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Syftet med denna studie var att undersöka hur enhetschefer inom vård och omsorg använder 

och hanterar digitala arbetsverktyg med hänsyn till gränslösa arbetsvillkor samt vilka 

eventuella konsekvenser detta får på den psykosociala arbetsmiljön mot bakgrund av Karasek 

och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. Studien var empirisk med en kvalitativ 

ansats där datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Ett målstyrt 

urval tillämpades och totalt deltog nio enhetschefer från två kommuner i Mellansverige. 

Insamlade data från intervjuerna analyserades genom en tematisk analys och resulterade i två 

huvudteman: gränslösa arbetsvillkor och balans i arbetslivet. Studiens resultat visade att 

enhetschefers arbete krävde att arbetsliv och privatliv integrerades för att möta 

verksamheternas krav på tillgänglighet via digitala arbetsverktyg. Deltagarna menade att 

gränslösa arbetsvillkor kunde främja självbestämmande vilket ansågs som fördelaktigt för den 

psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta gränslöst kunde samtidigt medföra svårigheter för 

deltagarna att avgränsa sig från arbetet under ledig tid. Detta kunde på sikt leda till försämrad 

psykosocial arbetsmiljö på grund av ökad stress och otillräcklig återhämtning. Resultatet 

visade sammanfattningsvis att den psykosociala arbetsmiljön kunde påverkas både positivt 

och negativt beroende på hur deltagarna kunde hantera och kontrollera gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv. Forskarna i denna studie menade att arbetslivserfarenhet, stöd från 

chef och kollegor samt formulerade riktlinjer skulle kunna främja en god psykosocial 

arbetsmiljö. 
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Inledning 

I ljuset av en allt mer digitaliserad arbetsmarknad har arbetsvillkor i organisationer 

förändrats och blivit allt mer flexibla och gränslösa. Dessa arbetsvillkor har medfört likväl 

positiva som negativa konsekvenser gällande den psykosociala arbetsmiljön (Eklöf, 2017; 

Sandblad et al., 2018). En enhetschef inom vård och omsorg agerar som en multifunktionell 

förstalinjechef (Albinsson & Arnesson, 2018). Han/hon har inte bara ett verksamhets- och 

personalansvar utan ser även till att äldre människor får en midsommarstång till 

midsommarfirandet, byter glödlampor under köksfläkten och köper nybakta frallor till 

arbetsplatsträffar (Bergman, 2009; Törnquist, 2004). En enhetschef agerar dessutom stöd och 

tröst till en individ som fått ett myndighetsbeslut omprövat och mist sina insatser. Det 

framkommer av Arbetsmiljöverkets (2018b) inspektioner att enhetschefers arbetsmiljö 

kontinuerligt har försämrats då den bland annat präglas av hög arbetsbelastning, stort ansvar, 

bristfälligt stöd och komplicerade och svårarbetade digitala system och arbetsverktyg. 

Samtidigt som arbetsmiljön har försämrats har ökad digitalisering och ny teknologi medfört 

förändrade arbetsvillkor vars karaktär blivit alltmer flexibel och gränslös. Detta har medfört 

att enhetschefer kan utföra arbetsuppgifter oberoende av tid och rum (Mellner, 2016) vilket 

har ökat känslan av frihet och egenkontroll. Med stor frihet följer dock ett ansvar som skulle 

kunna leda till stress och osäkerhet kring hanteringen av digitala arbetsverktyg (Allvin et al., 

2006). I takt med de förändrade arbetsvillkoren har kraven på enhetschefers tillgänglighet 

ökat både från medarbetare, kollegor, chefer, anhöriga och politiker. Att ständigt vara 

uppkopplad och tillgänglig via digitala arbetsverktyg kan vara fördelaktigt för att möta 

verksamheters mångfacetterade behov men kan samtidigt leda till svårigheter att psykologiskt 

avgränsa sig från arbetet, vilket i sin tur kan leda till arbetsrelaterad utmattning (Derks, Mierlo 

& Schmitz, 2014).
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Syfte 

Inom vård och omsorg präglas enhetschefers arbetsmiljö av högt ställda krav och hög 

arbetsbelastning vilket har medfört en kontinuerligt försämrad arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2018b). Syftet med denna studie var därför att undersöka hur enhetschefer inom vård och 

omsorg använder och hanterar digitala arbetsverktyg med hänsyn till gränslösa arbetsvillkor 

samt vilka eventuella konsekvenser detta får på den psykosociala arbetsmiljön mot bakgrund 

av Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. 

