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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att få en ökad förståelse kring hur egenföretagare drar gränser mellan 

arbete och privatliv i det moderna samhället. Vidare är att få en ökad förståelse kring 

gränsdragning och hantering av den samt vilken roll det moderna fenomenet Hoffice har som 

både arbetsplats och arbetssätt. Dessutom belyses hur den ökade friheten och individualismen 

i samhället påverkar individ och gränsdragning. Studien bygger på fem semistrukturerade 

intervjuer med egenföretagare som är medlemmar i Hoffice, ett av de nya arbetssätten i Sverige 

idag. Studien visar att gränsdragningen kan delas in i tre delar, vilka är genom tid och rum samt 

genom mental gränsdragning. Faktorer som styr gränsdragning är exempelvis kunder, barn och 

ekonomi, något respondenterna behöver förhålla sig till och inte kan styra över. Gemensamt är 

att de upplever sig ha en frihet kring att forma sitt liv och sin identitet. Studien visar att det inte 

finns någon klar gränsdragning mellan arbete och privatliv utan de sammanflätas. Som 

egenföretagare har de många val de behöver göra både kring sitt företagande och privatliv, det 

har även framkommit att Hoffice har en betydande roll för respondenternas gränsdragning.  

 

Nyckelord: Egenföretagare, flexibilitet, gränslöst arbete, Hoffice, moderna samhället, 

reflexivitet, 

 

Abstract 
This study aims to get an understanding about how the self-employed draws boundaries 

between work and private life in modern society and how the boundaries is managed. The 

purpose of the study is to get an understanding of which role the modern phenomenon Hoffice 

have as both as a workplace and a workmethod. Furthermore the study illustrate how the 

increasing freedom and individualism in modern society affects the individual and the 

boundaries. The study is based on five semi-structured interviews with self-employed workers 

who are members of Hoffice. The study shows that boundaries can be divided into three parts, 

by time and space as well as mentally. External factors controlling the boundaries are for 

example children, finances and customers, something the respondents have to relate to and at 

the same time have no control over. Common is that the respondents feel they have freedom to 

shape their own life and identity. The study shows that there is no clear limits between work 

and private life, they blend together. A self-employed have many choices they have to do both 

for the business and the personal life, it has emerged that they are helped by Hoffice when it 

comes to boundaries between work and private life.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie berör hur egenföretagare som är medlemmar i Hoffice upplever och hanterar 

gränsdragning mellan arbete och privatliv i dagens flexibla samhälle. I studien framkommer att 

det finns tre typer av gränsdragnings som görs genom tid och rum samt mentalt. Det nya 

arbetssättet, Hoffice, hjälper egenföretagarna att dra en gräns mellan arbete och privatliv. En 

egenföretagare i dagens samhälle behöver göra fler val än en anställd genom att de har flera 

roller, de är bland annat arbetsgivare, arbetstagare och privatperson. Egenföretagare kan ses 

som en viss livsstil som man väljer att ha. Ett problem med att gränsen suddas ut mellan arbete 

och privatliv är att stressen ökar för individen i fråga och den får lite tid till återhämtning. 

Eftersom det är fler som arbetar hemifrån är det viktigt att lyfta problemet med att gränserna 

mellan arbete och privatliv suddas ut. Egenföretagarna ökar i Sverige, det är viktigt att forska 

om och belysa deras arbetssituation. För att ta reda på hur egenföretagare hanterar och upplever 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv intervjuades fem egenföretagare som alla var med 

i Hoffice.   
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1. Introduktion 

Dagens arbetsliv präglas av flexibilitet vilket medför att det förekommer många nya sätt att 

organisera arbetet på som bryter mot traditionella mönster, bland annat har arbetstiderna blivit 

mer flexibla och arbetsplatsen har ändrat karaktär (Allvin, M; Aronsson, G; Hagström, T; 

Johansson, G & Lundberg, U. 2006, ss. 12ff). Genom teknikutvecklingen har möjligheterna 

ökat till att kunna arbeta på olika platser oavsett vilken tid på dygnet det är, exempelvis kan 

man maila på bussen eller skriva ett protokoll på kvällen i hemmet efter att barnen lagt sig. 

Detta flexibla arbetssätt innebär att det läggs mer ansvar på individen som själv behöver planera 

och strukturera sin arbetsdag. En följd av detta är att fler arbetar hemifrån idag jämfört med 

tidigare och när arbetet kommer in i hemmet kan det bli svårare att dra gränser mellan arbete 

och privatliv (Allvin, Wiklund, Härentam & Aronsson 1999, s. 37). En av de arbetsplatser som 

uppkommit i det moderna nutida samhället är Hoffice vilket står för home office, konceptet 

bygger på att sitta tillsammans hemma och arbeta för att få gemenskap, struktur och disciplin 

(Lagercrantz 2014). Det är en jobbtrend som ökar bland ensamarbetare, utan en fast arbetsplats, 

framförallt i Europa men även i Amerika och Asien (Högström 2015).  

 

Samhället idag är utformat så att individer är mer beroende av andra individer och/eller tjänster 

för att forma sin vardag. Tidigare gjordes det mesta genom traditionella val och strukturen för 

arbetet berodde på rutinmässiga val, gör som man alltid gjort. Då fanns det inte ett lika stort 

utbud av tjänster och varor i samhället att förhålla sig till, idag behöver individer ta ställning 

till stora och små beslut dagligen gällande bland annat arbetsliv och privatliv (Giddens 2008, s. 

30). En del val kan exempelvis vara att välja rätt utbildning eller arbete, andra val kan handla 

om att styra sin dag gällande planering och strukturering av arbetet. Alla val individen gör 

dagligen behöver synkroniseras och på så vis formas en identitet (Giddens 2008, ss. 13, 23f). 

Lyxigt kan tyckas att få möjlighet att styra över sin dag och att ha så många val och möjligheter 

att ta ställning till, en problematik som kan uppstå i och med alla valmöjligheter är att dra 

gränser mellan arbete och privatliv. 

 

På hemsidan Egenföretagare.com (2016) framgår vilka för- och nackdelar det kan finnas med 

att vara egenföretagare. Fördelar som lyfts fram är att inte ha en chef som styr, utan att istället 

ha frihet att bestämma själv över arbetsuppgifter och ledighet. Nackdelar kan vara att det kan 

bli väldigt ensamt om det inte finns några anställda eller någon samarbetspartner i 

verksamheten. Egenföretagandet i Sverige ökar, enligt SCB (bilaga 2) finns det cirka 865 000 
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företag i Sverige år 2015 med noll anställda, det har ökat med nästan två tredjedelar sen år 1993 

då det fanns cirka 310 000 företag med noll anställda.  

 

1.1 Arbetets förändring i det moderna samhället 

Här presenteras en kort bakgrundsinformation om samhället och arbetssättets förändring. I 

Modernitet och självidentitet (2008) redogör Anthony Giddens hur moderniteten ändrat form 

från industrialismens och kapitalismens inträde på 1900-talet till dagens dynamiska moderna 

samhälle. Giddens menar att moderna institutioner präglas av extrem dynamik och skiljer sig 

från tidigare moderna perioder, han kallar den en skenande värld vilket syftar till att sociala 

förändringar sker inte bara snabbare utan även att dess påverkan är mer omfattande och går 

djupare (Giddens 2008, ss. 24ff). 

 

Det här bekräftar Allvin et al. i boken Gränslöst arbete (2006) de beskriver hur arbetslivet 

förändrats i form av att organisationer blivit mer flexibla, mer gränslösa och obestämda. Enligt 

författarna har kraven på kompetens och kvalifikationer ökat i dagens samhälle. Även 

konkurrensen mellan företagen har ökat genom marknadens inflytande och den internationella 

expansionen samt genom den explosionsartade utvecklingen inom bland annat tekniksektorn. 

Företag i det moderna samhället är mer beroende av varandra för att kunna fullfölja sina 

åtaganden, de har tvingats att bli mer flexibla och anpassningsbara. De behöver kunna agera 

snabbare vilket har gjort att nya regler och styrinstrument utvecklats. Författarna beskriver hur 

förändring av nya regler och styrinstrument har ändrat karaktär snarare än att de reglerar andra 

saker än tidigare, de har blivit mer uppgiftsorienterade och lösare. Detta på grund av 

marknadens villkor där organisationer måste anpassa sig genom flexibelt arbete. Författarna 

beskriver hur arbetets karaktär har genomgått en förändring från hantverk till massproduktion 

och nu på senare tid till det flexibla arbetet (Allvin et al. 2006, ss. 12–17). Det flexibla arbetet 

innebär att mer ansvar läggs på individen att forma sin arbetssituation vilket medför att flera 

arbetar hemifrån (Allvin et al. 2006, ss. 171f). Det flexibla arbetet kommer beskrivas mer 

djupgående längre fram i studien under teorikapitlet. En konsekvens av det nya arbetssättet är 

att gemenskapen på arbetsplatsen minskar eftersom man inte längre umgås i exempelvis det 

gemensamma fikarummet. Sammanfattningsvis menar författarna att genom de otydliga 

gränser om finns idag i att hitta balans mellan arbete och privatliv kan skapa osäkerhet och 

otrygghet, det kan bli svårt att koppla av från arbetet vilket kan leda till konsekvenser som stress 

och andra hälsoeffekter (Allvin et al., 2006 ss. 171f).  
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1.2 Hoffice 

Nedan presenteras ett nytt fenomen och arbetssätt, Hoffice, mer i detalj, vad det är och hur det 

går till på Hoffice. Hoffice står för home office och idén är att individer sitter hemma hos 

varandra och arbetar tillsammans med sina egna projekt (Hoffice 2015).  

 

Hoffice.nu är ett nätverk som syftar till att skapa fantastiska kostnadsfria arbetsplatser 

och göra det möjligt för människor att följa sina drömmar. Arbetsplatserna är 

kostnadsfria tack vare att vi använder en underutnyttjad resurs i samhället: våra hem. 

De blir fantastiska genom att vi utvecklar och använder metoder som gör det möjligt 

för oss som individer att dra nytta av kollektivets stöd och intelligens (Hoffice 2015). 

 

Citatet ovan beskriver grundtanken med Hoffice, att individer tillsammans kan stötta varandra 

i sina egna arbetsuppgifter, de menar att det ger en ökad effektivitet och gemenskap. Hösten år 

2013 föddes idén till Hoffice av Christofer Gradin Franzén när han tillsammans med en 

studiekamrat insåg att de arbetade bättre när de satt tillsammans. Hoffice idé bygger på tre 

teorier, den första är gåvoekonomi som betyder att donera ansträngning. I Hoffice sammanhang 

betyder det att öppna och dela sitt hem utan ekonomisk ersättning. Den andra teorin är kollektiv 

intelligens som betyder att vi kan öka vår intelligens genom att hantera komplexa och svåra 

livssituationer tillsammans, att man blir effektivare och gör mer om man är tillsammans. I 

Hoffice sammanhang betyder det att alla kan bidra med något, lyssna på varandra, sitta i samma 

rum, skapa kontakter och visa engagemang. Den sista teorin är aktionsforskning vilket innebär 

att synliggöra kunskap och handling. I Hoffice sammanhang betyder det att man återkopplar 

och ger feedback (Hoffice 2015).  

 

1.2.1 Hofficestrukturen 

För att kunna delta i en Hoffice träff behöver en individ vara medlem i Hofficegruppen på 

Facebook, som medlem går det sedan att delta och/eller skapa egna träffar. Det är upp till värden 

att bestämma över sin egen träff med undantag för en viss arbetsstruktur. Det ska finnas en 

start- och sluttid för dagen, vidare under dagen arbetas det under tystnad i 45 minuter mellan 

varje arbetspass tas en paus i 15 minuter med en gemensam pausaktivitet. Hoffice bygger på en 

teori om att det är viktigt att medvetandegöra sitt arbete. Det görs genom att deltagarna i varje 

paus delger de andra vad man utfört i arbetspasset och vad man vill åstadkomma de följande 45 

minuterna. När ett evenemang skapas bestämmer värden hur många som får plats i hemmet och 

hur arbetsplatserna fördelas, vilka tider som gäller samt beskriver om det finns wifi, telefon och 
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andra administrativa tillbehör (Hoffice 2015). Hoffice i sig har en arbetsstruktur och är ett 

arbetssätt som man som egenföretagare kan använda sig av.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur egenföretagare, som är med i Hoffice, 

hanterar och upplever gränsdragning mellan arbete och privatliv i det moderna samhället. 

