[1959]) menar att individer i sociala situationer använder sig av intrycksstyrning för att 

presentera en idealiserad bild av sig själva. Han använder begreppen “front stage” och “back 

stage” för att beskriva hur individer agerar i sociala situationer. Individen måste även beakta 

dramaturgisk försiktighet i situationer där individen löper risk för att ens beteende kan få 

allvarsamma konsekvenser (Goffman, 2014[1959]). 

 

Samtliga teorier är valda i relation till studiens syfte och frågeställningar, det vill säga att 

undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas av att arbeta gränslöst. Detta i 

enlighet med Aspers (2011) beskrivning av hur forskning bör utformas på så vis att teorin kan 

studeras i det valda forskningsfältet (Aspers, 2011, 90). Sennetts (2000) teori gällande 

flexibilitet används för att studera hur påtryckningar från marknaden leder till nya krav på 

arbetstagaren. Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell används i studien för att 

analysera individernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Begreppen från Goffmans 

(2014[1959]) dramaturgiska analysmodell används för att analysera individernas upplevda 

förväntningar och deras ageranden kopplat till arbetet. Samtliga frågeställningar rör 

individernas upplevelser av det gränslösa arbetet, vilket vi även anser att de valda teorierna 

lämpar sig för att utreda. Den teoretiska referensramen är även vald för att utreda de 

dimensioner av gränslöst arbete som identifierats av den tidigare forskning som presenterats. 

Vi anser att teorierna kan hjälpa oss att besvara de kunskapsluckor som identifierats inom den 

tidigare forskningen, det vill säga kvalitativa studier kopplat till tjänstemännens upplevelser av 

sitt gränslösa arbete i förhållande till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer den valda metoden att presenteras. Bryman (2011) menar att en studies 

problemformulering och frågeställningar bör avgöra studiens metod samt forskningsdesign 

(Bryman, 2011, 45). Nedan kommer en redogörelse för studiens val av metod, urval och 

avgränsningar, tillvägagångssätt under analys och kodning, metodbegränsningar, 

forskningsetiska överväganden och till sist studiens tillförlitlighet. Efter denna redogörelse 

presenteras studiens intervjupersoner under figurerade namn.  

 

4.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas 

av att arbeta gränslöst är en djupgående metod mer aktuell. Avsikten med studien är att skapa 

en djupare förståelse för intervjupersonernas uppfattningar av det gränslösa arbetet och därför 

valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Kvalitativ forskning har ofta ett tillvägagångssätt där fokus är individernas upplevelser och 

tolkningar. Intresset ligger i att undersöka individers sätt att tillskriva mening till det dem 

upplever (Bryman, 2011, 361f).  

 

Semistrukturerade intervjuer har utförts för att samla in datamaterialet. Denna 

datainsamlingsmetod beskrivs av Berg och Lune (2017) som en standardiserad intervjumall 

med möjlighet att kunna frångå denna i syfte att skapa djupare förståelse. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är enligt författarna att denna intervjumetod möjliggör jämförelse 

mellan flera intervjuer, men också skapar en flexibilitet för intervjuaren att ställa fler frågor 

(Berg & Lune, 2017, 68f). Ahrne och Svensson (2015) framhåller att en av fördelarna med 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan anpassa frågor och i vilken ordning de ställs 

beroende på situationen, vilket även har gjorts i denna studie (Ahrne & Svensson, 2015, 38). 

Då vi är två forskare som utfört intervjuerna ville vi säkerställa att vi fick svar på ungefär samma 

frågor, samtidigt som vi ville möjliggöra för oss själva att följa upp de intervjusvar som kändes 

intressanta.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är uppbyggd kring olika teman, där fokus varit att beröra alla teman 

snarare än att ställa alla frågor. Samtliga teman är valda utifrån de aspekter vi upptäckte som 

relevanta i kapitel 2 och 3. De teman vi valde att fokusera på var; tid och rum, IKT, balans 

mellan privatliv och arbetsliv samt krav/kontroll/stöd. Samtliga intervjuer startade med frågor 
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av mer allmän karaktär, där intervjupersonerna exempelvis blev ombedda att beskriva sin 

arbetslivshistoria. Därefter ställdes frågor kring arbetets utformning, när och var 

intervjupersonerna vanligtvis förlägger sitt arbete. Frågor kring privatliv och arbetsliv samt 

krav/kontroll/stöd ställdes i mitten alternativt närmare slutet av intervjuerna, detta då vi inte 

ville ställa frågor om intervjupersonernas upplevelse av stress etcetera för tidigt i intervjuerna. 

Varje tema innehåller en eller flera bredare frågor med några underfrågor ämnade som stöd för 

oss under intervjutillfället. Dessa underfrågor är i intervjuguiden (se bilaga 1) kursiverade och 

placerade något till höger. Detta för att tydliggöra vad som räknas som huvudfrågor kontra 

underfrågor. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Den populationen vi avser att studera är heltidsanställda inom tjänstemannasektor. 

Intervjupersonerna ska också ha möjlighet att arbeta i andra rumsliga former än på en specifik 

arbetsplats, exempelvis ha möjlighet till distansarbete hemifrån. För att hitta intervjupersoner 

har vi tillämpat ett målinriktat urval. Samtliga intervjupersoner uppfyller således de kriterier vi 

valt att avgränsa oss efter. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som metod för att välja 

intervjupersoner. Det målinriktade urvalet grundar sig i att forskaren strategiskt väljer ut 

intervjupersoner utefter vilka frågeställningar som utformats. Man väljer således 

intervjupersoner som antas kunna ge relevant data till studien (Bryman, 2011, 434). Ahrne och 

Svensson (2015) framhåller att syftet med en kvalitativ studie inte är att generalisera resultaten 

på en större population, till skillnad från studier med kvantitativ ansats. De menar istället att 

forskningsfrågan är helt avgörande för valet av intervjupersoner (Ahrne & Svensson, 2015, 

29f). 

 

De avgränsningar som gjorts i studien avser att vi inte valt att studera individer som arbetar som 

egenföretagare eller som frilansare. Andra liknande former av anställningar såsom konsulter, 

tillfälliga uppdrag eller projektanställda har heller inte studerats. Detta då vi ansett att dessa 

former av arbete kan utföras med en grundläggande högre nivå av egenkontroll än vad en 

heltidsanställd tjänsteman kan. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Studiens data omfattar sammanlagt åtta intervjuer, där forskarna har genomfört fyra intervjuer 

vardera. Intervjuerna har varit cirka 45 minuter långa. Alla intervjuer spelades in på 
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mobiltelefoner och transkriberades sedan för att möjliggöra kodning och fortsatt dataanalys. 

Innan intervjutillfället skickades ett kortare informationsmail ut till intervjupersonerna (se 

bilaga 2). Detta för att få intervjupersonerna att känna sig mer trygga inför intervjun samt att få 

dem att börja resonera kring ämnet redan innan själva intervjun påbörjades. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 48 år 2018. Intervjupersonerna valde plats för 

genomförandet av intervjuerna. Alla intervjupersoner intervjuades på deras arbetsplats förutom 

en, där intervjun utfördes hemma hos en av forskarna. De intervjuer som utförts har skett utan 

några störningsmoment och möjlighet till avskildhet från annan personal inom organisationerna 

har alltid förekommit. Inga specifika problem har uppkommit under intervjuerna.  

 

Aspers (2011) menar att en skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att forskaren 

som tillämpar kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder inte på förhand kan veta hur 

många fall som bör studeras. En kvalitativ forskning kan ses som klar först när mättnad uppnåtts 

i dataanalysen, det vill säga när inga nya empiriska fall motbevisar, eller förändrar, de slutsatser 

och teoretiska resonemang som baseras på den empiri som samlats in. Den exakta tidpunkten 

för när mättnad är uppnådd kan avgöras först under kodning och analys (Aspers, 2011, 98-99). 

I och med studiens omfattning har mättnad inte uppnåtts, men det insamlade datamaterialet har 

ändå resulterat i möjligheten att kunna identifiera och analysera vissa mönster och teman av 

betydelse för denna studies huvudsakliga syfte att studera hur individer inom 

tjänstemannasektorn påverkas av att arbeta gränslöst.  

 

4.4 Kodning och analys 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats och skrivits ut startade arbetet med kodning och 

analys. Kodningen utfördes i flera steg. Bryman (2011) hävdar att kodningen ska starta tidigt 

under forskningsprocessen och att materialet ska genomläsas flera gånger för att skapa en 

djupare förståelse under analysen. I enlighet med Brymans (2011) resonemang läste vi först 

igenom materialet med ett öppet synfält, utan att anteckna något. Därefter gjorde vi en andra 

inläsning av materialet för att identifiera centrala teman i transkriberingarna, där vissa specifika 

ord och termer kategoriserades in under dessa teman. Syftet med detta förfarande var att kunna 

dra paralleller mellan transkriberingarna som senare utgjorde datan i analysen. Detta 

kodningsarbete utfördes först separat, det vill säga av var och en av forskarna för sig. 

Anledningen till detta var att vi inte ville påverka varandras tolkningar och riskera att missa 
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viktiga analytiska insikter och slutsatser. Därefter jämförde vi de koder och teman vi identifierat 

och kategoriserade dessa gemensamt. Hela kodningsprocessen präglades även av ett abduktivt 

arbetssätt, där vi under processens gång återgått till den teoretiska referensram men också varit 

öppna för koder som frångått teorin. Berg och Lune (2011) betonar vikten av att ha ett öppet 

sinne för den empiri som visas, oavsett om den bekräftar eller motsäger tidigare teori. 