Forskningsmässig och teoretisk bakgrund 

Enhetschefers roll inom vård och omsorg  

Det framkommer enligt Bergman (2009) och Törnquist (2004) att enhetschefer inom 

vård och omsorg både har verksamhet- och personalansvar som innebär en stor variation på 

arbetsuppgifter. Med ett verksamhetsansvar följer ett ansvar för lokaler, 

verksamhetsutveckling, verksamhetsledning, budget och ekonomi. Kraven är framställda av 

folkvalda politiker och aktuell förvaltning. En enhetschefs personalansvar medför en 

hantering av personalrelaterade frågor, så som anställning, medarbetarsamtal, 

konflikthantering, handledning och arbetsmiljöfrågor. Rollen som enhetschef innebär även ett 

ansvar för de individer som beviljats ett myndighetsbeslut. 

Gränslöst arbete    

I takt med digitaliseringens framväxt har arbetsvillkor förändrats från att vara 

traditionella, med ett bestämt arbetstidsintervall och en fast arbetsplats, till att bli allt mer 

flexibla och gränslösa. Digitala arbetsverktyg har medfört en möjlighet att kunna vara 

tillgänglig och utföra arbetsuppgifter oberoende av tid och rum för att möta krav och utgöra 

en konkurrensfördel för arbetsgivaren (Allvin et al., 2006). Detta har bidragit till att gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv blivit allt mer subtil, vilket har skapat möjligheter att utföra 

privata ärenden på arbetstid och arbetsrelaterade uppgifter hemifrån under ledig tid. Med det 
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gränslösa arbetet följer ett stort eget ansvar i var, när och hur arbetsuppgifterna utförs för att 

möta de krav och förväntningar som ställs. Detta kan bland annat gynna en individs 

självbestämmande och upplevda kontroll men kan också innebära mer jobb, sämre 

återhämtning (Allvin, et al., 2006; Arbetsmiljöverket, 2018a) och på långsikt bidra till ohälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2018a). 

För att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv kan det vara nödvändigt för en 

individ att hantera gränsen mellan dessa domäner för att tillfredsställa de krav som ställs i de 

olika rollerna. Detta kan förklaras genom Clarks (2000) gränsteori som beskriver hur gränsen 

kan kontrolleras genom fysisk avgränsning där en individ fysiskt distanserar sig ifrån 

arbetsplats eller privatliv. Den kan även regleras genom tidsmässig avgränsning, där en 

individ avsätter tid för arbetsuppgifter respektive privata ärenden, men gränsen kan också vara 

psykologisk. Psykologisk avgränsning innebär att en individ skapar ett förhållningssätt till sina 

tankar, känslor och beteende för att upprätthålla en balans (Clark, 2000; Kossek, 2016; 

Kreiner, 2006). Valt förhållningssätt för avgränsning kan i sin tur utgöras av individuella och 

situationsbundna skillnader för att förhindra obalans och konflikt mellan domänerna (Kreiner, 

2006). 

Enligt Nippert-Eng (1996) finns olika strategier för att hantera denna gräns där en 

individ antingen genom att segmentera, skapar en tydlig gräns mellan rollerna i arbetsliv och 

privatliv, eller integrerar dessa domäner och roller med varandra. Att segmentera domänerna 

medför enligt Kossek (2016) att en individ separerar arbetsliv och privatliv och kan där med 

uppnå effektivitet genom full närvaro. En individ avgränsar sig så väl psykologiskt, fysiskt 

och tidsmässigt från exempelvis arbetsuppgifter under ledig tid, eller släpper tankar på privata 

ärenden under arbetstid. Segmentering kan å andra sidan skapa svårigheter för en individ att 

på ett spontant och flexibelt sätt möta ställda krav och förväntningar vid behov av 

gränsöverskridning (Allvin, et al., 2006; Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000; Kossek, 2016). 
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Ett mer flexibelt förhållningssätt till krav och förväntningar kan skapas genom att integrera 

arbetsliv och privatliv med varandra, vilket Piszczek (2016) menar är fördelaktigt för att 

tillgodose likväl en organisations som privata förväntningar. Detta skulle kunna innebära att 

arbete utförs hemma under avsatt ledig tid eller att en individ uträttar privata ärenden under 

arbetstid (Clark, 2000). Vid ett integrerat förhållningssätt är gränsen mellan de två domänerna 

mer genomtränglig, vilket kan medföra att positiva och negativa tankar, erfarenheter och 

attityder från den ena domänen påverkar den andra (Allvin et al, 2006). Det är vanligt 

förekommande att en individ blandar gränsstrategier under vissa perioder för att möta toppar 

och dalar i både arbetsliv och privatliv (Kossek, 2016). 