Studien baseras på två huvudfrågeställningar samt två underfrågor till den första huvudfrågan. 

 

Hur drar egenföretagare gränsen mellan arbete och privatliv? 

Hur upplever de att de kan styra den gränsdragningen?  

Vilka olika arbetsplatser används av egenföretagare och på vilket sätt används de? 

Vilka olika val behöver egenföretagare hantera och förhålla sig till gällande balansen mellan 

arbete och privatliv och hur påverkas de av dessa? 

 

1.4 Avgränsning och centrala begrepp 

Den ekonomiska aspekten är en viktig del i varför personer arbetar och att ekonomiska medel 

behövs för att överleva. I den här studien fokuseras det inte på detta inte heller har det ställts 

frågor kring respondenternas ekonomi. Dock tar respondenterna själva upp företagets ekonomi 

som en viktig del i gränsdragningen och därför kommer det kort att namnas i resultat och 

analysdelen. Det är mer ur en gränsdragningsaspekt än ur en ekonomisk aspekt.  

 

Följande begrepp är vedertagna och förekommer ofta i sitt sammanhang, därför anses det 

nödvändigt att definiera hur de används i denna studie. Egenföretagare avser en person som 

driver en egen affärsverksamhet och har noll anställda. Arbete är det förvärvsarbete som 

respondenten utför. Privatliv innebär allt det som görs utanför arbetstid exempelvis sysslor som 

utförs i hemmet, familjeaktiviteter och intressen.  

 

1.5 Disposition 

Den här kandidatuppsatsen är uppdelad i sex huvudkapitel som var för sig har flera 

underrubriker. Uppsatsens följande kapitel är tidigare forskning som redogör för den forskning 

som finns inom området för forskningsfrågan och är relevant för den här studien. Därefter följer 

ett teorikapitel som tar upp de teoretiska utgångspunkter som används i analysen. I 

metodkapitlet som följer beskrivs hur det empiriska materialet har samlats in och bearbetats 
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samt vilka etiska överväganden som gjorts. Vidare i resultat- och analyskapitlet redogörs det 

empiriska materialet som sedan kopplas ihop med teorin i en analys. Avslutningsvis i 

diskussionskapitlet besvaras frågeställning, egna reflektioner tas upp och förslag på vidare 

forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan redogörs en del av den tidigare forskning som finns inom ämnet och som har relevans 

för studien. Först presenteras en studie kring hur ett flexibelt arbetssätt påverkar individers 

gränsdragning och välmående. Därefter presenteras en forskning kring hur flexibiliteten i det 

moderna samhället är individ- och situationsberoende.  Den forskning vi har tagit del av visar 

att det idag är svårare att dra en gräns jämfört med tidigare samtidigt som det gör det lättare för 

individen att kombinera arbete och privatliv.  

 

I Flexibilitetens gränser redogör Anne Grönlund (2004) för hur det flexibla arbetssättet tar sig 

uttryck på arbetsplatser i Sverige. Hon menar att flexibiliteten kan gynna både arbetstagare och 

arbetsgivare men även att den kan ha en negativ verkan på arbetstagare eller arbetsgivare, vilket 

skiljer sig från den allmänna debatten, där den organisatoriska flexibiliteten sägs gynna 

arbetstagaren och inte bara arbetsgivaren (Grönlund 2004). Individer får en mer flexibel 

arbetstid om de anpassar arbetstiden efter verksamhetens behov, detta innebär att flexibiliteten 

är styrd från arbetsgivaren (Grönlund 2004, s. 115). Dock innebär inte flexibla arbetstider en 

direkt positiv inverkan på att det skulle vara lättare att förena arbete och privatliv (Grönlund 

2004, s. 203). Att ha flexibla arbetstider ökar möjligheten att umgås med familjen och att utöva 

sina fritidsintressen, vilket ses som positivt. Har individen höga krav och låg flexibilitet uppstår 

däremot problem, vilket missgynnar individen. Grönlunds studie visar också att ju större 

flexibilitet en individ har desto mer konflikt blir det mellan arbete och privatliv, vilket kan bero 

på att individer då känner att de behöver ta ett större ansvar för hemmet. Att ha flera roller som 

exempelvis mamma, arbetare och tränare kan vara både positivt och negativt. Det kan vara 

positivt i den bemärkelsen att det psykiska välbefinnandet ökar så mycket i en roll att det väger 

upp de negativa effekterna i en annan roll. Dock kan det vara negativt att ha många roller, om 

alla eller några av dessa roller ställer höga krav på individen. Grönlund menar att ju högre krav 

en individ har på sig desto större bli konflikten mellan arbete och privatliv. (Grönlund 2004, ss. 

167, 171ff, 203). Hon anser att flexibiliteten kan ses som en smidig anpassning till snabba 

förändrade omständigheter (Grönlund 2004, s. 210). 

 

I rapporten Frikopplad eller frånkopplad- om innebörden och konsekvenserna av gränslösa 

arbeten (1999) utreder Allvin et al. de förändrade arbetsvillkoren i det moderna samhället där 

allt fler krav ställs på individen. 
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Författarna kommer bland annat fram till att arbetsvillkor idag är individ- och situations 

beroende. Det är individen själv som i stor utsträckning bestämmer när och var arbetet ska 

utföras, vilket i sin tur innebär att individen behöver formulera skäl till att arbeta just där och 

då (Allvin et al. 1999, ss. 32f). Skälet kan vara individberonde vilket innebär att det är 

individens behov som styr när och var arbetet ska utföras, det finns ingen generell arbetstid eller 

arbetsplats (Allvin et al. 1999, s. 33). Det kan exempelvis handla om att individen har ett behov 

att kunna lämna barnen på dagis en viss tid eller att individen behöver kunna uträtta ett privat 

ärende mitt på dagen. Skälet kan även vara situationsberoende vilket innebär att individen 

måste förhålla sig till kundens krav och/eller organisationens krav. Detta menar författarna leder 

till att individen hela tiden arbetar för att möta de förväntningar som ställs på dem (Allvin et al. 

1999, s. 33). Exempelvis kan en individ behöva arbeta på kvällen om kunden ringer och ställer 

krav. 

 

Det nya arbetssättet, där mycket ansvar ligger hos individen, innebär att individen behöver 

kunna agera självständigt och det menar Allvin et al. uppnås av målmedvetenhet. Individen 

behöver veta vad hon ska åstadkomma och hur hon ska göra det. Författarna menar att målet 

för individen behöver vara begripligt och meningsfullt för att hon ska kunna agera självständigt. 

I det moderna samhället flyter de personliga målen samman med de arbetsrelaterade målen, det 

medför, enligt författarna, att målvetenheten blir ett personligt projekt (Allvin et al. 1999, s. 

33). 

 

Arbetsvillkoren har i det moderna samhället blivit lösare, de är inte längre fasta och generella, 

vilket Allvin et al. menar beror på att arbetet har gjorts flexiblare. Idag är det individens 

anställningsbarhet som bestämmer individens möjligheter till att få ett arbete samt till att få 

utvecklingsmöjligheter inom arbetet (Allvin et al. 1999, s. 33). Författarna menar att när 

individen själv i stor utsträckning får utforma sina arbetsvillkor blir regleringen av arbetet 

subjektivt. Tidigare i det icke moderna samhället var arbetsvillkoren objektiva och utgjorde en 

gräns mellan arbete och privatliv. Genom subjektiveringen löses gränsen upp, arbetet får ett 

större inflytande över privatlivet och vice versa. Gränser varierar från person till person och 

situation till situation i större uträckning än under icke modern tid (Allvin et al. 1999, s 34). 

 

Det kan ses som en personlig frihet att själv vara aktiv och ta ansvar för sitt arbete dock menar 

författarna att det även finns en negativ sida också, vilken de benämner som utanförskap. Detta 

utanförskap kan bland att yttra sig av att det är individen själv som behöver skaffa de verktyg 
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hon behöver för kompetensutveckling. Ett utanförskap kan även synas genom att individen inte 

har en självklar tillgång till ett socialt sammanhang, samt att det kan vara svårt att få bekräftelse 

på sin arbetsinsats (Allvin et al. 1999, ss. 34f). Familjelivet dras in i arbetet när hemmet 

omvandlas till arbetsplats och när arbetstiden är obestämd och föränderlig. Detta kan leda till 

att man arbetar för mycket, är tillgänglig dygnet runt samt att det blir svårt att koppla bort 

arbetet. Relationen mellan arbete och privatliv organiseras genom att de båda sfärerna 

integreras med varandra (Allvin et al. 1999, s. 37). 

 

2.1 Sammanfattning 

Denna studie har som en utgångspunkt att egenföretagare har flera roller än en anställd att ta 

hänsyn till. De är arbetsgivare, arbetstagare och en privatperson som i sin tur kan ha flera roller 

så som förälder, barn och kompis. Som nämndes ovan, s. 6, kan det vara positivt att ha flera 

roller så länge de inte ställer för höga krav på personen. Det blir viktigt att kunna hantera alla 

dessa roller i en modern flexibel värld. Flexibilitet sägs gynna både arbetstagare och 

arbetsgivare, som nämnts ovan s. 6, vilket visar att egenföretagare behöver vara flexibla då de 

är både arbetstagare och arbetsgivare. Även Allvin et al., ovan s. 7, menar att individen behöver 

vara flexibel, hon måste själv ta kommando och har ansvar för att planera och genomföra arbetet 

i den föränderliga värld vi lever i idag. De menar att det visserligen blir ett mer omväxlande, 

stimulerande och mer personligare liv, men att det finns även negativa faktorer som kan påverka 

individen. Genom att arbetet blir mer flexibelt så ökar även kraven på att varje individ behöver 

anpassa sig till denna flexibilitet. Positivt kan tyckas att en arbetstagare kan bestämma över sina 

tider, sina arbetsuppgifter och hur de ska utföras, men med ansvar och frihet kommer även krav 

och val, det är upp till individen att planera och strukturera sitt arbete för att nå resultat och mål 

(ovan s. 7).  
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3. Teori 

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för studien, inledningsvis förklaras tre 

mönster som återfinns i det moderna arbetslivet och vilken viktig roll flexibilitet har i det 

moderna arbetslivet. Därefter redogörs för hur det moderna samhället och självidentiteten 

påverkar och påverkas av varandra samt hur självidentitet blir ett projekt i sig som påverkar 

både arbetslivet och privatlivet.  

 

3.1 Mönster i det nya arbetslivets 

I det nya arbetslivet går det att finna tre genomgående mönster som särskiljer det nya från det 

traditionella arbetslivet, det första mönstret är avreglering, det andra är individualisering och 

det tredje är heterogenisering (Allvin et al. 2006, ss. 168ff).  

 

3.1.1 Avreglering 

Genom avregleringar i det moderna arbetslivet blir arbetet mer flexibelt och författarna menar 

att det finns två typer av flexibilitet som kan identifieras, det är flexibilitet genom förtroende 

samt flexibilitet genom utbytbarhet (Allvin et al. 2006, ss. 35, 44).  

 

Flexibilitet genom förtroende innebär att arbetstagaren själv får bestämma över sitt arbete 

(Allvin et al. 2006, s. 35). De regler och traditioner som fanns i det traditionella arbetslivet 

omdefinieras, omvärderas eller tas bort helt, framförallt blir de mer individ- och 

situationsbundna, det innefattar exempelvis fria arbetstider och distansarbete (Allvin et al. 

2006, ss. 168f). I det här arbetssättet är det viktigt att individen kan planera och strukturera så 

att allt inte flyter ihop. Detta sätter höga krav på prestationen hos individen, det tillsammans 

med lösa arbetsvillkor sätter stora krav på effektivitet och fokus. Individerna behöver själv 

planera sitt arbete och underhålla sina kontakter i arbetslivet (Allvin et al. 2006, ss. 37f). 