Slutsatserna som dras måste således vara grundade i den data som samlats in och inte i 

forskarens förförståelse (Berg & Lune, 2017, 41). 

 

4.5 Metodbegränsningar 

Studien har vissa begränsningar. En begränsning som vi resonerat kring är huruvida intervjuer 

som datainsamlingsmetod anses den bästa för studiens syfte. I planeringen av studien 

reflekterade vi kring möjligheten att komplettera intervjumaterialet med en observationsstudie. 

Dessa metoder fungerar ofta bra tillsammans för att få omfattande data om sitt forskningsobjekt 

(Aspers, 2011, 139). Detta har vi dock fått avstå ifrån och det främsta skälet har varit studiens 

tidsmässiga begränsning. Dessutom anser vi inte att observationer skulle stärka förståelsen av 

individernas upplevelser. Vardera forskare har genom det målstyrda urvalet kontaktat fyra 

intervjupersoner. Vi har sedan bytt personer att intervjua. Detta för att intervjuerna inte ska 

utföras med någon vi har en tidigare relation till. En annan aspekt vi har resonerat kring är det 

faktum att vi valde att utföra intervjuerna separat. Detta kan ha inneburit skillnader mellan hur 

vi utfört intervjuerna. För att motverka detta har vi haft kontinuerlig kontakt med varandra 

under datainsamlingen för att säkerhetsställa att dessa skillnader blir minimala. Vi såg det heller 

inte som ett alternativ att utföra intervjuerna tillsammans då vi tror att det faktum att vi har en 

relation med intervjupersonerna hade kunnat skada materialet. Att vara fler som intervjuar kan 

också skapa en maktobalans i intervjusituationen. Trost (2010) framhåller att den intervjuade 

kan känna att denne hamnar i underläge om det är fler som intervjuar (Trost, 2010, 66f). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att vår datainsamling och studie följer de forskningsetiska kraven har vi tagit 

del av Vetenskapsrådets (2017) bok “God forskningssed” samt Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Informationskravet och samtyckeskravet har säkerställts genom 

att vi har informerat intervjupersonerna om studiens syfte samt deras roll i undersökningen, där 
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de även informerats om att deras medverkan är frivillig. De har även informerats om att de har 

rätt att avbryta sin medverkan i studien under undersökningens genomförande. 

Konfidentialitetskravet har säkrats på ett flertal sätt. Intervjupersonerna är anonyma på så sätt 

att de ej benämns vid deras rätta namn eller arbetsplats. Intervjupersonernas ungefärliga ålder 

samt kön beskrivs i studien, detta då vi inte tror att personerna går att identifiera efter endast 

dessa beskrivningar. Konfidentialitetskravet har även följts genom en försiktig hantering av 

material såsom intervjuanteckningar, ljudinspelningar etcetera. Ljudinspelningar från 

intervjuerna kommer att raderas då studien examinerats. Slutligen har nyttjandekravet säkrats 

genom att intervjupersonernas uppgifter och svar endast har använts i denna studie. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) ställer upp fyra delkriterier som kan mäta tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning, vilka skulle kunna motsvara den kvantitativa forskningens “reliabilitet” och 

“validitet”. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

konfirmera materialet (Bryman, 2011, 354f). I denna studie har trovärdighet säkerställts genom 

att forskningen utförts utefter de forskningsetiska principerna samt de regler som utformats av 

institutionen. Överförbarhet handlar om huruvida resultaten som inhämtats används för att 

generaliseras på andra populationer (Bryman, 2011, 355). Studien är inte utförd med syfte att 

generalisera datamaterialet utan resultaten speglar endast intervjupersonernas upplevelser. 

Vidare har vi varit transparenta med alla steg i undersökningens datainsamling och analys och 

utförligt redogjort för hur hela forskningsprocessen gått till samt hur datamaterialet har 

behandlats. Syftet med denna transparens är att stärka studiens pålitlighet. Våra ingångsvärden 

i denna studie har varit opartiska. Vi har dock besuttit en förförståelse för ämnet vilken vi 

försökt att begränsa under studiens gång. Under studien har vi i största möjliga mån försökt att 

utföra intervjuerna på ett objektivt sätt och inte på något sätt värdera intervjupersonernas svar. 

Detta för att säkerhetsställa det sista kriteriet som Bryman (2011) tar upp, möjligheten att styrka 

och konfirmera materialet. 

 

4.8 Intervjupersoner 

Nedan följer en presentation av samtliga intervjupersoner som deltagit i studien.  
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Anna är cirka 30 år gammal och arbetar som projektledare på ett svenskt företag. Hon har en 

civilingenjörsutbildning och har arbetat inom organisationen i cirka 1,5 år. Anna bor 

tillsammans med sin sambo i en lägenhet i Stockholms innerstad. 

 

Arvid är cirka 30 år gammal och arbetar som projektledare på ett svenskt företag. Han har en 

civilingenjörsutbildning. Arvid har arbetat inom organisationen inom olika former under 2 år 

men det senaste året har han varit anställd som projektledare. Han bor tillsammans med sin 

sambo i en lägenhet i Stockholms innerstad. 

 

Jens är cirka 30 år gammal och arbetar som konsultchef på ett stort internationellt företag. Han 

har arbetat inom organisationen i cirka 3 år. Jens har en kandidatexamen inom 

personalvetenskap. Han bor tillsammans med sin sambo i Stockholms innerstad. 

 

Karin är cirka 50 år gammal och arbetar som redovisningsekonom på ett svenskt företag. Hon 

har arbetat cirka 7 år inom organisationen och har tidigare arbetat med liknande tjänster inom 

andra organisationer. Karin har en utbildning som controller. Hon har vuxna barn som nu är 

utflyttade och bor tillsammans med sin man i ett hus strax utanför Stockholm. 

 

Marika är cirka 30 år gammal och arbetar som projektledare på ett stort internationellt företag. 

Hon har en kandidatexamen i kulturgeografi. Marika har arbetat inom organisationen i 2 år. 

Hon bor tillsammans med sin sambo i en lägenhet i Stockholm. 

 

Peter är cirka 50 år gammal och arbetar som stödfunktion till inköp på ett stort internationellt 

företag. Han har en civilingenjörsutbildning. Han har arbetat inom organisationen under olika 

former i cirka 25 år. Peter bor tillsammans med sin fru och tre barn i hus strax utanför 

Stockholms innerstad. Barnen är mellan 3-12 år gamla. 

 

Sebastian är cirka 25 år gammal och arbetar som rekryterare på ett svenskt företag. Han har en 

kandidatexamen i personalvetenskap samt en kandidatexamen i företagsekonomi. Sebastian har 

arbetat inom organisationen i cirka 6 månader. Han bor tillsammans med sin sambo i en 

lägenhet i Stockholms innerstad.  

 

Stella är cirka 30 år gammal och arbetar som projektledare på ett internationellt företag. Stella 

har arbetat inom organisationen i cirka fyra år. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi 
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och har sedan dess arbetat inom samma organisation. Stella bor tillsammans med sin sambo 

och hund i en lägenhet i Stockholm. 
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens empiriska resultat och analys. Syftet med detta avsnitt är 

att besvara studiens frågeställningar och således uppfylla studiens syfte; det vill säga att utreda 

hur individerna påverkas av det gränslösa arbetet. Resultatet och analysen struktureras utefter 

studiens huvudkoder: Gränslöshetens utformning, Relation mellan arbetsliv och privatliv, 

Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Upplevda förväntningar på arbetsrollen. Det 

empiriska materialet presenteras och analyseras i förhållande till den teoretiska referensramen 

som redogjorts för under kapitel 3; Sennetts teori om flexibilitet, Karasek och Theorells 

krav/kontroll/stöd-modell samt Goffmans dramaturgiska analysmodell. Resultaten diskuteras 

även i förhållande till den tidigare forskning som presenterats under kapitel 2; Allvins 

resonemang gällande gränslöst arbete, Mellners studie om IKT, Tryggs avhandling om arbetets 

geografi och IKT samt Haymans studie som likt Allvin behandlar förhållandet mellan 

arbetslivet och privatlivet. 

 

5.1 Gränslöshetens utformning 

Det första temat som presenteras är det gränslösa arbetets utformning. Under analysen har det 

framkommit att det gränslösa arbetet utformas på olika sätt. Under detta tema presenteras främst 

gränslöshetens inverkan på plats och tid. Dessa resultat relateras därefter till Tryggs (2014) 

studie om arbetets geografi, Allvins (2006) studie om gränslöst arbete samt Sennetts (2000) 

teori om flexibilitet. 

 

5.1.1 Plats 

Var arbetet förläggs har visat sig variera mellan intervjupersonerna. Alla intervjupersoner 

förlägger majoriteten av arbetet på arbetsplatsen, även intervjupersonerna med mest utrymme 

för flexibilitet kopplat till de rumsliga formerna. Flera av intervjupersonerna betonar fördelar 

med att arbeta på arbetsplatsen, det har exempelvis framkommit att det underlättar att ha 

människor att fråga på plats. En annan faktor som beskrivs av samtliga intervjupersoner är att 

det förekommer en del interna möten vilket förutsätter att intervjupersonerna är närvarande på 

arbetsplatsen. 