Författarna beskriver att denna typ av flexibilitet är ofta den som egenföretagare upplever. De 

menar att egenföretagare behöver ägna sig åt sådant som annars är fritt på arbetsplatsen vilket 

är tidskrävande. Det kan vara arbetsuppgifter som exempelvis att beställa bud, bekosta och 

inreda arbetsplatsen, städa och betala räkningar. Utöver detta ska även egenföretagare planera 

sitt arbete och underhålla sin kontakter. Författarna skriver att det är svårt att helt och hållet 

ansvara för sitt eget arbete (Allvin et al. 2006, s. 39). Allvin et al. menar att egenföretagare löser 

svårigheter med att ta ansvar och de utökade uppgifterna på lite olika vis, en del väljer att dela 

kontorslokal så att vissa arbetsuppgifter så som städning och kaffebryggning utförs gemensamt. 
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Andra väljer att dela arbetsplats med andra i samma situation och inom samma bransch så att 

de utöver städning och kaffebryggningen även kan byta erfarenheter med varandra (Allvin et 

al. 2006, s. 39). 

 

Den andra typen av flexibilitet är genom utbytbarhet vilket innebär att organisationer gör sig 

oberoende av individen. Verksamheter skapar optimala arbetsrutiner så att individers prestation 

är mätbara och dessa mätningar följs upp, vilket gör att individen behöver leva upp till en viss 

standard. I denna typ av flexibilitet anpassas exempelvis arbetstiden till företaget genom övertid 

och arbetet anpassas till rummet genom mobila kontor, där arbetsuppgiften för dagen styr var 

du sitter framför att ha en bestämd arbetsplats (Allvin et al. 2006, ss. 46f, 52).  

 

Avreglering i arbetet gör att gränsen mellan arbete och privatliv flyter ihop men även vice versa. 

Individer tar med arbete hem samtidigt som personliga intressen styr arbetet i form av bland 

annat val av arbete eller arbetstider. Personliga val görs kring att forma sin identitet och gällande 

sina familjeåtaganden, i det moderna arbetslivet bygger även arbetsvillkor på personliga val 

(Allvin et al. 2006, s. 169). 

 

3.1.2 Individualisering 

Individualisering i arbetslivet innebär att allt mer ansvar läggs på individen där hon själv måste 

definiera, planera och utföra arbetet. Individen får större förtroende samtidigt som hon inte får 

göra som hon vill, det blir nya regleringar som organisationen använder som styrmedel (Allvin 

et al. 2006, ss. 169f). För individen innebär den nya regleringen bland annat att hon ska vara 

obunden och rörlig i förhållande till arbetet, vilket medför att ”arbetslivet är ett personligt 

projekt och arbetet är en tillfällig mötesplats” (Allvin et al. 2006, s. 170). Det är med andra ord 

upp till individen att hela tiden utveckla sig själv i sin egen karriär där arbetet är den del av 

utvecklingen. 

 

3.1.3 Heterogenisering 

Heterogenisering i arbetslivet innebär att det skapas motsatspoler i arbetslivet, det yttrar sig i 

arbetslivet framförallt genom skilda arbetsvillkor, exempelvis flexibilitet genom förtroende och 

utbytbarhet. Vilken roll individen har till arbetet beror mycket på vilka förutsättningar och 

möjligheter som finns att tillgå. Två tydliga mönster syns, dels de som sätter arbetet i centrum 

där privatlivet får anpassas efter det och dels de som integrerar arbetet som en del av det 

personliga livssammanhanget (Allvin et al. 2006, s. 170).   
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3.1.4 Påfrestningar i arbetslivet 

Det nya arbetslivets krav skapar påfrestningar på individnivå som kan beskrivas i tre olika typer 

av påfrestningar. Den första typen är en ökad arbetsbörda som gör att individer har svårt att 

koppla av och som blir en källa till stress (Allvin et al. 2006, ss. 171f). Stressen uppstår bland 

annat genom att individen känner en tidspress att hinna med allt, det i sin tur bottnar i att 

individen själv behöver ta ansvar för planering av sitt arbete (Allvin et al. 2006, s. 53). Den 

andra typen är av social karaktär, de sociala relationerna luckras upp både i arbetet och i 

privatlivet. Tidigare kunde individer relatera till varandra genom sin funktion i arbetet, idag 

behöver relationerna vara mer privata. Det medför att de sociala relationerna idag är mer 

omfattande, komplicerade och oförutsägbara i både arbetet och privatlivet. Den tredje typen av 

påfrestning i arbetslivet är ökad otrygghet, de gränslösa arbetsvillkoren som en del upplever 

som frihet kan upplevas diffusa och kravfyllda. De lösa gränserna gör att individer känner sig 

osäkra och utelämnade, vilket i sin tur skapar otrygghet i arbetet (Allvin et al. 2006, ss. 171f). 

Allvin et al. anser att det nya arbetssättet påverkar gemenskap negativt eftersom den tidigare 

var lättillgänglig i form av att de umgicks på gemensamma platser som exempelvis fikarummet 

eller att de satt i gemensamma lokaler. Sammanfattningsvis menar författarna att genom de 

otydliga gränser om finns idag i att hitta balans mellan arbete och privatliv kan skapa osäkerhet 

och otrygghet, det kan bli svårt att koppla av från arbetet vilket kan leda till konsekvenser som 

stress och andra hälsoeffekter (Allvin et al. 2006, ss. 171f).  

 

3.1.5 Sammanfattning 

Genom att organisationer i det moderna samhället är mer flexibla är det lättare för 

egenföretagare att få uppdrag, eftersom organisationer köper in tjänster under vissa period 

istället för att anställa personal. Den typen av flexibilitet gynnar egenföretagare ur den aspekten 

att de får uppdrag, vilket gör att de tjänar pengar och därmed utveckla sin verksamhet. Att 

egenföretagare är flexibla genom förtroende är något som nämnts ovan, s. 9, de får själva 

ansvara för att arbetet blir utfört. Den typen av flexibilitet ställer höga krav på individen att 

strukturera sitt arbete så att det inte flyter ihop med privatlivet. Egenföretagare är även flexibla 

genom utbytbarhet dock i ett större sammanhang än det som nämnts ovan, s.9. Flexibilitet 

genom utbytbarhet innebär att organisationer gör sig fri från individen. I den här studien 

används flexibilitet genom utbytbarhet i den bemärkelsen att en kund kan välja att avsluta ett 

samarbete med en egenföretagare och välja en annan, på det sätter gör sig organisationen fri 

från att binda sig till endast en företagare. Det gör att egenföretagare lever i en oviss värld där 
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de inte med säkerhet vet att de har uppdrag framöver. Som nämndes ovan, s. 10, har de 

personliga valen börjat infiltrera även arbetet, det är gällande även för egenföretagare då de 

behöver göra personliga val beträffande verksamheten, arbetssättet och privatlivet, dessa val 

påverkar och påverkas av varandra, det är för att egenföretagare är ytterst ansvarig för alla tre 

delar. Det innebär att arbetslivet för egenföretagare blir ett personligt projekt. Egenföretagare 

likt anställda, vilka nämnts ovan, s. 10, har olika roller till sitt arbete, en del sätter arbetet i 

centrum medan andra integrerar arbetet i det personliga livsprojektet. 

 

3.2 Modernitet och självidentitet 

I Modernitet och självidentitet redogör Giddens (2008) för hur självidentiteten och det moderna 

samhället påverkar och påverkas av varandra, det är ett samspel som är under konstant 

förändring. Giddens menar att det moderna samhället är väldigt dynamiskt, det innebär att 

individer idag har fler valmöjligheter i en värld som är under ständig förändring. Individen 

behöver ständigt förhålla sig och fundera kring dessa valmöjligheter, detta menar Giddens gör 

att självet blir ett reflexivt projekt (Giddens 2008). 

 

3.2.1 Det moderna samhället  

Giddens beskriver hur självidentiteten och det moderna samhället påverkar och påverkas av 

varandra och att det är ett ständigt föränderligt samspel. Han menar på att dagens samhälle är 

dynamiskt vilket kortfattat kan beskrivas som att vi idag ställs inför andra krav och att det finns 

fler valmöjligheter i en värld som förändas snabbt, både för individ och samhälle. Giddens 

menar att enligt tidigare premisser så innebar det att vara människa, att man både ska veta vad 

man gör och varför man gör det, men Giddens vill lyfta det synsättet till en ny nivå. I 

förmoderniteten var identiteten fastställd redan vid födseln genom släktskap, kön och social 

status, i det moderna samhället föds individen in i ett samhälle som präglas av val och 

möjligheter där individen har ett eget ansvar att skapa sin egen identitet. Giddens menar att det 

är ett reflexivt projekt, att vi är det vi själva gör oss till genom att varje dag ta beslut och att 

kunna balansera mellan självförverkligandet och det snabba och föränderliga samhället 

(Giddens 2008, ss. 23ff). Enligt Giddens finns det tre processer, åtskiljandet av tid och rum, 

urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet, som pågår samtidigt för att bygga upp 

och reproducera det dynamiska moderna samhället (Giddens 2008, s. 31). 
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Den första processen, åtskiljandet av tid och rum, innebär att platsen inte har lika stor betydelse 

när en handling sker. Individens handling är bunden till när och var handlingen sker men inte 

till platsen. Exempelvis kan ett möte idag, med hjälp av tekniken, äga rum utan att aktörerna 

befinner sig på samma fysiska plats. Detta innebär att det går att effektivisera sina uppgifter 

oavsett tid och rum (Giddens 2008, ss. 26f). 

 

Den andra processen, urbäddning av social institutioner, innebär att sociala relationer lyfts ut 

ur sitt lokala sammanhang och återaktiveras i ett externt sammanhang som är gränslöst i tid och 

rum. Urbäddningsmekanismer kan ses som det som gör att det lokala inte längre är lokalt utan 

sammanflätat med ett externt nätverk. Den urbäddningsmekanismen som är intressant i den här 

studien är den som Giddens kallar expertsystem, vilket bygger på experters kunskap vilka har 

en stor påverkan på det dagliga livet. Expertsystem kan bestå av dels teknisk expertis 

exempelvis från en ingenjör och dels expertis om sociala relationer exempelvis från en terapeut. 

För att ett expertsystem ska fungera kräver det att individen har en tilltro till experterna, denna 

tilltro är grunden i de beslut som individen fattar i sin vardag. I icke moderna samhällen vände 

sig individen ofta till en person för råd, i det moderna samhället har individen tillgång till många 

olika experter (Giddens 2008, ss. 28f). 

   

Den sista processen, institutionell reflexivitet, innebär att ny kunskap och information om de 

sociala livsvillkoren hela tiden revideras (Giddens 2008, s. 30).  Giddens menar att det moderna 

samhället ska ses om posttraditionellt, vilket innebär att allting hela tiden kan revideras och 

förändras. För individen innebär det att göra kalkylerade och medvetna val, traditioner och 

sedvänjor följs längre utan reflektion (Giddens 2008, ss. 29ff). Exempelvis behöver en individ 

först besluta vilken bransch hon vill arbeta i för att sedan besluta vilket företag hon vill arbeta 

på, individen överväger olika möjligheter innan ett beslut fattas. 

 

3.2.2 Självidentitet och livsstil 

I det moderna samhället har självidentiteten blivit ett reflexivt projekt där individen ständigt 

behöver upprätthålla en sammanhängande biografisk berättelse. Denna berättelse utsätts 

ständigt för revidering där ny information och kunskap filtreras genom abstrakta system, ett av 

dem är expertsystem som nämnts ovan. Individer idag lever i ett samhälle som är präglat av val 

och möjligheter där det är individens ansvar att skapa in egen identitet. Giddens jämför detta 

med de förmoderna samhällena, där individens identitet fastställdes redan vid födseln genom 

bland annat släktskap, kön och social status. (Giddens 2008, ss. 13, 23f). När det finns ett invant 
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levnadsmönster upplevs trygghet, dess mönster kan vara svåra att bryta. Giddens menar dock 

att för självförverkligandet behöver individer finna balans mellan alla möjligheter som finns 

och de risker som tillkommer dessa möjligheter (Giddens 2008, ss. 92, 98).  

 

Individer i det dynamiska moderna samhället väljer själv sin livsstil, enligt Giddens, genom att 

förhålla sig på ett visst sätt till alla de val och möjligheter som finns. Giddens menar att de val 

individen gör gällande livsstil är viktiga för skapandet av självidentiteten. Individer behöver 

orientera sig i de tänkbara val som existerar, för att göra detta är det enligt Giddens viktigt med 

strategisk livsplanering, vilket är medlet och grunden till att planera händelserna i individens 

liv (Giddens 2008, ss. 13f, 101–107). 