 

Platser som givits som exempel på var arbetet utförs har varierat. Exempel på hur arbete 

kombineras med transporten till och från jobbet beskrivs av några intervjupersoner. Peter 

förklarar hur han på vägen till och från jobbet nästintill alltid har telefonmöten i bilen. Karin 
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berättar att hon arbetar på pendeltåget från och till arbetet. En annan plats som beskrivs som 

central för distansarbete är hemmet. Stella väljer att arbeta hemifrån cirka en gång i veckan för 

att få bättre fokus. Peter arbetar vanligtvis en timme hemma på kvällen efter att barnen har lagt 

sig. Något som framkommit under flertalet intervjuer är att hemmet är en plats att arbeta på då 

intervjupersonerna är sjuka, eller inte tillräckligt friska för att befinna sig på arbetsplatsen. Jens 

beskriver att om han är sjuk brukar han i regel arbeta hemifrån, och tar därmed inte ut en 

sjukdag. Marika beskriver nedan hur hon föredrar att vara på kontoret men att hon uppskattar 

möjligheten att kunna arbeta hemma ibland. 

 

Jag föredrar att vara på kontoret, där är jag helst. Det kan vara jätteskönt nån dag om 

man har jobbat mycket att känna att nej men idag kan jag sitta hemma i mjukisbyxor och 

jobba hela dagen.[...]Jag tror att jag är hemma en dag varannan var tredje vecka nånting. 

(Marika) 

 

Resultaten visar att arbetet utförs på olika platser, men främst förläggs på arbetsplatsen. Dessa 

resultat bekräftar resultaten i Tryggs (2014) studie om arbetets geografi. Det tycks som att ju 

mer social interaktion som behöver ske på arbetsplatsen, desto mer befinner sig 

intervjupersonerna på arbetsplatsen. Huruvida arbetsgivaren tillåter arbete på andra platser än 

arbetsplatsen har i nästan alla fall visat sig påverka intervjupersonernas förläggning av arbetet. 

Den enda som inte anser sig påverkad av detta är Sebastian som förklarar att han inte arbetar 

utanför den ordinarie arbetsplatsen, även om han ges möjlighet till det. Alla de andra 

intervjupersonerna berättar om hur arbete förläggs på andra platser än arbetsplatsen, även om 

det ibland utförs oreflekterat. I enlighet med Allvin (2006) ger intervjupersonerna uttryck för 

att det inte längre finns någon tydlig rumslig gräns som separerar arbetsliv och privatliv. Detta 

är något som tydligt inringar det gränslösa arbetet, där arbetslivets tidigare gräns mellan plats 

för arbete och plats för privatliv har luckrats upp.  

 

5.1.2 Tid 

Gränslöst arbete kan yttra sig genom hur arbetstagaren har möjlighet att fördela sin arbetstid. 

Under samtliga intervjuer framkom det att det oftast inte finns någon tydlig gräns när arbetet 

slutar, vilket gör att många av intervjupersonerna arbetar under andra tider än ordinarie 

arbetstider. Samtliga intervjupersoners ordinarie arbetstid fördelas måndagar till fredagar, där 

majoriteten har en arbetstid som sträcker sig mellan 8 och 17 med möjlighet till flextid. 

Resultatet tycks visa att det ofta finns en uttalad policy där flextiden exempelvis sträcker sig 
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mellan 7 och 18, men att det i många fall inte följs. Många beskriver att arbetstiden även 

förläggs kvällar och helger och i vissa fall under semester. På samma sätt förekommer det även 

att privata ärenden utförs under ordinarie arbetstider. Stella beskriver att hon kan välja att träna 

på arbetstid för att sedan arbeta igen den missade tiden på kvällen. Peter beskriver att han under 

en typisk arbetsdag lämnar arbetsplatsen tidigare för att hinna hämta sina barn på förskola och 

skola, men att han sedan sätter sig och arbetar en timme till på kvällen efter att barnen har 

somnat.  

 

Flexibiliteten gällande arbetstidens förläggning kontrolleras på olika sätt. Marika har en 

timbank där hon registrerar all arbetstid, även övertid. Övertiden omvandlas till komptid som 

hon har rätt att ta ut som en ledig dag. Anna beskriver att enligt hennes anställningsavtal har 

hon inte möjlighet att ta ut övertidsersättning, men att hon istället har fem extra semesterdagar 

per år. Dessa extra semesterdagar gör att hon förväntas arbeta mer under vissa perioder. Denna 

form av förtroendetid tillämpas även för andra i studien. Arvid beskriver nedan hur hans arbete 

som projektledare gör att hans arbetstider blir ojämna, där han vissa veckor arbetar mer än 40 

timmar och andra veckor mindre. Han berättar att arbetet är prestationsbaserat, där han har vissa 

deadlines att förhålla sig till och sedan förlägger arbetet på så sätt att han levererar det han ska 

inom utsatt tid. 

 

Det jobb som jag har är helt prestationsberoende, folk säger ju åt mig att gör det här, sköt 

den här grejen. Sen hur jag gör det, det är upp till mig. Det är som när man pluggar. Tentan 

är om 8 veckor, då är det bara att förhålla sig till det, du får plugga nu eller plugga sen. 

(Arvid) 

 

Liknande sätt att arbeta mot resultat förekommer hos samtliga intervjupersoner. Snarare än att 

arbeta en viss tid, arbetar intervjupersonerna efter uppsatta mål och deadlines. Ovanstående 

beskrivningar kan jämföras med Allvins (2006) studie som pekar på att kraven på arbetets 

temporala organisering och strukturering allt oftare överförs till arbetstagaren. Detta framgår 

tydligt hos flera av intervjupersonerna. Flera ger uttryck för att de arbetar mer än 40 timmar en 

vanlig arbetsvecka, men att detta sker oreflekterat. Arvid exemplifierar detta genom att berätta 

om hur han förlägger sitt arbete: “Jag jobbar inte hemma, men jag svarar ju på mail”. Detta 

resonemang kring vad som anses som arbete och inte kan ses hos flera av intervjupersonerna. 

Jens berättar hur han inte arbetar på helger eller utanför ordinarie arbetstid, men att han ständigt 
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är tillgänglig på telefonen. Anna beskriver att hon läser mail på kvällen och ibland även på 

helger men förklarar det inte som något problematiskt utan snarare att det görs utan reflektion.  

 

Detta styrker resultaten i Tryggs (2014) studie som visar att utökade arbetstimmar blivit till 

norm i det moderna arbetslivet. Resultaten kan även relateras till Allvins studie (2006) om 

strukturering av arbetet. Att reflexmässigt läsa mail utanför arbetstid skulle kunna ses som en 

yttring av hur arbetstagaren ansvarar för att anskaffa sig den information som krävs för att utföra 

ett bra arbete. Ovanstående beskrivningar kan även relateras till Sennetts (2000) teori om 

flexibilitet, där författaren beskriver hur den kapitalistiska ekonomin förändrat 

förutsättningarna för dagens arbetsliv. Snarare än att intervjupersonerna säljer sin arbetstid 

säljer de sin arbetskraft och kapacitet. Detta ställer krav på att arbetstagaren själv planerar och 

kontrollerar sitt arbete och således även sin arbetstid. 

 

Resultaten tycks visa att arbetstiderna ses som mer centrala för det gränslösa arbetet än på 

vilken plats arbetet utförs. Detta visar sig exempelvis genom hur flera av intervjupersonerna 

föredrar att arbeta på arbetsplatsen, men att de ofta arbetar hemifrån även under kvällar och 

helger. Trots att det inte är ett explicit krav från arbetsgivaren arbetar flera av 

intervjupersonerna mer än 40 timmar per arbetsvecka, något som det gränslösa arbetet 

möjliggör. Således tycks den flexibla arbetstiden vara ett nyckelelement i det gränslösa arbetet, 

även om det förutsätter en flexibilitet av plats.  

 

5.2 Relation mellan privatliv och arbetsliv 

Det andra temat som presenteras rör intervjupersonernas relation mellan privatliv och arbetsliv. 

Inom temat har två dimensioner upptäckts, när arbetslivet överlappar privatlivet samt när 

privatlivet överlappar arbetslivet. Dessa resultat relateras sedan till Haymans (2009) och 

Allvins (2006) studier gällande relationen mellan arbetsliv och privatliv samt Mellners (2016) 

studie om IKT och psykologisk frånkoppling.  

 

5.2.1 Arbetslivet överlappar privatlivet 

Majoriteten av intervjupersonerna berättar om hur arbetet stundtals kräver mer tid än ordinarie 

arbetstid vilket leder till att det går ut över privatlivet. Stella berättar om hur hon under vissa 

perioder måste arbeta mer än ordinarie arbetstid, även på helger och kvällar. Detta är det flera 

intervjupersoner som framhåller. Stella menar även att hon under sin semester måste vara 
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tillgänglig för samtal då hennes tjänst kräver det. Marika förklarar det som att hon ibland väljer 

att arbeta en lördag för att få en lugnare arbetsvecka veckan efter, men att utfallet ofta blir en 

likadan arbetsvecka med samma arbetsbelastning. Peter beskriver nedan sin upplevelse av att 

arbetslivet ofta överlappar privatlivet och att han därför försöker begränsa arbetet på följande 

sätt. 

 

Utmaningen ibland är ju att arbetslivet och privatlivet glider ihop, eller framför allt att 

arbetslivet sprider sig över in på privatlivet då. Man får ju försöka skaffa sig ett 

förhållningssätt där… Där man kanske får känna att jo men det är okej att jag går en timme 

eller två timmar tidigare en dag för jag vet att jag jobbar ikapp det… Det kan inte bara 

vara att det är privatlivet som ger, utan ibland måste kanske jobbtiden en speciell dag 

kompromissa med ens behov liksom. (Peter) 

 

Samtliga intervjupersoner nämner även arbetsrelaterade aktiviteter som sker utanför ordinarie 

arbetstid såsom exempelvis konferenser, arbetsresor eller middagar. Dessa är i många fall inte 

obligatoriska. Vissa intervjupersoner beskriver dock att det ändå finns en förväntan att delta. 

Sebastian var nyligen på en resa till Spanien anordnad av arbetsgivaren. Även Anna var nyligen 

på en resa arrangerad av arbetsgivaren, där hon beskriver resan som trevlig men att den tog av 

hennes fritid. Hon beskriver att hon hade kunnat tacka nej till resan men att det skulle uppfattats 

som märkligt. Jens beskriver nedan att han ibland har arbetsrelaterade aktiviteter utanför 

arbetstid, vilket han inte betraktar som ledig tid då det ofta diskuteras arbete. 

 

Det betraktar jag som arbete. Inte att jag förväntar mig att få lön för det, men jag ser det 

inte som en ledig kväll. Det gör jag nog inte heller om det är typ en AW som är helt 

frånkopplad från arbetsgivaren… Det ser jag inte heller som fritid riktigt. Även om det inte 

är arrangerat av arbetsgivaren. Man kommer ändå prata jobb. Det är liksom där det 

landar (Jens). 

 

En annan dimension som framkommit i analysen kopplat till arbetslivets relation till privatlivet 

är hur den psykologiska frånkopplingen från arbetet ser ut. Flera intervjupersoner framhåller 

att de har svårt att släppa arbetet även om de befinner sig i sin privata sfär. Sebastian förklarar 

hur han ofta fortsätter att tänka på sitt arbete även efter ordinarie arbetstid, även om han inte 

aktivt arbetar. Detta resonerar flera av intervjupersonerna om. Jens berättar att beslut gällande 

framtida strategier inom arbetet ofta kan följa med honom hem. Stella framhåller nedan att hon 

mentalt ibland tar med sig arbetet hem, exempelvis om hon ska hålla en presentation dagen 
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efter eller om det hänt något speciellt. Hon framhåller att hennes humör påverkas negativt samt 

att hon har svårt att sova på grund av detta. 

 
Det är ju många dagar man kommer hem och så är man helt slut, så är man kanske 

irriterad, och inte världens härligaste flickvän för att man liksom har… Det är nåt som har 

hänt, och man tar med sig det hem och gnor på det. Kanske ligger och funderar när man 

ska sova. Har jag nån stor presentation morgonen efter så kan jag absolut ha svårt att 

somna, för man ligger liksom och ältar… (Stella) 

 

Haymans (2009) studie visar att de individer som har möjlighet att tillämpa en flexibel arbetstid 

upplever en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Dessa resultat styrker Haymans studie 

till viss mån, vilket vi även utvecklar under nästa avsnitt (5.2.2). Däremot kan en slutsats vara 

att det inte endast är arbetstiden som påverkar hur en individ upplever balansen mellan privatliv 

och arbetsliv. Bristen på psykologisk frånkoppling som flera av intervjupersonerna ger uttryck 

för existerar även utanför ordinarie arbetstid. En analys skulle kunna vara att det skett en stor 

utveckling inom informations- och kommunikationsteknologin sedan Hayman utförde sin 

studie. Resultaten visar att den psykologiska frånkopplingen även påverkas av 

intervjupersonernas användande av informations- och kommunikationsteknologi, något som 

utvecklas senare i studien (se avsnitt 5.2.3). 

 

5.2.2 Privatlivet överlappar arbetslivet 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att det gränslösa arbetet har många fördelar, främst 

när det gäller att kunna hantera privata ärenden under ordinarie arbetstid. Flera av 

intervjupersonerna nämner “vardagspusslet” och menar att flexibiliteten underlättar för att få 

ihop vardagen. Peter, som har små barn, förklarar nedan att flexibiliteten är en förutsättning för 

honom och hans fru att få ihop vardagslivet och tar som exempel upp planeringsdagar i skolan 

som kräver att han eller hans fru kan ta ledigt från arbetet. 

 

Den flexibilitet som jag har nu medans jag har barn, när man försöker få livspusslet att gå 

ihop, så är det nog en fördel. (Peter) 

 

Karin diskuterar även det gränslösa arbetets fördelar i termer av att få ihop vardagen på ett 

effektivt sätt. Som exempel tar hon upp att hon dagen efter intervjun kommer att få besök av 

en elektriker, och att hon då kommer att arbeta hemifrån. Marika beskriver att hennes 
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flexibilitet möjliggör att hon ibland arbetar från sitt landställe, vilket hon beskriver som en stor 

fördel. Stella berättar att hon nyligen har skaffat en hundvalp, vilket lett till att hon oftare arbetat 

hemifrån under den senaste tiden.  

 

När intervjupersonerna fick frågan om det gränslösa arbetets fördelar var det främst 

fördelningen av arbetstiden som framstod som central. Möjligheten att kunna reglera sin egen 

arbetstid lyfts fram som något väldigt positivt. Detta styrker det Haymans (2009) studie visar, 

att arbetstid är ett nyckelelement när det gäller att skapa en god balans mellan arbetsliv och 

privatliv för arbetstagaren. Detta förutsätter dock en flexibilitet gällande plats, det vill säga att 

arbetet kan utföras i andra rumsliga former med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologi.  

 

Det kan konstateras att gränsen mellan arbetsliv och privatliv på många sätt är uppluckrad för 

intervjupersonerna. Resultaten från Allvins (2006) studie visar att detta inte nödvändigtvis 

måste vara en belastning, vilket även intervjupersonerna vittnar om. Peters beskrivning av hur 

arbetsliv och familjeliv gynnas av det gränslösa arbetet går att likna vid Allvins (2006) 

beskrivning av hur arbetsliv och familjeliv ej behöver betraktas som konkurrerande sfärer. 

 

5.2.3 IKT 

Något som står klart i analysen är att intervjupersonernas användning av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) möjliggör för gränslöst arbete. Alla intervjupersoner redogör 

för samma form av utrustning som tilldelats av arbetsgivaren; mobiltelefon och bärbar dator. 

IKT möjliggör för gränslöst arbete på så sätt att intervjupersonerna kan utföra sitt arbete oavsett 

rumsliga former. Karin beskriver nedan att hon främst arbetar på arbetsplatsen, men att hennes 

arbetstelefon gör att gränslinjen mellan arbete och privatliv suddas ut. 

 

Oftast så gör jag mina timmar på arbetsplatsen, men ibland så kör det ju ihop sig eller så 

plingar det till i telefonen när man är på väg hem. Å då ser man det när man sitter på 

pendeltåget. Så gränserna är väldigt flytande i jobbet på gott och ont. (Karin) 

 

Något som uppkommer under flertalet av intervjuerna är hur IKT möjliggör för 

intervjupersonerna att vara tillgängliga via telefon och mail utanför ordinarie arbetstid. Jens 

menar att han sällan tar upp datorn och arbetar utanför ordinarie arbetstid, men att han däremot 
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svarar på mail och samtal i telefonen. Stella beskriver att det finns en förväntan på henne att 

svara i telefonen och finnas tillgänglig för arbetsrelaterade frågor utanför ordinarie arbetstid. 

Stella är även den enda av intervjupersonerna som menar sig ha denna förväntan på sig från 

arbetsgivare samt kunder. Alla andra intervjupersoner anser sig kunna begränsa sin 

tillgänglighet, men har av olika anledningar inte begränsat den till ordinarie arbetstid. Peter 

resonerar nedan om sin egen tillgänglighet och menar att den förändrats sedan han var ny på 

arbetsmarknaden. Han berättar att han tidigare i sitt arbetsliv var klar med arbetet när 

arbetsdagen var slut. 

 

Det man kan fundera över, eller det jag funderar över ibland… Det är ju det här med att 

alltid vara nåbar, liksom. Förr i tiden när jag började jobba, för länge länge sen, då var 

man ju klar när arbetsdagen var klar. Då gick man ju hem och sen så var det bra med det. 

Och så är det ju inte riktigt idag. (Peter) 

 

I några av intervjuerna framkom det hur IKT-användning utanför arbetstid påverkar 

intervjupersonerna negativt genom att dem får svårare att avgränsa arbetslivets intrång i 

privatlivet. I intervjun med Anna blir det tydligt hur användning av IKT utanför arbetstid 

påverkar henne negativt. Hon berättar att hon brukar kolla sin mail utanför arbetstid på 

kvällarna vilket resulterar i att hon får svårt att varva ner och släppa arbetet. Även Karin berättar 

om hur läsande av mail under kvällar lett till att hon fått problem att sova om nätterna. Sebastian 

berättar nedan om hur han alltid lämnat sin dator på jobbet men tidigare haft sin arbetstelefon 

tillgänglig utanför arbetstid. Detta har han nu aktivt valt att sluta med. Han har även blivit 

uppmanad från arbetsgivaren att lämna kvar utrustningen på arbetsplatsen. Anledningen till att 

han valt detta var på grund av att han sett sina svårigheter gällande den psykologiska 

frånkopplingen från arbetet och hur hans IKT-användande utanför arbetstid var bidragande till 

detta. 