 

3.2.3 Sammanfattning 

Genom det moderna samhällets karaktär blir det lättare att vara egenföretagare, exempelvis kan 

man sitta i sitt hem och ha möte med en kund via datorn. En annan del av det moderna samhället 

är expertsystem som individen sätter sin tilltro till. Hoffice kan liknas vid ett expertsystem som 

egenföretagare kan använda sig av för att få struktur och med det dra gränser mellan arbete och 

privatliv. Hoffice kan ses som ett expertsystem för att deltagarna litar på att strukturen fungerar 

och hjälper dem att göra medvetna val och kalkylerade beslut. För att skapa sitt eget jag behöver 

individer balansera möjligheter och risker som finns i de val som görs i det moderna samhället. 

Genom att förhålla sig på ett visst sätt till de val individen gör skapas en livsstil. Att vara 

egenföretagare kan ses som ett val av livsstil, exempelvis genom att de behöver förhålla sig till 

och fatta beslut utifrån att de alltid bär med sig sitt arbete. Sammanfattningsvis så har 

egenföretagare ett större reflexivt projekt än en anställd då de behöver göra medvetna beslut 

gällande firma, arbetssätt och privatliv, det finns ingen organisation som gör val åt dem. 
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4. Metod 

Studien är en respondentundersökning vilket innebär att intervjuarna är intresserad av 

svarspersonernas tankar och att det är de som är studieobjektet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud 2012, s. 228). I denna studie undersöks hur respondenterna upplever och hanterar 

gränsdragning mellan arbete och privatliv. Nedan beskrivs hur studien är uppbyggd och 

genomförd, först beskrivs de metodval som gjorts, därefter en redogörelse över hur 

litteraturanskaffning gått till och hur urvalet genomförts. Närmast därefter beskrivs 

intervjuernas struktur och genomförande samt hur materialbearbetning genomförts. I slutet av 

kapitlet förs en diskussion kring etiska överväganden. 

 

4.1 Metodval 

I studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt används, vilket i detta fall innebär intervjuer, för 

att få en förståelse av hur egenföretagare upplever och hanterar gränsdragning mellan arbete 

och privatliv. En kvalitativ metod innebär att forskaren interagerar med de individer som deltar 

i studien och försöker få en förståelse för deras givna livsvärld, vilket forskaren får genom 

observationer och/eller intervjuer (Aspers 2011, ss. 33, 37f). Användandet av flera metoder för 

att få ett rikt och detaljerat empiriskt material är något som även Derek Layder förespråkar, han 

menar att forskaren då får en djupare förståelse av fenomenet för att det ses från olika håll 

(Layder 2005, s. 42). 

 

4.2 Litteraturanskaffning 

Den litteratur som använts för tidigare forskning har införskaffats på Södertörns 

högskolebibliotek genom sökning i DiVA och Google Schoolar. Sökord som användes var 

bland annat: gränsdragning, egenföretagare och ohälsa i arbetet. För att finna relevanta teorier 

har tidigare erfarenhet från studier och kurslitteratur använts samt läsning av uppsatser och 

artiklar inom området som gett tips om relevanta teorier. 

 

4.3 Urval  

Urvalet i denna studie består av egenföretagare som är aktiva inom Hoffice Stockholm. För att 

komma i kontakt med respondenter kontaktades en av administratörerna för Facebooksidan 

Hoffice Stockholm, det söktes tillåtelse för att få göra en allmän förfrågan på sidan, Hoffice 

Stockholm, om att delta i denna studie. Detta nekades, dock var den här personen själv 

intresserad av att ställa upp samt hon rekommenderade fyra andra egenföretagare som kunde 
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kontaktas. Detta kan liknas med ett snöbollsurval där forskaren kommer i kontakt med en 

person i fältet som sedan vidarebefordrar lämpliga kontakter. Patrik Aspers menar att detta är 

ett bra sätt för att komma i kontakt med ett nätverk som ger forskaren ett förtroende på fältet 

(Aspers 2011, ss. 95f). En risk med snöbollsurval kan vara att intervjugruppen blir homogen 

och liknar varandra för mycket (Aspers 2011, s. 96). Vi märkte av detta genom att alla 

respondenter tillhörde en inre krets som varit med i Hoffice länge, de flesta från ett tidigt skede. 

Dock menar Derek Layder att urvalet ska ske medvetet och har med tidigare forskning och teori 

i tanken, forskaren bör välja respondenter som har mycket information inom ramen för 

forskningsfrågan (Layder 2005, ss. 46f). Ur denna aspekt så var det i denna studie en fördel att 

komma åt den inre kärnan som har mycket kunskap om Hoffice. En annan viktig aspekt Layder 

tar upp är att det är viktigare att fokusera på vad forskaren får ut ur respondenten än hur många 

som är med. Vidare menar han, likt många andra forskare, att det viktigaste är att samla 

information tills materialet är mättat (Layder 2005, s. 46). Det är viktigt att göra urvalet utifrån 

den livsvärld som studeras samt de samhällsstrukturer som existerar och berör 

forskningsområdet (Layder 2005, s. 48). Urvalet i denna studie baseras framförallt på 

egenföretagare som är medlemmar Hoffice där både egenföretagare och Hoffice är delar av en 

samhällsstruktur som existerar i dagens moderna samhälle.  

 

4.3.1 Presentation av intervjupersoner 

Det var fem respondenter som intervjuades som alla har erfarenhet av egenföretagande och 

även erfarenhet av att vara anställda. Med andra ord hade alla gjort ett medvetet val att bli 

egenföretagare.  De har tilldelats fiktiva namn för att underlätta läsförståelsen samt för att 

avanonymisera dem. Nedan görs en kort beskrivning av respondenterna.  

 

Micke är singel han bor i en tvårumslägenhet i centrala Stockholm och har inga barn. Han umgås 

gärna med vänner och är intresserad av statsvetenskap. Micke är verksam inom försäljning och 

har inget kontor utanför lägenheten. Hans huvudsakliga arbetsplats är vid köks- eller soffbordet 

i hemmet, men använder även café och Hoffice då och då.  

  

Albin har en sambo och bor i trerumslägenhet i centrala Stockholm och har inga barn. Han är 

ordförande i sin bostadsförening och umgås gärna med vänner. Albin är verksam inom 

webbproduktion och har ett väldigt kreativt arbete. Hans huvudsakliga arbetsplats är på kontoret 

hemma eller vid köksbordet, men använder sig även av offentliga platser och Hoffice cirka en 

gång i månaden. Albin har inget kontor utanför hemmet. 
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Lena bor själv i en tvårumslägenhet i centrala Stockholm och har vuxna barn som inte bor 

hemma. Hon sjunger i kör, håller på med yoga och reser ofta till återhämtningsanläggningar. 

Lenas huvudsakliga arbetsplats är hemma vid köksbordet och hon använder sig av Hoffice 

minst en gång i veckan. Lena är verksam inom journalistik och har en kontorsplats på deltid 

utanför hemmet. 

   

Bengt har en sambo och två barn, ett och tre år, han bor i en femrumslägenhet i Stockholms 

ytterkant. Han engagerar sig mycket ideellt, speciellt kring hållbarhetsfrågor och spelar 

innebandy regelbundet. Bengts huvudsakliga arbetsplats är på ett kontor utanför hemmet, dock 

har han även ett kontor hemma. Bengt är verksam inom webbproduktion och har ett kreativt 

jobb. Bengt går på Hoffice cirka en gång i månaden efter att han blev pappa.  

 

Eva bor tillsammans med sina två barn, 13 och 17 år, i en närförort till Stockholm. Hon 

engagerar sig mycket ideellt och har en båt som används flitigt under högsäsong. Lena är 

konstintresserad och har ett stort intresse för personlig utveckling och det är även inom dessa 

områden hon är verksam.  Hennes huvudsakliga arbetsplats är hemmet. Eva går på Hoffice 

periodvis, när arbetsuppgifterna tillåter flera gånger i veckan.  

 

4.3.2 Intervjuernas struktur och genomförande 

Intervjuguiden, bilaga 1, är semistrukturerad där det finns ett antal givna frågor, under fyra olika 

teman, med utrymme för följdfrågor. Denna intervjuform valdes så att intervjun kunde hålla en 

röd tråd i förhållande till forskningsfrågan samt att det vid sidospår skulle kunna gå att snabbt 

komma in på rätt spår igen. En risk med denna intervjuform är att intervjun blir styrd utifrån 

forskarens perspektiv och inte lämnar tillräckligt med utrymme för respondentens tankar 

(Aspers 2011, s. 143). Genom att denna problematik medvetandegjorts, lyssnades det extra 

noga på respondenternas svar och följdes upp med följdfrågor som var relevanta för studien. 

Respondenterna var vältaliga och kunniga inom sina områden, vilket medförde att intervjuerna 

till sin karaktär blev mer tematiska. Anledningen till det var att respondenterna gav ett 

uttömmande svar redan vid den första övergripande frågan, vilket gjorde att vi snarare förde en 

dialog, vilket Aspers förespråkar, med respondenten än att det blev en utfrågning (Aspers 2011, 

ss. 140ff). 

 

Innan själva intervjun kontaktades samtliga tänkta respondenter enskilt där de fick information 

om studiens syfte. Därefter bestämdes respondenten i stor utsträckning när, var och hur 
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intervjun skulle ske, att som intervjuare vara flexibel är något som uppmuntras inom 

forskningen (Layder 2005; Aspers 2011; Trost 2010). Under själva intervjun skötte en av 

intervjuarna själva samtalet och den andra skötte den tekniska utrustningen, vilket bestod av en 

Ipad och/eller en Iphone, denne såg även till att alla teoretiska områden täcktes samt inflikade 

om det behövdes. Det skrevs även minnesanteckningar under intervjun.  

 

Micke intervjuades en tidig förmiddag i hans hem där det var en lugn miljö och en avslappnad 

stämning. Detta medförde att det gick snabbt att få en bild av honom som person och intervjun 

kunde genomföras på ett personligt sätt. Jan Trost menar att det är viktigt att respondenten 

känner sig trygg i miljön där intervjun sker, samtidigt anser han att intervjua någon i dennes 

hem är uteslutet då personen lätt kan komma i underläge (Trost 2010, s. 65). Det var 

respondenten i den här intervjun som fick bestämma plats och då Micke är van att anordna 

Hoffice och bjuda hem främmande människor ansågs det inte att han skulle vara i ett underläge. 

Detta var inte heller något som märktes under intervjun, det fanns inga störande moment. Redan 

efter den här första intervjun, påbörjades en diskussion kring analysarbetet, då intervjuarna såg 

en del kopplingar mellan respondentens svar och teori. Denna diskussion fortsatte sedan 

parallellt med resterande intervjuer och sedan vidare i arbetet. Detta är något Derek Layder 

förespråkar, att hela tiden ha med teorin och föra anteckningar över vad forskaren kommer på 

under arbetets gång (Layder 2005, s. 47). 

 

Enligt Albins önskemål intervjuades han en tidig förmiddag på ett café, även detta är något som 

Trost invänder emot då han menar att det finns för många störande moment på en offentlig plats 

och att respondentens svar inte blir helt anonyma (Trost 2010, ss. 65f).  Att det eventuellt inte 

blir helt anonymt var något som respondenten informerades kring. Då respondenten använder 

café som arbetsplats och som mötesplats med sina kunder, var detta en miljö han kände sig 

trygg i och intervjuarna ansåg att det inte skulle påverka intervjun märkvärt. Intervjun tog plats 

i en avskild del på café och under en tid då det inte var mycket människor i rörelse. Det märktes 

tydligt att respondenten var van vid att arbeta på café då han inte lät sig påverkas av vad som 

hände runtomkring, utan fokuserade på samtalet som fördes kring intervjubordet.  

 

Lenas intervju skedde över telefon eftersom hon var väldigt upptagen och hade kort om tid 

innan hon skulle åka på semester. Även denna intervju skedde en tidig eftermiddag, Lena 

befann sig på tunnelbanan på väg till en sluten Hoffice träff.  Intervjuarna satt i den enes hem 

med högtalartelefon så att både skulle höra vad som sades.  En nackdel med att intervjun skedde 
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på tunnelbanan var att det blev lite små avbrott på grund av tunnelbaneutrop, människor som 

störde samt små tekniska brus. Trost anser att intervjun ska ske i en lugn miljö så att 

respondenten känner sig trygg (Trost 2010, ss. 65f). Lena var väldigt öppen, vältalig och 

informativ trots att det var människor runtomkring henne. Även om hon blev avbruten så kom 

hon snabbt tillbaka till frågan, detta anser vi kan bero på att hon själv har många års erfarenhet 

av att intervjua andra människor. Det upplevdes inte som att detta hade någon inverkan på 

förståelsen av svaren.  