 

Jag har svårt att släppa saker tror jag. Det är väl därför jag försöker distansera det genom 

att lämna datorn här. Jag försöker särskilja på jobb och fritid [...] jag kände att när jag är 

ledig så behöver jag vara det också. Till en början så hade jag inte telefonen i flygplansläge 

men i och med att jag har svårt att släppa saker så…(Sebastian) 

 

Genom analysen kan vi se hur delar av resultaten överensstämmer med Mellners (2016) studie. 

Karin och Annas förklaringar visar tydligt på bristen av psykologisk frånkoppling från arbetet 
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kopplat till IKT. Den som tydligast valt att avgränsa sitt IKT-användande, Sebastian, styrker 

Mellners (2016) studie kopplat till begränsning av IKT och ökad psykologisk frånkoppling. 

Detta då han upplever att han fått en större psykologisk frånkoppling från arbetet efter att han 

begränsat sitt IKT-användande. 

 

5.2.4 Strategier för gränsdragning 

Under samtliga intervjuer diskuterades huruvida intervjupersonerna har några strategier för att 

skapa en gräns mellan arbetsliv och privatliv. En tydlig strategi för detta är hur vissa av 

intervjupersonerna hanterar sina mobiltelefoner samt sin tillgänglighet. Peter beskriver nedan 

att han själv försöker dra en gräns när han slutar att arbeta, eftersom arbetet aldrig helt tar slut.  

 

Man har ju inte beting, utan man har ju ett ansvarsområde som man managerar. Och det 

gör ju att jobbet tar ju aldrig riktigt slut. Utan det finns alltid saker att göra. Det är ju 

nästan så att man själv måste dra gränsen där, när man säger stopp liksom och slutar 

jobba. (Peter) 

 

Det framkom att intervjupersonerna har olika tekniker för att sluta arbeta och på så sätt dra en 

gräns mellan arbetstid och fritid. Något som framkom var huruvida intervjupersonerna har 

separat arbetstelefon och privat telefon eller om de har en telefon för båda syften. Hälften av 

intervjupersonerna har valt att endast använda sig av sin arbetstelefon och således tagit bort sin 

privata telefon, medan hälften använder två olika telefoner. Sebastian berättar att han brukar 

sätta arbetstelefonen i flygplansläge när han kommer hem från arbetet för att begränsa tankarna 

kring arbetet. Peter framhåller att han försöker vara närvarande när han är med sina barn, och 

vänta med jobbsamtal tills de inte är närvarande. Jens, som valt att endast ha en telefon, har 

förinställt så att telefonen sätts i “stör ej-läge” och därmed inte kan ta emot vissa samtal efter 

en viss tid på kvällen. Stella har även hon endast en telefon, men har stängt av alla notifikationer 

på telefonen, så att hon aktivt kan välja när hon vill läsa jobbmail. Karin berättar, likt Sebastian, 

hur hon har en separat privattelefon för att kunna välja när hon ska vara tillgänglig för 

arbetsrelaterade frågor. Marika framhåller hur hon stundtals väljer att lämna dator och telefon 

på arbetsplatsen för att kunna öka distansen till arbetet när hon är hemma.  

 

Dessa strategier kan alla relateras till gränsdragning och den psykologiska frånkopplingen 

beskriven tidigare. Flera av intervjupersonerna vittnar om att gränsdragningen mellan arbetsliv 

och privatliv kan vara svår. Som tidigare beskrivet visar Mellners (2016) studie att de som 
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lyckats bäst med att psykologiskt frånkoppla sig från arbetet var de som hade tydligast 

gränsdragning för var och när arbetet skulle utföras. Detta kan tydligt relateras till IKT-

användandet hos intervjupersonerna (se avsnitt 5.2.3.) 

 

5.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Det tredje temat som presenteras rör intervjupersonernas organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö, och hur det gränslösa arbetet påverkar denna. Detta relateras därefter till Karasek 

och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell, Allvins (2006) tolkning av denna samt 

Sennetts (2000) teori om flexibilitet. 

 

5.3.1 Arbetskravens utformning 

Arbetskraven som beskrivs av intervjupersonerna ses oftast som höga och nästan alltid 

utformade som deadlines och resultat. Alla intervjupersoner beskriver resultat som det primära 

arbetskravet snarare än rapportering till chef eller överordnad. Det egna ansvaret för att uppfylla 

arbetskraven beskrivs också som centralt hos alla intervjupersoner, övervakningen är således 

väldigt liten från överordnad chef. Resultaten som efterfrågas mäts till största del i ekonomisk 

vinst och kraven på leverans till kunder beskrivs som höga och drivande i de arbetskrav som 

existerar. Arbetskraven beskrivs stundtals som otydliga. Anna beskriver att det ibland känns 

som att hon inte konkret vet vad som förväntas av henne. Stella menar att det ibland saknas 

tydliga krav på arbetet hon ska leverera. Hon framhåller att det stundtals är svårt att veta om 

arbetet hon utfört är tillräckligt bra. Marika framhåller nedan att leveranskraven gentemot 

kunder ibland är så höga att hon är tvungen att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Hon beskriver 

hur motivationen för att arbeta då inte kommer från att det är roligt utan endast för att hon 

känner sig pressad av den höga arbetsbelastningen. Kundens roll är extremt central och deras 

ord beskrivs som lag.  

 

Jag sitter verkligen inte och jobbar på kvällen för att jag tycker det är så himla kul… Utan 

det är för, för belastningen. Och vi har haft väldigt stora leveranser, speciellt nu i slutet av 

året… Där kunden, vår nya kund, är en av våra största kunder. Så deras ord är lite våran 

lag. (Marika) 

 

Arbetskraven beskrivs även som höga av andra intervjupersoner. Stella förklarar hur hon cirka 

60 procent av sin arbetstid lyckas utföra sina arbetsuppgifter på 40 timmar i veckan men att hon 
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resterande tid arbetar ungefär 50 timmar i veckan eller mer. Arbetskraven höjs och sänks 

således beroende på vilken tid på året det är. Stella förklarar också nedan, liksom Marika, att 

kraven från kunder är höga vilket ökar pressen och arbetskraven. 

 

Jag upplever inte att det är några krav från nån chef eller så. Så min närmsta chef ger 

absolut inte dom kraven, utan jag tror att det mer handlar om den industrin vi rör oss inom. 

För vi jobbar med väldigt många kunder… Mina kunder är ofta marknadschef, 

försäljningschef, VD, och dom har ofta väldigt mycket press på sig. Och då när dom vill 

ha saker av mig så vill dom ha det väldigt snabbt. (Stella) 

 

I relation till Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell kan man se hur 

intervjupersonerna primärt beskriver sina arbetskrav synonymt med de höga arbetskrav som 

från modellen beskrivs som spända eller aktiva arbetsformer. Att ha en spänd arbetssituation 

anses som väldigt negativt då detta innebär en stor risk för utbrändhet och ångest (Karasek och 

Theorell, 1990). Denna arbetssituation har dock ingen av intervjupersonerna framhävt att de 

befinner sig i. Därmed skulle intervjupersonernas arbetssituation kunna beskrivas som aktiv. 

Beskrivningen av hur krav ställs av kunder och andra externa kontakter stämmer överens med 

Sennetts (2000) beskrivning av flexibelt arbete samt Allvins (2006) beskrivning av hur dagens 

arbetstagare starkt påverkas av kundens behov och marknadens krav på flexibilitet. Stella 

arbetar mer intensivt under vissa perioder under året, men beskriver att dessa krav inte kommer 

från hennes chef. Det tycks som att intervjupersonerna känner ett personligt ansvar för att 

uppfylla de krav som marknaden ställer. Således har arbetskraven förflyttats från att tidigare 

komma från arbetsgivaren till att nu blivit internaliserade hos arbetstagaren.  

 

5.3.2 Kontroll över arbetet 

Alla intervjupersoner i studien berättar om en hög egenkontroll gällande möjligheten att 

förlägga arbetsuppgifter som de ålagts och åtagit sig. Detta är något som de överlag anser vara 

positivt. Några av intervjupersonerna berättar även hur de har en hög kontroll över vilka 

arbetsuppgifter de kan åta sig medan andra berättar om hur de har hög kontroll att strukturera 

upp sina arbetsuppgifter men mindre kontroll över att bestämma vilka arbetsuppgifter de åläggs. 

Anna framhåller hur hon kan åta sig de projekt som hon anser vara intressanta och att hon har 

en öppen dialog med sin chef gällande vad hon är mindre intresserad av. Intervjupersonerna 

benämner också flexibiliteten kring arbetstider och arbetsplatsen som mestadels hög.  
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Karasek och Theorell (1990) beskriver kontroll som en av de två variablerna som utgör 

individens organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Intervjupersonernas beskrivningar av den 

egenkontroll de besitter skulle av Karasek och Theorell benämnas som avspänd eller aktiv. Det 

som avgör vilken av dessa kolumner en individ hamnar inom är om individen samtidigt har 

höga eller låga arbetskrav. Generellt har intervjupersonerna beskrivit deras arbetskrav som höga 

vilket skulle positionera dem inom kolumnen för aktiva arbeten.  

 

Något som framkommit under analysen är hur nästintill alla intervjupersoner anser sitt arbete 

vara relativt okontrollerat av överordnad chef. Några av intervjupersonerna menar att chefens 

roll för kontroll är nästintill obefintlig. Anna och Peter talar båda om hur deras chefer i de flesta 

fallen inte har någon större kunskap kring de arbetsuppgifter de utför, vilket lett till att 

kontrollen av deras arbete inte utförs i någon högre grad utan att den enda kontrollen som sker 

är genom den ekonomiska vinsten. Stella menar att det saknas konkreta kontrollpunkter för att 

bedöma hennes arbetsprestation. Hon framhåller att detta innebär att det ofta är svårt att veta 

om hon, i samband med den höga egenkontrollen som finns, utfört sina arbetsuppgifter 

tillräckligt bra. Marika framhåller nedan att hon skulle vilja se en högre kontroll från sin chef. 

Hon menar att det för tillfället råder en bristande kontroll inom vissa delar av arbetet, där hon 

hade önskat en tydlighet gällande exempelvis hur lång tid vardera arbetsuppgift får ta.  

 

Det saknas nog lite kontroll skulle jag säga. Till exempel våra interna timmar har inte 

riktigt följts upp. [...] Det är brist på kontroll internt helt enkelt, vem som gör vad och hur 

mycket tid var sak får ta. (Marika) 

 

Analysen har visat hur ett par av intervjupersonerna har avvikit sig från resterande gällande en 

önskan av högre egenkontroll, även fast de redan nu menar att de har hög egenkontroll. Arvid 

menar att han har en hög egenkontroll men att han i vissa stunder känner sig övervakad av sin 

närmsta chef och att förtroendet för att han kommer utföra de arbetsuppgifter som ålagts honom 

inte alltid är tillräckligt. Han menar att han hellre skulle se ett ökat fokus på resultat istället för 

hans arbetstid. Detta går att jämföra med hur Karasek och Theorell (1990) resonerar kring 

huruvida individens egenkontroll påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dock 

visar inte analysen på att någon av intervjupersonerna befinner sig i kolumnen spänd 

arbetssituation som beskrivs som den absolut sämsta av arbetssituationer i modellen. 
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I relation till Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell så motsäger delar av 

resultaten modellens princip. Enligt modellen korrelerar höga arbetskrav med hög egenkontroll 

vilket innebär att minskad kontroll inte ska efterfrågas av arbetstagaren, likt Marika och Stella 

gör. Denna negativa sanktion av egenkontroll skulle enligt modellen leda till en sämre 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Ovanstående resultat kan även jämföras med Sennetts 

(2000) beskrivning av kontroll på arbetstagaren. Sennett (2000) hävdar att den höga 

egenkontrollen som arbetstagaren upplever till viss del är en inbillad frihet, eftersom 

arbetssättet ändå förutsätter att arbetstagaren presterar på en hög nivå. I relation med Sennetts 

teori och intervjupersonernas resonemang skulle detta till viss del kunna överensstämma. Något 

som framgått under analysen är hur kontrollen över arbetet har förflyttats från arbetsgivaren till 

något internaliserat hos arbetstagaren. Arbetstagaren har fått ett större eget ansvar för hur och 

när deras arbetsuppgifter ska utföras. Denna ökade kontroll i kombination med otydliga 

arbetskrav, som Stella beskriver ovan, ger en arbetssituation som kan vara stressande för 

arbetstagaren. 

 

5.3.3 Socialt stöd från chefer och kollegor 

Det sociala stödet som beskrivs delas upp mellan chefer och kollegor. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser sig få ett gott stöd från sin chef gällande support vid arbetsuppgifter 

samt stöttning kopplat till det psykiska välmåendet. Hur chefsstödet förekommer och ser ut 

skiljer sig något mellan intervjupersonerna men överlag anser intervjupersonerna sig nöjda över 

det. Den som avviker från detta, Peter, menar att hans chef har liten insikt i hans arbete men att 

han heller inte saknar stödet utan att stödet från kollegorna räcker.  

 

Det sociala stödet beskrivs av Allvin (2006) som ett tillägg till den ursprungliga krav/kontroll-

modell som skapats av Karasek och Theorell (1990). Intervjupersonernas skildringar gällande 

det chefsstöd som existerar visar på att det finns ett stort socialt stöd kopplat till chefen. Stödet 

från kollegorna har visat sig i analysen varierat mellan intervjupersonerna. Några av 

intervjupersonerna beskriver hur stöd från kollegorna finns till viss del men är svårt att få då 

kollegorna ofta har så mycket att göra och ej har tid att åta sig andra arbetsuppgifter än de dem 

själva redan har. Det beskrivs även hur man själv inte vill se sig som en börda för kollegorna 

och därför undviker att efterfråga stöd från dem. Marika förklarar nedan hur det, i och med 

deras höga egenkontroll, ofta finns en avsaknad av socialt stöd då kollegorna sällan befinner 

sig på kontoret. 
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Jag hade velat att folk var på kontoret mer under kontorstid. Att gruppen sågs mer. Jag 

hade velat jobba mer som ett team, och mindre själv. (Marika) 

 

Marika fortsätter sitt resonemang gällande hur hon hellre skulle arbeta i en miljö där 

möjligheten finns till att “ropa ut i landskapet om man behöver hjälp”(Marika) och att om det 

är något som får henne att resonera kring att byta jobb så är det ofta det som är huvudorsaken. 

Något som blir tydligt genom analysen är hur det gränslösa arbetet med hög egenkontroll i vissa 

fall skadar det sociala stöd som man annars får av kollegor på arbetsplatsen. Marikas berättelser 

om hur det sociala stödet delvis försvunnit på grund av den höga egenkontrollen över arbetet 

kan ses som en indikation på hur egenkontroll i för hög utsträckning kan ge ett negativt utfall. 

Detta skulle kunna, i enlighet med Allvins (2006) beskrivning av brist på socialt stöd, leda till 

en så kallad iso-spänd arbetssituation. De höga arbetskrav som intervjupersonerna beskriver att 

deras kollegor har kan också ge ett negativt utfall på det sociala stöd som behövs av 

intervjupersonerna. 

 

5.4 Upplevda förväntningar på arbetsrollen 

Det fjärde temat som presenteras rör hur intervjupersonerna framhåller sin arbetssituation och 

förväntningar kopplat till sin arbetsroll. Förväntningarna på arbetsrollen relateras till 

förväntningar i förhållande till tid och plats samt självupplevda förväntningar. Dessa resultat 

presenteras och relateras därefter till Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell samt 

till Allvins (2006) studie gällande psykologiska kontrakt.  

 

5.4.1 Förväntningar på arbetsrollen i relation till tid och plats 

Resultatet har visat att det gränslösa arbetet ger en flexibilitet gällande rumsliga och tidsmässiga 

former. Detta har lett till att majoriteten av intervjupersonerna vid tillfällen arbetar hemifrån, 

antingen under eller efter ordinarie arbetstid. Karin beskriver att hon gärna hade arbetat hemma 

mer, för att få en lugnare miljö och för att ha mindre människor omkring sig. Vissa av 

intervjupersonerna betonar att det är skönt att arbeta hemifrån då de slipper sminka sig och göra 

sig i ordning inför mötet med andra människor. Stella framhåller nedan att hon gärna arbetar 

hemma för att minska antalet intryck och möten med människor, samt för att slippa göra sig i 

ordning inför arbetet. 

 



 36 

Det är skönt att inte behöva fixa sig, gå runt i mjukiskläder. Det är ganska skönt att inte… 

Här på jobbet är det ganska högt tryck, det är mycket kunder som är här, det är mycket 

möten, mycket projekt. (Stella) 

 

Detta går att relatera till Goffmans (2014[1959]) dramaturgiska analysmodell. En plats som kan 

betraktas som “front stage” skulle kunna vara just arbetsplatsen. Goffmans beskrivning av hur 

människor använder sig av dramaturgisk försiktighet för att agera på ett lämpligt sätt skulle 

kunna jämföras med hur intervjupersonerna uttrycker sig. Enligt Goffman (2014[1959]) är 

hemmet en typisk zon som räknas som “back stage”, där individen inte behöver spela en roll. 

Ett gränslöst arbetssätt kan dock, som resultatet visar, även leda till att arbetet sker i 

intervjupersonernas hem. En analys kan därmed vara att hemmet i detta fall inte på samma sätt 

kan betraktas som “back stage”, eftersom intervjupersonerna fortsätter att arbeta i enighet med 

sin arbetsroll även i hemmet. I relation till övriga resultat som framkommit kan detta vara en 

indikation på att arbetslivet och privatlivet överlappar varandra, där arbetstagaren allt oftare 

befinner sig “front stage”. Därmed kan en reflektion vara att intervjupersonerna oftare behöver 

agera i enlighet med sin arbetsroll vilket kan leda till att den psykologiska frånkopplingen från 

arbetet blir mindre.  

 

5.4.2 Självupplevda förväntningar på arbetsrollen 

Samtliga intervjupersoner pratar generellt positivt om det gränslösa arbetet, även de som 

konstaterar att det ofta kan leda till att de arbetar mer än ordinarie arbetstid. Drivkraften till 

detta skiljer sig mellan intervjupersonerna. Majoriteten framhåller att det är viktigt att utföra ett 

bra arbete och att leverera det dem ska inom utsatta deadlines. Som beskrivet tidigare är det 

endast en av intervjupersonerna, Stella, som förväntas vara tillgänglig av arbetsgivaren utanför 

arbetstid. Trots detta beskriver flera att de är tillgängliga för arbetsrelaterade frågor utanför 

arbetstid. Flera av intervjupersonerna betonar att drivkraften kommer inifrån dem själva, och 

inte från arbetsgivare eller överordnad chef. Karin beskriver nedan att hon vid tillfällen har 

arbetat då hon varit sjuk eller varit ledig, och betonar att känslan av att prestera är viktig.  