 

Bengts intervju var via telefon en eftermiddag, anledning till detta var att han blivit förkyld. 

Han satt på sitt kontor i en lugn miljö utan störande moment. Intervjuarna att i ett tyst grupprum 

på Södertörns högskolebibliotek och använde högtalartelefon så att båda skulle kunna vara 

delaktiga i intervjun. Detta medförde att det inte fanns några yttre störningar som påverkade 

intervjun. Trost menar att telefonintervjuer oftast är lämpade för standardiserade frågor och inte 

djupa frågor och svar (Trost 2010, s. 42). Aspers anser att man kan gå miste om gester och 

uttryck som påverkar hur intervjuaren tolkar svaren vid ett samtal som sker via telefon (Aspers 

2011, s. 40f). Då det var kort om tid vägde att få respondents svar överhuvudtaget tyngre än att 

utföra en intervju öga mot öga, det samma gällde Lenas telefonintervju.  

 

Eva intervjuades en tidig förmiddag på hennes arbetsplats där hon höll på att förbereda en 

arbetsuppgift. Det var endast Eva och intervjuarna närvarande i lokalen, vilket gjorde att 

intervjun inte stördes av yttre faktorer. Det var en optimal intervjusituation då det var en miljö 

som Eva kände sig trygg i och samtidigt visade vem hon var som person, väldigt kreativ.  

 

Trost menar att det kan finnas en fördel att vara två intervjuare då en större informationsmängd 

kan fås, dock menar han att det är viktigt att vara samspelta. En risk med att vara två menar han 

är att respondenten känner sig i underläge och att intervjuarna har ett maktövergrepp (Trost 

2010, s. 67). Aspers menar att det alltid finns en maktobalans i intervjuer då intervjuaren oftast 

styr samtalet, det är därför viktigt att ge makt åt intervjuaren (Aspers 2011, s. 141). För att 

motverka denna maktobalans som kan inträffa fick respondenterna information om att det var 

två intervjuare, de fick välja den plats där intervjun skulle ske så att de kände sig trygga, det var 

endast en intervjuare som talade åt gången. Det upplevdes inte som att respondenten var i 

underläge, detta kan bero på att respondenterna är vana att tal och sälja in sina idéer till andra. 
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4.4 Materialbearbetning 

Nedan beskrivs hur det empiriska material som samlades in under intervjuerna hanterades. Det 

inleds med en beskrivning av transkriberingen för att sedan komma in på kodningsarbetet och 

avslutningsvis beskrivs analysarbetet. Löpande under detta arbete har det förts diskussioner och 

anteckningar har gjorts, kring idéer och kopplingar som uppstått. Det kallar Derek Layder för 

”memo-writing” och han menar på att det fångar upp hur forskaren tänker under hela arbetets 

gång och detta ger ett djupare material för att forskaren inte tappar tankegångar (Layder 2005, 

ss. 58f). 

 

4.4.1 Transkribering 

För att kunna analysera vad respondenterna sagt transkriberades intervjuerna, det arbetet 

påbörjades samma dag som intervjun genomfördes. Aspers menar att det är en fördel att påbörja 

transkriberingen direkt efter intervjun för att man då har en del saker i minnet som kan vara 

viktiga att skriva ner så som hur respondenterna förde sig, tonläge som användes eller reaktioner 

(Aspers 2011, ss. 156f). Vid transkriberingen infördes även minnesanteckningar till 

dokumentet. Intervjun skrevs ut ordagrant, det valdes bort en del skratt och bekräftande som 

inte berörde den aktuella forskningsfrågan.  

 

4.4.2 Kodning 

Det empiriska materialet kodades med hjälp av teorin för att sedan kunna analyseras. Det är 

viktigt att hela tiden ha med tidigare teoretiska begrepp och tankegångar under studiens gång, 

det inkluderar även kodning (Layder 2005, s. 52).  Genom den tidigare teorin kan en bas av 

koder betsämmas, vilket hjälper forskaren att organisera sina koder, dock hävdar Layder att det 

är viktigt att hela tiden försöka finna nya koder i det empiriska materialet (Layder 2005, ss.54f). 

 

Den första av fem huvudkoder i denna studie är livssituation som skapades för att få reda på 

hur livet ser ut för respondenten både gällande privatliv och arbete. Den andra koden är känslor 

och upplevelser denna kod skapades för att ta reda på eventuella konsekvenser som uppkommer 

i livssituationen. Den tredje koden är fysisk gränsdragning, detta för att ta reda på vilka fysiska 

gränser som dras mellan arbete och privatliv. Den fjärde koden är gränsdragning som innefattar 

all annan gränsdragning som inte är fysisk, denna skapades för övriga gränsdragningar 

respondenterna gör mellan arbete och privatliv. Den femte och sista koden är Hoffice denna 

skapades för att se hur och varför respondenterna använder sig av Hoffice. Dessa huvudkoder 
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skapades utifrån teoretisk kunskap och syftet med studien. Empirin visade även på koder som 

blev underkategorier samt två huvudkoder, tillit och ekonomi, som var stora delar men som 

valdes bort då det inte låg inom tidsramen för detta arbete. Våra huvudkoder kan liknas vid det 

Layder kallar förkodning, där man i texten markerar vissa delar och sätter ett namn på koden 

för att sedan på ett separat papper beskriva koden och vad den innefattar (Layder 2005, s. 53). 

Denna förkodning kan ses som provisorisk för att sedan bli mer permanent när allt material är 

kodat (Layder 2005, s. 55). Layder menar att genom teoretisk kodning begränsar man koderna 

så att de inte flyter ut till oändligt många så att de blir ogreppbara (Layder 2005, s. 57). Att hela 

tiden ha med teorin i sitt arbete är något Layder förespråkar och menar att det stärker studien. 

Han menar vidare att den forskning, de teorier och begrepp som redan finns formar våra tankar 

och är något vi ska ta tillvara på så att man inte behöver uppfinna hjulet två gånger (Layder, 

2005, s. 47). Då materialet i denna studie var relativt litet blev de provisoriska koderna snabbt 

permanenta. Det skapades en tydlig beskrivning från första början, vad koden innehöll då 

uppsatsförfattarna båda två behövde ha en god kunskap om vad koden innehåller, det är något 

som Layder lägger tyngd vid när man är två eller fler forskare (Layder 2005, s. 56).  

 

4.4.3 Analys 

I studien har en kumulativ ansats använts, vilket innebär en pendelrörelse mellan teori, empiri 

och analys, detta sedan första intervjun. Det medför att analysarbetet började, redan under 

intervjustadiet, i det tidiga skedet tydliggjordes teorin för uppsatsförfattarna. Att använda en 

kumulativ ansats förespråkas för att veta i vilken riktning det empiriska materialet ska styras 

under arbetets gång men även i analysdelen. Det medför även att författarna bygger upp studien 

successivt och det blir en stark studie (Aspers 2011, s. 102; Layder 2005, ss. 48, 51–59). När 

den huvudsakliga analysen påbörjades analyserades en kod i taget där det började med att skriva 

ihop en sammanfattning av alla respondenters svar under denna kod. Därefter kopplades det 

empiriska materialet med den specifika koden till de teoretiska utgångspunkterna som beskrivs 

i nästa kapitel. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns vissa etiska krav som är viktiga för forskaren att 

fundera över och förhålla sig till. Det första kravet är informationskravet vilket betonar vikten 

av att informera respondenten om syftet med studien. Därefter kommer samtyckeskravet som 

innebär att respondenten måste ge sitt samtycke till att delta i studien. Nästföljande kommer 
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konfidentialitetskravet som betonar vikten av att respondentens personuppgifter ska förvaras så 

inte oberörda kan ta del av dem och att respondenten ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Till sist kommer nyttjandekravet som innebär att respondenten ska informeras om att de 

uppgifter de lämnar endast ska användas för forskningsbruk (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna redan vid en första kontakt 

informerades om syftet med studien. Respondenten gav här sitt samtycke att delta därefter gav 

de även sitt samtycke i början av varje intervju. Sedan betonades det att hela intervjuförfarandet 

är på deras villkor och att de kan avbryta hela sitt deltagande och/eller att avböja att svara på en 

specifik fråga utan negativa följder för dem.  Respondenterna informerades även om att full 

konfidentialitet eftersträvas under hela forskningsprocessen bland annat genom att 

inspelningarna endast bearbetas av intervjuarna och att de kastas efter transkriberingen, samt 

att deras namn anonymiserats för att det inte ska gå att koppla till just dem. Till sist informerades 

respondenterna att deras svar endast kommer att användas i forskningssyfte.  
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten som kom fram ur det empiriska materialet, vidare 

kopplas detta till teorin och bildar på så vis en analys. Den här studien har för avsikt att öka 

förståelse för hur egenföretagare, som är med i Hoffice, hanterar och upplever gränsdragning 

mellan arbete och privatliv i det moderna samhället. Tre typer av gränsdragning har identifierats 

i den här studien; gränsdragning i tid och rum samt en mental gränsdragning, dessa går ihop i 

varandra och är svåra att separera helt, de presenteras nedan var och en för sig. Därefter 

redogörs för hur Hoffice används som en arbetsplats och ett arbetssätt, samt hur det påverkar 

gränsdragning mellan arbete och privatliv. Avslutningsvis i det här kapitlet beskrivs hur 

respondenterna förhåller sig till att leva i det moderna samhället med alla valmöjligheter det 

innebär. 

 

5.1 Gränsdragning genom tid 

Gränsdragning genom tid innebär i den här studien att skilja på arbete och privatliv genom 

speciella klockslag, med andra ord att ha arbetstid och privattid. Respondenterna upplevde det 

svårt att dra en tydlig tidsgräns mellan arbete och privatliv, friheten att kunna styra dagen och 

växla mellan arbete och privatliv var det som gjorde det värt att alltid vara nåbar. 

 

Albin menar “det är klart jag styr min egen tid men jag är inte min egen tid” (Albin). Med det 

syftar Albin på att han upplever sig kunna styra sin tid men att han inte kan bestämma när han 

ska arbeta, det är kunden som har makten över arbetstiden. Vidare berättar han att han strävar 

efter att dra en tydlig gräns mellan arbetstid och privattid. Efter att tidigare varit anställd under 

en längre period har Albin en klar uppfattning om hur gränsdragning bör ske, när han var på 

jobbet arbetade han, efter arbetsdagens slut var det hans privattid och tänkte då inte på arbetet. 

De flesta respondenter uppger att som egen företagare är det svårt att bestämma en specifik 

arbetstid, det är inspirationen, efterfrågan, kunder med mera som avgör arbetstiderna. 

Respondenterna menar även att den ekonomiska situationen är det som hindar dem från att ha 

en speciell arbetstid. Albin uttrycker gränsdragning genom tid bland annat så här: 

 

Det är det som är den stora skillnaden, det är mycket roligare nu... Den dagen som 

ekonomin tillåter det så självklart vill jag kunna stänga av telefonen vid fem på 

eftermiddagen och sätta på den vid åtta på morgonen men jag är inte där. 
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Eva som har blivit utbränd på grund av att hon inte kunde dra gränser uttrycker gränsdragningen 

i tid så här: 

 

Nej det gick väldigt mycket i varandra. Så är det ju så att du kan inte säga att nu är 

klockan 16 nu gör vi ingenting för det är ju inte så det fungerar. Utan folk vill ha tag 

i dig, du är inte klar med det där, ingen annan kommer göra det åt dig, det funkar ju 

inte. Så jag brände ut mig till slut helt enkelt. 

 

De två citaten visar på att det är svårt att ha ett arbetssätt som är så pass strukturerat att 

respondenterna kan avsätta en viss tid för arbete och en viss tid för privatliv. Det empiriska 

materialet visade att dessa går mycket i varandra, respondenterna växlar mellan arbetstid och 

privattid under hela dagen. Respondenterna upplever att de behöver vara flexibla och anpassa 

sin arbetstid efter vad jobbet och kunderna kräver. Albin ger ett tydligt exempel på att han 

behöver vara flexibel, ”Ja som igår kväll fick jag ett mail vid halv elva, vi hade lite 

mailkonversation och sen ska jag ringa honom vid elva idag” (Albin). Att det är viktigt med 

flexibilitet gällande arbetstiden är något som de flesta respondenter håller med om. En 

anledning till det är för att få uppdrag och behålla dem, de menar att annars kan någon annan 

få uppdraget. Allvin et al. (1999, s. 33) beskriver att det är individens anställningsbarhet som 

bestämmer möjligheterna i det nya arbetslivet. I Albins fall är det tydligt att hans flexibilitet gör 

det möjligt för honom att få nya projekt och därmed ökar hans anställningsbarhet. Flertalet 

respondenter uppger att de har en liknande situation som beskrivet ovan. Att vara flexibel på 

det sätt som Albin beskrev ovan är även ett sätt att behålla de kontakter som man har inom 

branschen vilket är något som är en del av flexibilitet genom förtroende som är en del av det 

nya arbetslivet (Allvin et al. 2006, ss. 37f).  

 

Det behöver inte ses som en nackdel att vara flexibel och att arbeta i perioder under dagen. Lena 

beskriver det så här: “... händer det att man sitter på en kväll och det kan vara ett ganska skönt 

flow, tystnad runtomkring en och det blir mörkt…” (Lena). Det Lena menar i det här citatet är 

att hon ibland sitter och arbetar på kvällen och hon menar att det kan vara skönt och att det inte 

behöver vara ett intrång i hennes privatliv. Eva och Lena uppger båda två att de drar gränser 

mellan arbete och privatliv bland annat genom att stänga av mobilen vid middagsbordet eller 

att sjunga i kör regelbundet varje vecka. De gör ett val genom att pendla mellan arbete och 

privatliv flera gånger per dag. Det kan kopplas till att flexibilitet genom förtroende ger en stor 

frihet att kombinera arbete och privatliv (Allvin et al. 2006, ss. 35, 168f). 
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Bengt som är föräldraledig på halvtid upplevde att han har blivit bättre på att dra gränser i tid 

efter att han blev pappa. Nedan är Bengts svar på frågan om han arbetar när han är hemma med 

barnet: ”I nödfall om det är akut. Men det går i princip inte att jobba… I så fall på kvällarna när 

de lagt sig, händer det att man jobbar lite på kvällen” (Bengt). Bengt drar tydligare gränser än 

övriga respondenter när det gäller arbetstid, han arbetar på kvällen endast i nödfall och menar 

att han inte behöver vara nåbar hela tiden. Bengt anser att han kan ha en arbetstid genom: ”Om 

jag planerar bra kan jag styra väldigt mycket” (Bengt). Vilket tyder på att flexibilitet även kräver 

en viss struktur. Att kunna strukturera och vara målmedveten är en av de viktiga ingredienserna 

i det nya arbetssättet i det moderna samhället (Allvin et al. 1999, s.33). Att ha flera roller som 

Bengt har, att vara pappa och egenföretagare, kan anses ha en positiv inverkan på det psykiska 

välbefinnandet (Grönlund 2004, ss. 167, 171ff, 203). De olika rollerna hjälper Bengt i 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Efter Evas utbrändhet har hon börjat dra tydligare 

gränser mellan arbetstid och privat tid 

 

Ja det finns tider då jag stänger av. Hemma tar vi bort trådlösa nätverket, det kopplar 

vi ur, nattetid… ser till att alla enheter är avstängda och inget plingande. 

Väckarklockan på morgonen som ska ringa inget annat. 

 

Genom denna tydliga gränsdragning går det inte att nå henne på sena kvällar, hon menar på att 

det inte finns något som är så viktigt att det inte kan vänta till nästa dag. Hon har hittat en 

arbetsstruktur som passar henne.  

 

5.2 Gränsdragning genom rummet 

Gränsdragning genom rummet syftar i denna studie till hur en gräns dras genom en fysik 

arbetsplats. Alla respondenter är flexibla genom att arbetsplatsen varierar, de utför sitt arbetar 

på minst tre platser, hemma, på Hoffice och på kontor eller offentliga platser. Det framkom att 

tre av respondenterna, Albin, Eva och Bengt, har en avgränsad kontorsplats hemma. Vilket gör 

att de drar en viss fysisk gräns mellan arbete och privatliv. Dock menar respondenterna att 

arbetsplatsen lätt flyter ut till andra rum. Albin beskriver att han inte bara använder kontoret, 

”Men jag sitter i hela lägenheten och jobbar när hon är hemma också ”(Albin). Albin använder 

hela lägenheten som arbetsplats även om hans sambo är hemma vilket gör att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv suddas ut. Genom att inte ha en bestämd arbetsplats dras privatlivet in i 

arbetet vilket kan leda till att individen arbetar för mycket vilket kan få negativa konsekvenser 
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för individen (Allvin et al. 1999, s. 37). Albin upplevde inte det som ett problem att använda 

hela hemmet. Eva upplevde att arbeta från hemmet på ett annat sätt:  

   

Ja det gjorde jag, jag jobbade väldigt mycket hemifrån, och det ska man inte göra kan 

jag säga… för det blir så här att då har du arbetsplatsen och hemmet, du uppskattar ju 

hemmet mer om du har varit borta och träffat andra. Om du bara sitter hemma hela 

tiden, okej är du ute mycket är det en sak, men i långa perioder sitter man och 

researchar och sådana saker och då blir det inte roligt att vara hemma heller. Då blir 

man varken bra mamma eller företaget går inte bra. 

 

Eva anser att arbetsplatsen behöver vara fysiskt avgränsad genom att ligga utanför hemmet. 

Efter många års hemarbete brände hon ut sig och idag arbetar hon inte hemifrån i någon större 

utsträckning. Det moderna arbetslivet med en ökad individualisering där mer ansvar läggs på 

individen kan öka stressen för individen (Allvin et al 2006, ss. 53 & 171f). Det är viktigt att 

göra medvetna val för att bygga sitt reflexiva projekt (Giddens 2008, ss. 13, 23f, 29ff). Vilket 

Eva gjorde då hon valde att sluta arbeta hemma efter att hon insåg att det inte var bra för henne.  

 

En del av Mickes verksamhet är att hyra ut sin lägenhet vilket innebär att han behöver sova 

någon annanstans, han har avvecklat sitt kontor och löser det så här: ”Nu har det blivit så, den 

här sommaren har jag ringt runt till kompisar helt enkelt och frågat liksom rakt av: - Tjena, är 

det okej att jag sover här i tre dagar? ” (Micke). Genom att behöva sova någon annanstans så 

har arbetslivet puttat ut privatlivet från hemmet och gränsen har suddats ut, Micke behöver 

vända sig till vänner vilket gör att de blir en del av hans verksamhet. 

 

Det framkom att tre av respondenterna, Bengt, Lena och Eva, har ett externt kontor att gå till. 

Det medför att det blir en tydlig gränsdragning mellan arbete och privatliv när de gör valet att 

inte arbeta hemma. Två av respondenterna, Micke och Albin uppger att de arbetar på offentliga 

platser som exempelvis caféer och i lobbys på hotell. Även denna arbetsplats gör att det dras en 

tydlig gräns mellan arbete och privatliv, då de väljer att inte arbeta hemma. En fördel med att 

ha en flexibel arbetsplats är att man kan göra flera saker samtidigt. Lena beskriver hur hon är 

ett stöd till sin mamma samtidigt som hon kan arbeta. ”Men nu ikväll kommer jag sitta, min 

mamma kommer hem från sjukhuset och jag ska sova hos henne men jag vet att jag kommer 

sitta där i mörkret med min dator och göra klart en rapport” (Lena). På det viset kan hon 

kombinera sina roller som dotter och egenföretagare. Flexibiliteten medförde att hon kunde 

lämna sin arbetsplats för att hämta modern på sjukhus och sedan ta igen det genom att arbeta 
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på kvällen på en annan arbetsplats. Att egenföretagare är flexibla och kan utföra sitt arbete på 

olika arbetsplatser kan kopplas ihop med Giddens teori om att det moderna samhället som bland 

annat innefattar åtskiljandet av tid och rum (Giddens 2008, ss. 26f). Han menar att individer i 

det moderna samhället inte är beroende av platsen när en handling sker. Ovan framgår det att 

egenföretagare i den här studien inte är beroende av en viss arbetsplats för att kunna utföra sitt 

arbete. Arbetsvillkoren i det moderna samhället har blivit mer individ- och situationsbundna, 

det innebär att det är upp till individen att bestämma var hon vill utföra sina arbetsuppgifter och 

den personliga preferensen får inflytande över arbetslivet (Allvin et al. 1999, ss. 32f). 

Egenföretagare gör även vad Giddens kallar ett reflexivt val när de väljer att arbeta på en 

speciell plats (Giddens 2008, s. 30). De följer inte bara gamla traditioner, att man ska sitta vid 

sitt skrivbord, utan de väljer exempelvis att sitta på café eller på Hoffice. Det blir kalkylerade 

val då de inte kan utför vilka arbetsuppgifter var som helst, exempelvis kan en individ inte öva 

på ett tal under en Hoffice träff där det ska vara tyst.  

 

5.3 Gränsdragning mentalt 

Nedan redogörs huruvida respondenterna drar en mental gräns mellan arbete och privatliv. Alla 

respondenterna menar att det är svårt att koppla bort tanken på arbetet oavsett vilken tid på 

dygnet det är. Albin anser att verksamheten alltid finns med honom, vilket han uttrycker så här: 

 

Jag är konstnär skulle jag säga, men det är mycket tid som går åt till firman, men 

framför allt så har jag ingen ledig tid, ingen liksom avkopplingstid för då jobbar ju 

jag. Alltså det är inte alltid jag gör saker, jag funderar och fnular på saker, tänker på 

nästa steg, vem ska jag kontakta? Varför gör jag så här när jag borde göra så här, det 

är alltid någonting som man kan finslipa och göra bättre. 

 

Han menar att eftersom han har ett kreativt yrke kan exempelvis en idé till en hemsida dyka 

upp när som helst och då kan han behöva ta tag i det, vilket betyder att han alltid bär med sig 

arbetet. Det skiljer sig nödvändigtvis inte från en anställd som har ett kreativt jobb, men utöver 

att ansvaret att skapa hemsidan behöver egenföretagare även sköta administrativa sysslor som 

annars sköts av företaget (Allvin et al. 2006, s. 39). Genom att ha höga krav på sig och att inte 

kunna släppa arbetet, ökar konflikten mellan arbete och privatliv och det blir svårare att skilja 

dem åt (Grönlund 2004, ss. 167, 171ff, 203). Genom att inte kunna koppla bort arbetet kan det 

öka stressen vilket är en negativ följd av det moderna arbetslivet (Allvin et al. 2006, s. 171).  

Micke som är aktiv inom säljbranschen uttryckte den ständiga tanken på arbetet så här: ”Ja 

24/7, man, jag tänker alltid på vad kunde jag ha gjort bättre och vad kunde jag ha gjort sämre, 
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det är väl alltid så, vad som skull utvecklas och så” (Micke). Micke anser likt många av de andra 

respondenterna att arbetet alltid är med i bakhuvudet, han menar på att eftersom han själv är 

ansvarig för både sin personliga och verksamhetens utveckling så går det inte att släppa, man 

behöver hela tiden arbeta för att förbättra och effektivisera. I det moderna samhället blir 

individen själv ansvarig för sin vidareutbildning genom att arbetet över lag är mer 

individualiserat (Allvin et al. 1999, ss. 34f).  

 

Bengt har en annan syn och sticker ut i materialet, han anser att han kan koppla bort arbetet när 

han är med familjen. På frågan om han kan koppla bort jobbet, svarade han så här: ”Jo men det 

tycker jag. Förr låg jag och tänkte på nätterna men nu är jag så jävla trött så nu orkar jag inte” 

(Bengt). Han menar på att omställningen med barn har gjort att han är så trött att han inte orkar 

tänka på arbetet. Efter att han intog rollen som pappa så har han lättare att separera på rollerna 

i privatlivet och arbetslivet. Det kan tolkas som att det sker av ren utmattning, dock nämner han 

även att han har blivit mer strukturerad sedan han klev in i papparollen. Att ha flera roller kan 

ses som positivt för välbefinnandet (Grönlund 2004, ss. 167, 171ff, 203). Genom att Bengt 

förhåller sig till sin val på ett visst sätt, att inte tänka på arbetet på kvällarna, väljer han en ny 

livsstil vilket i detta fall är att separera arbete och privatliv mentalt (Giddens 2008, ss. 13f).   