 

Jag tror det har med mitt kontrollbehov att göra, mina barn säger att jag har det... Sen är 

jag lite duktig flicka, vill ligga i framkant, känna att jag levererar. Tror det handlar om 

min egna prestation mycket. (Karin) 
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Även liknande resonemang uppkom i de andra intervjuerna. Flera uttrycker att de har en stark 

viljekraft inför att utföra ett bra arbete och prestera goda resultat. Arvid beskriver nedan att han 

ofta kan arbeta över några timmar på kvällen även om ingen ber honom om det, för att göra bra 

ifrån sig och för att få bekräftelse. 

 

Man är ju ny, man vill ju göra bra ifrån sig. Man är ju lagd åt det hållet. Man vill ju 

prestera och göra ett bra jobb. Det är ju väldigt mycket bekräftelse, för den bekräftelsen 

kan jag ju lätt jobba några timmar på kvällen. (Arvid) 

 

Detta kan relateras till Goffman (2014[1959]), och hans teori om intrycksstyrning och 

idealisering. För att visa upp en idealiserad roll kan det tänka sig att intervjupersonerna 

använder sig av intrycksstyrning och dramaturgisk försiktighet. Det Arvid beskriver kan 

betraktas som ett sätt att styra andras intryck av honom. Flera av intervjupersonernas svar skulle 

kunna tolkas som att de vill visa upp en idealiserad bild av sig själva på arbetet. Ovanstående 

beskrivning skulle även kunna vara en yttring för vad Allvin (2006) benämner som 

psykologiska kontrakt. Det gränslösa arbetet möjliggör för tillit och psykologiska kontrakt, där 

exempelvis arbetstagaren agerar på ett visst sätt för att denne väntar sig en eventuell karriärväg 

eller liknande belöning. En outtalad förväntan skulle kunna vara att exempelvis arbeta övertid 

under intensiva perioder, vilket intervjupersonerna vittnar om. Dessa psykologiska kontrakt kan 

vara en av anledningarna till att det gränslösa arbetet fungerar, men kan också vara en källa till 

stress för arbetstagaren. Detta är också en anledning till att det gränslösa arbetet är komplext, 

eftersom det i många fall inte är påtvingat arbetstagaren men samtidigt inte är helt självvalt.  

 

Goffman (2014[1959]) beskriver att individer agerar på olika sätt beroende på vilken position i 

den sociala ordningen denne besitter. I en situation som arbetet, där både arbetstagare och 

arbetsgivare agerar, kan det tänkas att arbetstagaren har en något lägre position i den sociala 

ordningen. Det är arbetsgivaren som sätter ramverket gällande exempelvis hanteringen av 

övertid eller hanteringen av den teknologiska utrustningen, vilket i stort skulle kunna tolkas 

som att det är arbetsgivaren som avgör hur det gränslösa arbetet hanteras. Rollen som 

arbetstagare förknippas med en form av idealisering, där arbetstagaren väntas agera enligt 

rådande normer. Teorin visar även att en individ måste beakta mer dramaturgisk försiktighet i 

de situationer där dennes beteende kan få betydelsefulla konsekvenser, vilket tydligt kan 

relateras till hur arbetstagaren agerar på arbetsplatsen. Intervjupersonernas agerande på 

arbetsplatsen kan få betydelsefulla konsekvenser, vilket därmed ställer krav på hur de agerar 
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och förhåller sig till det gränslösa arbetet. Detta kan med andra ord inverka på hur 

intervjupersonerna uttrycker sig om sin arbetssituation.  

  



 39 

6. Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis rymmer fenomenet gränslöst arbete i dagens arbetsliv flera dimensioner, 

där denna studie har berört ett antal av dem. I följande avsnitt presenteras svar på studiens 

frågeställningar, en avslutande diskussion av undersökningens resultat samt implikationer för 

vidare forskning.  

 

6.1 Summering 

Syftet med studien har varit att undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas av 

att arbeta gränslöst, det vill säga arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga 

och organisatoriska gränser. För att besvara detta formades fyra frågeställningar med avsikt att 

ringa in studiens syfte.  

 

Svaret på frågan “Hur yttrar sig det gränslösa arbetet i förhållande till tid och plats?” har visat 

sig variera mellan intervjupersonerna. De centrala platser som tagits upp hos alla 

intervjupersoner har varit arbetsplatsen samt hemmet men platser som pendeltåget och bilen 

har även tagits upp under intervjuerna. Intervjupersonernas skildringar av när arbetet utförts har 

också varierat. Mycket av arbetet har visat sig utföras på dagtid under ordinarie arbetstimmar 

men inte sällan har arbetet förlängts till andra tider på dygnet. Att arbeta kvällstid har visat sig 

hos de flesta av intervjupersonerna vara vanligt förekommande, framförallt under specifika 

perioder där arbetsbelastningen varit högre. Tider som helger, semestrar och perioder där 

intervjupersonerna varit sjuka har också presenterats. Resultaten tycks visa att arbetstiderna ses 

som mer centrala för det gränslösa arbetet än på vilken plats arbetet utförs.  

 

Den andra frågeställning “Vad anser individerna i studien om att arbeta “gränslöst”?” har visat 

sig ha både negativa och positiva aspekter. Intervjupersonerna lyfter fram vissa fördelar, där 

det främst läggs fokus på den upplevda friheten. Många pekar på förmånen att själv kunna 

fördela sin arbetstid och menar att det underlättar vardagen på flera sätt. De nackdelar som lyfts 

rör framför allt svårigheter med gränsdragning, exempelvis lyfter flera intervjupersoner att det 

är en utmaning gällande tillgänglighet via telefonen samt att det är svårt att veta när arbetet är 

slut för dagen. Resultatet visar att det gränslösa arbetet kan påverka den psykologiska 

frånkopplingen från arbetet negativt, vilket kan påverka intervjupersonernas återhämtning efter 

arbetet.  
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Svaret på frågan “Hur upplever tjänstemännen att det gränslösa arbetet påverkar deras relation 

mellan arbetsliv och privatliv?” innehöll flera aspekter. Flertalet exempel på hur privatlivet 

underlättades genom möjligheten till det gränslösa arbetet framhävs. Exempel på detta är att få 

ihop “livspusslet” på ett effektivt sätt, exempelvis genom att träna under ordinarie arbetstid eller 

att gå tidigare från arbetet för att hämta barn på förskolan. Det har dock visat sig att arbetslivet 

ofta träder in på privatlivet och att ett gränslöst arbetssätt förlänger intervjupersonernas 

arbetstid. Detta kan leda till en upplevd sämre balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Frågan “Hur upplever tjänstemännen att det gränslösa arbetet påverkar deras organisatoriska 

och sociala arbetsmiljö?” kan besvaras utifrån tre aspekter; arbetskrav, kontroll samt socialt 

stöd. Resultaten visar att intervjupersonernas arbetskrav upplevs som höga, men att majoriteten 

av intervjupersonerna även upplever en hög egenkontroll över sitt arbete, vilket samspelar med 

varandra för att få en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultatet visar att stödet från 

chefer generellt är högt, stödet från kollegor beskrivs generellt som något lägre då kollegorna 

ibland inte är på plats alternativt har för mycket att göra. Resultatet har även visat att två av 

intervjupersonerna önskar mer kontroll från arbetsgivaren, exempelvis gällande hur lång tid en 

arbetsuppgift får ta och när arbetet är tillräckligt bra. 

 

6.2 Övergripande diskussion 

Resultaten som framkommit har visat tydliga mönster gällande det gränslösa arbetets olika 

dimensioner. Resultaten i studien kan dock ses med viss kritisk hållning då det finns faktorer 

som kan ifrågasätta delar av studiens trovärdighet. Hade datainsamlingsmetoden inte endast 

bestått av kvalitativa intervjuer utan istället kompletterats med exempelvis en 

observationsstudie så hade resultaten och analysen kunnat se annorlunda ut. En 

observationsstudie hade exempelvis minimerat det potentiella avståndet mellan vad 

intervjupersonerna framfört under intervjuerna kontra vad som faktiskt sker.  

 

Resultaten har till viss mån överensstämt med den teori och tidigare forskning som utgjort den 

teoretiska referensramen i studien. Studien visar hur resultaten på flera sätt kan relateras till 

Sennetts (2000) teori om flexibilitet, Goffmans (2014[1959]) utvalda delar från den 

dramaturgiska analysmodellen samt Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell. 

Något som dock avvikit från teorin har varit förfrågan om minskad egenkontroll (se avsnitt 

5.3.2) från några av intervjupersonerna. Detta motsäger Karasek och Theorells (1990) teori som 
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säger att hög egenkontroll i samband med höga arbetskrav skapar den bästa organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. Vi tolkar resultatet som att otydliga arbetskrav i samband med en hög 

egenkontroll kan skapa oro för arbetstagaren. Att inte veta när arbetet är tillräckligt bra i 

kombination med en gränslös arbetstid kan skapa en pressad arbetssituation för arbetstagaren.  