 

5.4 Hoffice som arbetssätt och arbetsplats 

Nedan beskrivs hur respondenterna använder Hoffice som ett arbetssätt och som en arbetsplats. 

Det är framförallt av två anledningar respondenterna vänder sig till Hoffice, dels för att få 

struktur och dels för att få gemenskap. Att få struktur innebär i den här studien att det är 

arbetssättet som finns i Hoffice som de är intresserade av. Att arbeta hemma upplevs som 

väldigt ensamt och därför söker sig respondenterna till Hoffice. Bengt säger så här: “Det är 

strukturen och det sociala jag gillar” (Bengt). Lena har sedan hon slutade vara anställd saknat 

att ha kollegor runt omkring sig, hon beskriver behovet av gemenskap så här: 

 

… att börja ha folk omkring sig var en jättebra grej för mig. Och på den här 

frilanslokalen är vi få och alla är rätt mycket ute på sitt och det var det också vi blev 

inte riktigt befolkade så och det är ju som det är. Så nu har jag den bara på halvtid, 

bara för jag löser ju det på andra sätt. 

 

Lena har ett behov att träffa andra, inte varje dag men minst var tredje och menar att Hoffice är 

en perfekt lösning, alla arbetar med sitt i 45 minuter sedan gör man något gemensamt i 15 min. 
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Ett behov av gemenskap är något som alla respondenter upplever på ett eller annat vis. Vidare 

pekar Lena på att hon vill ha gemensamma aktiviteter så som lunch, fika och andra sociala 

interaktioner, detta behov anser hon uppfylls på en Hoffice träff, där delar man både tid och 

rum. När arbetet blir väldigt flexibelt innebär det också att ett utanförskap kan bildas då 

individerna arbetar på varsitt håll, det finns ingen naturlig samhörighet (Allvin et al. 1999, s. 

34). Ett utanförskap är det Lena beskriver, hon saknar social kontakt när hon sitter på 

kontorsplatsen eller i hemmet. Alla respondenter sade att de gick på Hoffice för att få 

gemenskap på ett eller annat sätt, någon ville ha de sociala bitarna och andra ville ha 

nätverkande. 

 

Hoffice ses som en arbetsplats för respondenterna med ett visst arbetssätt och en struktur som 

följs. Det varierar hur ofta respondenterna går på Hoffice, arbetsuppgifterna för tillfället styr 

samt hur många evenemang som läggs upp. De flesta respondenterna anser att hela strukturen 

på Hoffice träffarna är en viktig del för att få saker gjorda i sitt företagande och är en av 

anledningarna att de går på Hoffice.  Det är en struktur i att gå dit och lämna hemmet, sedan är 

det en struktur i själva arbetssättet, att sitta koncentrerat i 45 minuter. Micke förklarar att han 

ökar sin produktivitet så här: 

 

Syftet med Hoffice för min del är att jag får saker gjorda… Men då är det ju så att det 

sitter åtta andra eller fem andra här och då kan du liksom inte kolla på en film istället 

för det vore skönt, eller diska eller duscha, det funkar inte när andra personer är i 

lägenheten. Då producerar du det du ska göra och det känns bra tycker jag. 

 

Lena utrycker det på ett annat sätt: 

 

När klockan är tre och det man kanske gjort är att sätta på en video… och så gick 

dagen. Då tackar man nej till det man tänkt göra på kvällen för att man har dåligt 

samvete då blir det jätte tomt alltså jätte trist. Det slipper jag ju… 

 

Både Mickes och Lenas beskrivning av att få saker och ting gjorda på en Hoffice träff, visar på 

att de behöver strukturen, vilket underlättar även för gränsdragningen. Respondenterna går på 

Hoffice och får sitt arbete för dagen gjort, därefter kan de ägna sig åt sitt privatliv. Det kan 

liknas med att gå till en fast arbetsplats som ofta finns om man är anställd. Flexibilitet genom 

förtroende innebär att individen själv får ta ansvar för sitt arbete, för att klara av det behövs en 

viss struktur (Allvin et al. 2006, ss. 168f). Denna struktur får respondenterna genom Hoffice. 
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Respondenterna är väldigt flexibla när det gäller arbetsplats och arbetstid, en anledning till detta 

är att deras arbetsuppgifter varierar, de ska sköta rena administrativa sysslor som har med 

verksamheten att göra men även producera något åt en kund. Dessa flexibla arbetsuppgifter gör 

att de endast kan använda sig av Hoffice när arbetsuppgifterna tillåter. Eva beskriver det så här: 

 

Sen ibland är jag väldigt aktiv om jag har mycket administrativt och inte behöver sitta 

på en speciell plats, då funkar det ju bra. Men är man mitt i en mässa kan man inte gå 

på Hoffice. 

 

Även Lena beskriver att arbetsuppgifterna styr när hon kan gå på Hoffice: 

 

Nej, det är väldigt olika, ibland har jag ett föredrag jag ska hålla, ibland en rapport jag 

ska skriva klar och ibland är det bara och tömma mailkorgen. Det kan vara väldigt 

olika. Jag kan tyvärr inte gå på Hoffice när jag ska sitta och förbereda föredrag och 

snacka mycket, behöva prata rakt ut i luften, hur funkar det här när jag pratar, så kan 

jag inte ju inte sitta där. Så det finns ju gånger när jag inte kan vara där. 

 

Arbetsuppgifterna styr alltså huruvida de kan ta del av Hoffice strukturen, strukturen är i den 

bemärkelsen avgränsande. I detta fall är det en fördel att vara flexibel och kunna utnyttja flera 

olika arbetsplatser. För att kunna delta i en Hoffice träff behöver respondenterna strukturera 

sina arbetsuppgifter så att de blir produktiva under träffen, det är en del av flexibilitet genom 

förtroende i det moderna arbetslivet (Allvin 2006, ss. 168f). Egenföretagare har mycket 

administrativa sysslor att sköta som är en del av sin verksamhet, vilket kan vara speciellt 

stressande för egenföretagare (Allvin 2006, s. 39). Att kunna strukturera upp dessa stressande 

arbetsuppgifter och att sköta dem under en Hoffice träff kan vara avstressande. Det hjälper till 

med gränsdragning mellan arbete och privatliv och har en positiv inverkan på individens 

välbefinnande. Det är en del av det moderna samhället att göra kalkylerade och medvetna val 

(Giddens 2008, ss. 29ff). Vilket respondenterna gör när de vid vissa tillfällen väljer att gå på 

Hoffice och ta vara på den strukturen. Hur ofta respondenterna går på Hoffice varierar utifrån 

vilka uppdrag de har för tillfället och hur livet ser ut i övrigt. Bengt beskriver sin situation så 

här: 

 

Så då var jag mer aktiv, innan jag var föräldraledig. Då gick jag väl en till två gånger 

i veckan som mest. Nu går jag någon gång i månaden när det funkar. 

Bengt gick oftare på Hoffice innan han hade barn, vilket kan ses som naturligt då han är 

föräldraledig på deltid och inte arbetar lika mycket. Det visar även att privatlivet påverkar 
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arbetslivet och att de går hand i hand. Flertalet av respondenterna ger liknande svar, att det är 

mer än kunderna och arbetsuppgifterna som påverkar hur arbetsdagen ser ut.  Det är viktigt att 

finna en balans mellan alla de val och möjligheter som finns i det moderna samhället (Giddens 

2008, ss. 92, 98). Vilket Bengt har funnit då han har valt att bli mer strukturerad efter att han 

fick barn vilket hjälper honom att balansera arbete och privatliv, därmed hjälper det även honom 

att bygga sin självidentitet. Även om Bengt inte går lika ofta på Hoffice längre uppger han: 

 

Strukturen använder jag nu mera när jag inte sitter på Hoffice, det där med 45 minuters 

pass och tar många pauser. Och formulerar vad jag ska göra, mål för varje pass för 

mig själv… Så det gillar jag. Och när man sitter på Hoffice blir det ännu mer uppstyrt. 

 

Citatet ovan visar att Bengt sätter en stor tilltro till Hoffice arbetssätt genom att han använder 

sig av strukturen även utanför Hoffice träffar. Det är flera av respondenterna som uppger att de 

gör det, men att det är svårare när de inte har andra runt dem. Hoffice kan i detta avseende 

liknas med ett expertsystem som respondenterna sätter sin tilltro till (Giddens 2008, ss. 28f). 

Genom att de litar på att arbetsstrukturen fungerar hjälper det dem att ta beslut i sin vardag, 

detta påverkar även gränsdragning mellan arbete och privatliv.  Lena är den respondent som 

går regelbundet, minst en gång i veckan, på Hoffice. 

 

… Jag går en gång i veckan... Vi kör Hoffice konceptet med 45 minuters arbetspass 

men vi har också ett möte mitt på dagen där vi frågar varandra var vi är i livet och vad 

behöver vi peppa varandra med… man har mål och drömmar man får lite hjälp att 

hålla sig till vad man önskar att utföra i livet. 

 

Lena har gjort ett val att vara med i en specialgrupp som har utvecklat Hoffice till att även 

uppmuntra varandra på ett privat plan. I denna specialgrupp uppger Lena att de har blivit mer 

som vänner än kollegor. Det får som följd att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut mer, 

även om det är en typ av fysisk gränsdragning att lämna hemmet för att gå till en arbetsplats så 

suddas den mentala gränsdragningen ut mer, då stora delar av privatlivet kommer fram på en 

Hoffice träff.  

 

5.5 Valet att bli egen 

Giddens (2008, ss. 29ff) menar att varje individ själv behöver bygga sitt eget jag i det moderna 

samhället och att göra medvetna val. Ett val som alla respondenter har gjort är att bli 

egenföretagare. Albin beskriver sitt val så här: ”Jag vill inte vara en i kreti och pleti högen, nej, 
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så då tänkte jag vad har jag, vad orkar jag, vem är jag och alla frågorna trattades till ett svar att 

jag kan starta eget med det jag kan” (Albin). När Albin slutade som anställd hade han ett val att 

göra, att ställa sig i kön på arbetsförmedlingen eller att göra något annat och valde då att starta 

sitt företag. En del av beslutet grundade sig på frihetstanken med att vara egen, Albin uttryckte 

det så här: ”Jag sa så här till mig själv när jag gick från det där förlaget: aldrig mer korkade 

chefer och enerverande medarbetare, aldrig mer… ”(Albin). Han uppger att chefer och 

medarbetare kunde suga energi från honom och ville slippa den biten och gjorde därför valet 

att bli egenföretagare. Han gjorde därmed ett medvetet val att bli egenföretagare för att få arbeta 

självständigt och för att kunna forma sitt egna jag. Friheten att själv få välja uppdrag är vad som 

fick Eva att bli egenföretagare: 

 

… Och då sitter man där i slutänden och jobbar häcken av sig för ingenting. Ja så det 

är väl den där driften man har i sig att man vill vara med och göra någonting. Jag vill 

inte stå där och mina baren säger: men mamma du såg att det var så, varför gjorde du 

ingenting?  

 

Denna frihet är en del i skapandet av det egna jaget, respondenterna upplever att de behöver 

utvecklas och vill ha mer frihet och väljer då att bli egna. Vilken roll arbetslivet får för individen 

beror på förutsättningar och möjligheter (Allvin 2006, ss. 171f). Respondenterna i denna 

undersökning har alla haft möjligheten att bli egenföretagare.  Eva har gjort ett annat medvetet 

val och det var att avveckla sin verksamhet, ett beslut som bland annat grundade sig i 

gränsdragning:  

 

Jag vet vad jag är bra på och vad jag inte är bra på, så jag säger nej det här är ditt 

ansvar och det här är mitt. Jag tror det är väldigt viktigt att man får lära sig det, att 

man sätter gränser. För det är där man annars bränner ut sig. Det hade jag inte koll på 

innan jag startade eget. Då försökte man göra allt och ligga alla till lags. 