 

Vi anser att denna studie kompletterar den tidigare forskning som presenterats (se kapitel 2). 

Vi anser även att denna studie kan fylla den kunskapslucka som identifierats gällande 

kvalitativa studier kopplat till tjänstemännens upplevelser av sitt gränslösa arbete i förhållande 

till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. Studien kan även komplettera de tidigare 

studierna som presenterats då ny informations- och kommunikationsteknik inneburit nya 

former för gränslöst arbete. Detta märks framför allt i resonemangen kring strategier för 

gränsdragning, vilket tycks vara ett relativt outforskat område. 

  

En tanke som uppkommit under studiens gång är huruvida intervjupersonerna justerat sina svar 

inför oss som forskare. Som tidigare nämnt pratar alla intervjupersoner generellt gott om sin 

arbetssituation, även de som indikerar på att de exempelvis har en för hög arbetsbelastning. Det 

är möjligt att intervjupersonerna velat svara på ett socialt önskvärt sätt. Detta hade vi i åtanke 

under intervjuerna, och försökte därmed även efterfråga svårigheter med det gränslösa arbetet 

under intervjuerna. Trots detta är det svårt att avgöra om intervjupersonernas svar avspeglar 

den faktiska upplevelsen, eftersom det alltid finns en risk att det som sägs och det som sker inte 

är samma sak. Detta kan vara en dold bakomliggande dimension till studiens resultat. Detta kan 

vara en dold bakomliggande dimension till studiens resultat. 

 

6.3 Implikationer för vidare forskning 

Denna studie har studerat individer som tillämpar ett gränslöst arbete. Vi har konstaterat att det 

skulle vara intressant att även studera individer som inte arbetar gränslöst, och på så sätt göra 

en komparativ studie för att jämföra resultaten. Något annat som framkommit tydligt under 

denna studie är att gränslöst arbete är en nutida men även framtida utmaning inom arbetsmiljö. 

Som konstaterat kan det gränslösa arbetet vara en orsak till stress vars långsiktiga konsekvenser 

ännu inte till fullo har visat sig. Som tidigare beskrivet rekommenderar Arbetsmiljöverket 

(2015) att arbetsgivaren tar hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan påverka arbetstagarens 

hälsa. Därmed har frågan ställts hos oss som forskare hur arbetsgivare kan arbeta med det 

gränslösa arbetet på ett sätt som är gynnsamt för både arbetsgivare och arbetstagare. Denna 

studie har begränsats till arbetstagarens perspektiv. En implikation för vidare forskning skulle 
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kunna vara att göra vidare studier ur arbetsgivarens perspektiv och deras roll inom det gränslösa 

arbetet. En tanke skulle kunna vara att studera mer om strategier för gränsdragning, och hur 

arbetsgivare kan arbeta med detta på ett strategiskt sätt. Det gränslösa arbetet kommer med stor 

säkerhet att fortsätta existera, och innebär således nya utmaningar för morgondagens 

arbetsgivare.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Informera intervjupersonen om studiens upplägg samt syftet med intervjun. Förklara att 

intervjupersonernas namn samt organisationer kommer att vara anonymiserade, men att kön 

och ungefärlig ålder kommer att redovisas. Berätta för intervjupersonen att de när som helst 

under intervjun har rätt att avbryta om de så helst vill och att de kan välja att avstå från att svara 

på frågor under intervjun. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. Kontrollera att det är okej att 

intervjun får spelas in. Framhåll att det inspelade materialet samt transkriberingarna kommer 

behandlas konfidentiellt och raderas efter att studien är färdigställd. 

 

Förberedande frågor 

• Introduktion 

• Namn 

• Ålder?  

• Familjesituation - Civilstatus/barn? 

 

Arbete 

• Berätta lite om din arbetssituation idag 

• Beskriv en typisk arbetsvecka 

• Arbetsroll, arbetsuppgifter, hur länge har du jobbat här? 

• Arbetslivshistoria 

• Utbildning 

 

Tid och Rum 

• Hur ser dina arbetstider ut? 

• Hur mycket skulle du uppskatta ungefär att du arbetar i timmar per vecka i snitt? 

Hur ofta arbetar du utöver ordinarie arbetstid? Hur kommer det sig? 

• Hur fördelar du dina arbetstimmar under en vecka? Jobbar du på 

dagar/kvällar/helger? Hur kommer det sig? 

• På vilket sätt har du möjlighet att påverka hur din arbetstid fördelas? 

Vilka för- och nackdelar ser du med detta? 

• Vart förlägger du främst ditt arbete? Kontoret? Hemma? På resande fot? Övrig plats? 

Hur kommer det sig? 
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• På vilket sätt har du möjlighet att påverka vart du förlägger ditt arbete? Vilka 

för- och nackdelar ser du med det? 

• Har du arbetat vid tillfällen när du varit hemma sjuk/vabbat eller på semester? 

Hur kommer det sig? 

 

IKT 

• Vad för kommunikationsutrustning använder du dig av? 

• Har denne utrustning tilldelats till dig av arbetsgivaren? 

• Får man ta med det hem eller används det bara på jobbet? 

• Hur tänker du inför den flexibilitet som möjliggörs av den utrustning du använder? 

Smartphone, uppkoppling, tillgänglighet osv. 

• Är du tillgänglig för arbetsrelaterade frågor utanför ordinarie arbetstid? 

Är det självvalt? Upplever du påtryckningar? Hur gör kollegorna? 

• Hur hanterar du din egna tillgänglighet och hur begränsar du den? 

• Finns det några regler för hur du får lägga upp ditt arbete? Finns det även regler för IKT 

användande? 

• Om inte, skulle du vilja ha det? 

• Har du möjlighet att koppla bort dina arbetsuppgifter helt på din fritid?  

 

Privatliv/arbetsliv 

• Hur skiljer du på din arbetstid och tid när du är ledig? 

• Märker du en skillnad på tillgänglighet inom detta jobb kontra tidigare arbeten 

du haft? 

• Skulle du säga att t.ex. familjeliv/vänner/andra aktiviteter påverkas av ditt 

arbete? 

• Underlättar den arbetsform du har din vardag på något vis? Hur då? 

• I vilken utsträckning arbetar du utanför ordinarie arbetstid? 

• Drivkrafter - Varför? Få kontroll? Upplevda krav utifrån (chef, kollegor)? 

Upplevda krav på dig själv? Stress? 

• Har du strategier för gränsdragning mellan arbete och privatliv? 

• Deltar du/har du deltagit i några andra arbetsrelaterade aktiviteter utanför 

arbetstid? Middagar, events, konferenser, arbetsresor. 
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Krav, kontroll, stöd 

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

• Vilka för och nackdelar finns med detta? Krävs det mycket egna beslut? 

• Hur ser dina möjligheter ut att själv påverka hur din arbetsdag ska 

struktureras? 

• Kan du bestämma helt själv eller är det framför allt chefen som styr hur du 

lägger upp arbetet?  

• Hur kontrolleras ditt arbete? 

• Hur upplever du din arbetsbelastning i ditt arbete? Hög/låg? Har du möjlighet 

att tacka nej till arbetsuppgifter? Finns det förväntningar från kollegor eller 

chef?  

• Hinner du utföra dina arbetsuppgifter? Om inte, hur hanterar du det? Går det 

ut över den lediga tiden? 

• Har du stöd från chef och kollegor i din arbetssituation? 

• På vilket sätt? Hur artar det sig? T.ex. om du har fler arbetsuppgifter än vad 

hinner? Vid semester eller sjukdom? 

• Upplever du att du har möjlighet till återhämtning? 

• Är det något som uppmuntras av arbetsgivare/chef eller eget initiativ? 

 

Övrigt 

• Om du fick välja att ändra något inom din nuvarande arbetssituation, vad skulle 

det vara? 

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

Vi skulle först och främst vilja tacka dig för att du valt att ställa upp på en intervju med oss. Vi 

uppskattar detta något enormt då du hjälper oss att lyckas med våra studier och stundande C-

uppsats. Vi skulle därmed vilja informera dig om syftet till studien samt varför du kommer att 

bli intervjuad av oss. 

 

Intervjun som vi utför kommer att vara underlag för den C-uppsats vi för närvarande arbetar på 

inom kursen Sociologi C på Södertörns högskola. Vi läser denna kurs i samband med det 

program vi valt, Personalvetarprogrammet med inriktning Sociologi. På grund av vårt 

programval så har vi valt att inrikta oss på studier inom arbetslivet. Studiens syfte är att 

undersöka hur individer inom tjänstemannasektorn påverkas av och resonerar kring gränslöst 

arbete. Några teman som kommer frågas kring är relationen mellan arbetsliv och privatliv, 

användande av IT utrustning, samt hur arbetets upplägg påverkar arbetsmiljön. 

 

Resultaten från intervjun kommer endast användas i denna studie. Namn samt arbetsplats 

kommer att vara anonymiserat i studien. Intervjun kommer att spelas in då vi efter intervjun 

skall transkribera materialet och analysera de svar som framkommit. Såklart kan du när som 

helst avbryta din medverkan. Du har även chansen att läsa den färdigställda studien om det 

önskas. 

 

Återigen tack för din medverkan! 

 

Hör gärna av dig till någon av oss om du har några frågor eller funderingar. Ni kan även 

kontakta vår handledare Paul Fuehrer vid frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

Oscar och Nelly 
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