 

Genom sin utbrändhet upptäckte Eva att gränserna mellan arbete och privatliv suddats ut, för 

att få bukt med det valde hon att avveckla sin verksamhet. Hon uppger att hon är en kreativ 

person och inte lika duktig på administrativa uppgifter, vilka hon nu kan dela med en 

samarbetspartner. Det innebär att hon idag har ett mycket fritt och flexibelt arbete men som gör 

att hon kan hålla en distans mellan arbete och privatliv. Denna frihet som respondenterna önskar 

hindras ofta av ekonomiska skäl menar de, Albin ger utryck för det nedan. 
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… Jag tycker ångest är ett bra ord, på nått sätt har man ju det, jag tror inte nån kan 

förneka det, sen är alla olika personer men den ekonomiska ångesten är ständigt 

närvarande, hur ska det gå, ska jag ringa kunderna, pengar saknas, räkningar kommer 

och går, det är hela tiden en kamp, så att på så vis kan jag säga att det är min tanke 

som går hela tiden dygnet runt… det är klart jag styr min egen tid men jag är inte men 

egen tid, men jag ska försöka hitta en bra balans. 

 

Han menar på att den ekonomiska situationen skapar ångest och är nackdelen med att vara 

egenföretagare. I dagens samhälle är det viktigt att vara flexibel för att inte bli utbytt (Allvin et 

al. 2006, ss. 46f, 52). Det gör att egenföretagare måste kämpa extra hårt för att få in jobb.  

Bengt uttrycker den ekonomiska otryggheten på ett annat sätt: 

 

Nu vet jag att jag har jobb fram till årsskiftet. Så det känns väldigt lugnt och behagligt. 

Sen är jag ju pappaledig så då är det lugnt. Nu har jag sett till att ha projektanställning 

på nästan 50 % och där kunna styra hur mycket man jobbar och så.  

 

Bengt uppger att han hade många uppdrag som volontär innan han fick barn och upplever att 

han har lärt sig leva på små medel. Dock anser han att det är skillnad nu när han har barn, han 

är ansvarig på ett annat sätt nu menar han. Den ekonomiska situationen är något respondenterna 

behöver förhålla sig till som kan påverka välmåendet negativt, vilket i sin tur påverkar hur 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv ser ut. 

 

I dagens moderna föränderliga samhälle behöver individen hela tiden göra kalkylerade och 

medvetna val för att bygga upp sin självidentitet och skapa sin livsstil (Giddens 2008, ss. 23f, 

29ff). Respondenterna i studien gör ett medvetet val att bli egenföretagare och därmed skapar 

de sin egen livsstil i den moderna föränderliga världen. Därmed blir arbetslivet ett personligt 

projekt (Allvin 2006, s. 170).  
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6. Diskussion och slutsats 

Studien har haft för avsikt att belysa hur egenföretagare upplever och hanterar gränsdragning 

mellan arbete och privatliv i det moderna flexibla samhället. För att ta reda på detta 

formulerades fyra frågeställningar; Hur drar egenföretagare gränsen mellan arbete och 

privatliv? Hur upplever de att de kan styra den gränsdragningen? Vilka olika arbetsplatser 

används av egenföretagare och på vilket sätt används de? Vilka olika val behöver 

egenföretagare hantera och förhålla sig till gällande balansen mellan arbete och privatliv och 

hur påverkas de av dessa? 

 

I studien skedde ett så kallat snöbollsurval där en kärna av Hoffice medlemmar intervjuades. 

Om vi hade kommit åt ett bredare urval skulle resultatet kunna få en annan vinkel kring 

användandet av Hoffice. Vi märkte även att Bengt som har hemmavarande småbarn stack ut i 

materialet. Hade vi haft fler respondenter med småbarn skulle resultatet kunna bli annorlunda 

eftersom ansvaret för småbarn är stort och det går inte att undkomma de krav som ställs på en 

förälder. 

 

Distansarbete är ett relativt nytt fenomen där det finns en del forskning kring anställda och 

distansarbete men vi har inte hittat något kring egenföretagare och distansarbete. Siffrorna från 

SCB visar en ständig ökning i antalet egenföretagare och om det fortsätter enligt den kurvan så 

kommer det att fortsätta öka. Vi ansåg att det var mer intressant att fokusera på egenföretagare 

i vår studie, då vi tror att de i högre grad än anställda är beroende av att kunna sätta gränser 

mellan arbete och privatliv. Att hantera val och gränsdragning i det flexibla samhället idag, kan 

ha både möjligheter och begränsningar menar Giddens. Vi tänker att egenföretagare är de som 

är mest utsatta av att hantera gränsdragning och val i det moderna samhället då de är ensamma 

om alla de beslut som måste fattas.  

 

I vårt empiriska material går det att finna att respondenternas gränsdragning mellan arbete och 

privatliv ser olika ut. Gemensamt mellan våra respondenter dras en del gränser genom tid och 

rum även om de ser olika ut, gemensamt är även att det finns en önskan om att kunna dra gränser 

mentalt men svaren visar att det är mer problematiskt. Det är yttre faktorer som är med och 

påverkar som exempelvis, kunder som kräver snabba svar samtidigt som de ska vara tillgängliga 

och delaktiga i familjen samt att de ska sköta de administrativa delarna i verksamheten.  Detta 

gör, som Giddens menar, att de ständigt lever i ett reflexivt projekt där de måste förhålla sig 
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och anpassa sig på ett reflexivt sätt, som ett gummiband som tänjs och spänns om vartannat. De 

påverkas av det flexibla samhället samtidigt som de reproducerar den flexibla karaktären som 

kännetecknar det, genom att anpassa och styra sitt liv i förhållande till det moderna samhället 

och alla dess val. Vi kan se i vårt material att det finns en del konsekvenser kring denna flexibla 

anpassning som gör att välmåendet påverkas, det är konsekvenser som utbrändhet, ångest och 

trötthet. 

 

Respondenternas upplevelse är att de kan styra sin dag men i svaren ser vi genomgående att det 

mer handlar om att styra sin dag just för tillfället, att de själva försöker styra sin vardag och sitt 

arbete genom att pendla mellan dem vid olika tidpunkter och mellan olika platser under dagen. 

Det framgår tydligt att de alla måste vara flexibla för att anpassa sig till både arbetsmarknaden 

och till sin familjesituation, vilket gör att gränserna flyter ihop. Vi menar att friheten våra 

respondenter upplever att de har verkar handla mer om att kunna styra sitt liv för tillfället än att 

kunna styra det i sin helhet.  

 

Samtliga respondenter har mer eller mindre kreativa yrken vilket enligt oss kan betyda att deras 

livsstil är att vara flexibla både genom tid och rum men även mentalt för att kunna anpassa sitt 

liv efter hur kreativiteten flödar. Samtidigt måste de ta ansvar och utföra sina administrativa 

åtaganden som egenföretagare. För att kunna göra det behövs struktur vilket respondenterna 

uppger att de får genom Hoffice. Vidare menar de att det kan bli ensamt att sitta själv och arbeta 

och att Hoffice är med även där och hjälper till genom de sociala relationer som skapas på 

Hoffice träffarna.  

 

Genom de svar vi fått i vårt empiriska material tolkar vi det som att egenföretagarna, i vår 

studie, i dagens moderna samhälle är mer utsatta för den flexibla karaktär som är gällande. De 

står ensamma i alla val som måste hanteras för att därefter dra nödvändiga gränser kring arbete 

och privatliv för att skapa en egen identitet och livsstil. Ett stort ansvar läggs på egenföretagares 

axlar vilket vårt resultat visar kan påverka välmående negativt.  

 

6.1 Vidare forskning 

Många intressanta frågor har dykt upp hos oss under studien gång, exempelvis anser vi att en 

intressant vidare forskning skulle vara att endast undersöka egenföretagare som har 

hemmavarande barn. I vår studie hade vi endast en respondent med hemmaboende barn och 
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denna person stack ut i materialet, då han drog tydligast gränser. Det skulle vara intressant att 

se om flera gör samma tydliga gränsdragning när de har barn.  

 

Vi kan i vår studie se att respondenterna är hjälpta av strukturen i Hoffice, alltså arbetssättet. 

En vidare forskning skulle kunna vara att titta närmare och mer djupgående på arbetssättet, hur 

det har utvecklats, hur det används och vilka för- och nackdelar som finns.    
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Bilaga 1, Intervjuguide   

Intervjuperson…………………………………….. 

Hur egenföretagare upplever balansen mellan arbete och privatliv samt hur de använder sig av 

Hoffice.   

 

Information 

Får vi spela in denna intervju? 

Berätta om etiska aspekter.  

Är det något du inte vill svara på så behöver du inte. 

 

Bakgrund / Livssituation 

Kan du berätta lite om dig själv? (Civilstånd / barn / intressen / bostad ) 

 

Arbetssituationen 

Berätta lite om ditt företag. (Hur stort är företaget? - Anställda? Eller själv med belastningen?) 

 Har du någon annat arbete (anställd) utöver ditt företag? 

Har du alltid varit egenföretagare? 

Om inte, vad motiverade dig till att starta eget?  

Blev det som du tänkt dig? 

Skulle du kunna beskriva hur en vanlig arbetsdag (förvärvsarbetet) ser ut för dig? 

Arbetsplats (hemma / kontor / Hoffice) 

      Varför arbetar du just där?   Har det alltid sett ut så? 

Arbetstider (finns det? när tar dagen slut? Tidspress?) Har det alltid sett ut så? 

      När och hur är du mest produktiv? 

Tillgänglighet (mobilen på? Har du olika mail/telefon för privatbruk och arbetet?) 

                  Känner du att det är krav från dina kunder att vara tillgänglig?  

 

Hoffice 

Hur kom du i kontakt med Hoffice? 

Vad är syftet för dig att gå på en Hoffice träff? 

Hur ofta går du? Varför? (Struktur / nätverk /gemenskap) 

Vill du gå oftare? Om ja, varför gör du inte det? 

Vilket upplägg är det mest passande för dig gällande struktur/pausaktivitet/lunch, varför? 
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Vilka rum brukar vara tillgängliga? 

Är det olika på hos olika personer? 

Hur markeras detta (lappar/muntligt) (kaffekoppar, socker, tepåsar framme eller i skåp) 

Vilka administrativa funktioner brukar finnas? (Skrivare,wifi, telefonrum mm.) 

Har du själv anordnat ett Hoffice? 

Om ja, varför? Hur ofta? Var? 

Om nej, är det något som du har funderat på att göra? 

Hur brukar det se ut hos dig? (Fysisk gränsdragning) 

Vad brukar du ordna med inför en Hoffice träff? 

Hur många deltagare brukar du ha? Varför? 

Vilka rum får de som kommer vistas i / vistas inte i? Varför / varför inte? 

Hur brukar ditt upplägg se ut? (struktur / pausaktivitet / ledig tid – lunch) 

Vilka tider brukar dina Hoffice träffar omfattas av? (börjar / slutar) 

Hur känner du för olika varianter av Hoffice? (Båt / ute) 

 

Negativt respektive positivt med Hoffice? 

 

Hantering och upplevelse av balans mellan privatliv och arbetsliv. gränsdragning 

Hur mycket känner du att du kan styra din arbetsdag? 

 Hur påverkar det dig?  

Hur mycket känner du att du kan styra din fritid så som speciella hobbys? 

 Hur påverkar det dig? 

Hur mycket känner du att du kan styra den tid du umgås med familjen? 

 Hur påverkar det dig?  

 

Hur tycker du det går att kombinera arbete och familjelivet? 

Fördelar och nackdelar? 

Krock? Vad gör du? 

Nu har vi ställt de frågor som vi tänkt ställa. 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Om det finns några oklarheter i intervjun eller om det dyker upp följdfrågor, får vi då 

kontakta dig igen? 

 

Vi tackar så mycket för ditt deltagande, det har varit till stor hjälp!  
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Bilaga 2, Tabell 

Tabell framtagen från SCB, Företag och anställa (FDB) efter näringsgren SNI92 och SNI2007 

och storleksklass. Sökt på samtliga näringsgren med noll anställda och åren 1993 och 2015. 

Detta för att se hur företagandet i Sverige har förändrats.  

 

 

Företag (FDB) efter storleksklass och år 

 1993 2015 

0 anställda 310 315 865 122 

SCB, <http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0101/?rxid=8929d47f-bfc3-46a0-

9fad-ea33b4b565c4 > [2016-01-04] 

   

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0101/?rxid=8929d47f-bfc3-46a0-9fad-ea33b4b565c4
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