Till följd av digitaliseringens utveckling och en allt mer subtil gräns mellan arbetsliv 

och privatliv har möjligheten att arbeta utanför ordinarie arbetstid ökat. Digitala arbetsverktyg 

har medfört en flexibilitet som har skapat en möjlighet att ständigt vara uppkopplad och 

tillgänglig oavsett vald arbetsplats eller tid på dygnet. Tillgänglighet kan vara frivillig och kan 

skapa en känsla av självbestämmande hos en individ för att kunna planera och kontrollera det 

dagliga arbetet men också för att leda medarbetare. Det kan också innebära att 

tillgängligheten upplevs som tvingande för att kunna möta förväntningar och krav som ställs 

från så väl arbetsgivare som från privatliv (Mellner, 2016; Piszczek, 2016). Genom att möta 

dessa krav och förväntningar kan en individ också kan stärka sin anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden (Allvin et al., 2006). En individs förhållningssätt till tillgänglighet under 

ledig tid kan enligt Piszczek (2016) påverkas av informella organisatoriska aspekter, så som 

att chefen svarar på mejl under helgen eller att en kollega efterfrågar kontakt under semestern. 

Om kraven på tillgänglighet uppfattas som för höga kan det leda till svårigheter att avgränsa 

sig från arbetet under ledig tid, vilket kan ge upphov till stress och försämrad återhämtning 

(Mellner, 2016; Sonnetag, Kuttler & Frtiz, 2010). För att minimera riskerna för detta kan det 

vara användbart för organisationer att formulera formella riktlinjer och policys gällande 
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användandet av digitala arbetsverktyg samt förväntningar på tillgänglighet under ledig tid 

(Arbetsmiljöverket, 2018a; Mellner, 2016; Piszczek, 2016).   

Krav-, kontroll- och stödmodellen    

Vid undersökning av arbetsrelaterad stress används ofta Karasek och Theorells (1990) 

Krav-, kontroll- och stödmodell. Denna modell syftar till att beskriva hur psykologiska krav, 

kontroll och stöd påverkar en individs organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA). En 

individs förmåga att kontrollera sin arbetssituation genom egenkontroll, kompetens och 

handlingsutrymme påverkar upplevelsen av de yttre krav som ställs, så som tidspress och 

arbetsbelastning. För att uppnå god psykosocial arbetsmiljö kan det även vara av stor vikt att 

en individ upplever socialt stöd från chef eller andra medlemmar från organisationen. Det 

sociala stödet kan hjälpa en individ att hantera stress i olika situationer och kan enligt viss 

forskning också verka som en buffert inför framtida stressrelaterade situationer (Allvin et al., 

2006; Sandblad et al., 2018). 

Modellen avbildas ofta som en fyrfältsmatris (se figur 1) med olika stadier som 

beskriver en individs upplevelser och tillvägagångsätt av krav, kontroll och stöd i 

arbetet.  Dessa olika stadier är aktivt arbete, spänt arbete, passivt arbete och avspänt arbete.  

 

Figur 1: Karasek och Theorells Krav-, kontroll- och stödmodell, (Karasek & Theorell, 1990) 
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Aktivt arbete  

Detta stadium innebär att en individ besitter goda handlingsutrymmen, kompetens och 

förutsättningar att själv kunna planera och kontrollera det dagliga arbetet. Aktivt arbete anses 

vara mest gynnsamt då en individ med en upplevd hög kontroll kan möta högt ställda krav. 

Utmanande arbetsuppgifter är inte bara genomförbara utan upplevs också tillfredställande och 

kan i sin tur skapa effektivitet och långvarig arbetsglädje (Aronsson et al., 2012; Karasek & 

Theorell, 1990).   

Spänt arbete 

Om en individ upplever kraven som ställs som allt för höga och samtidigt upplever låg 

kontroll kan det ge upphov till arbetsrelaterad anspänning och stress (Aronsson et al., 2012; 

Karasek & Theorell, 1990). Om diskrepansen mellan låg kontroll och för högt ställda krav är 

för stor, kan detta stadium enligt Arbetsmiljöverket (2001) vara riskfyllt och 

skapa påfrestningar på OSA. Om en individ dessutom upplever en avsaknad av socialt stöd i 

kombination med spänt arbete kan påfrestningarna bli ännu större och bidra till bland annat 

trötthet, ångest och försämrad fysisk hälsa. Att ha ett spänt arbete och dåligt stöd kallas för ett 

iso-spänt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Om en individ befinner sig i detta stadium under 

en längre tid kan det leda till en ackumulerad stress och därmed skapa hinder för lärande 

(Allvin et al., 2006).   

Passivt arbete 

Detta stadium beskriver hur upplevelsen av lågt ställda krav och låg kontroll, så som 

brist på utmanade arbetsuppgifter och strikta restriktioner, kan leda till att en individ hamnar i 

ett passivt tillstånd. Ett passivt arbete kännetecknas som monotont och kan bidra till 

försämrad produktivitet och lägre motivation (Karasek & Theorell, 1990). 
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Avspänt arbete 

När kraven som ställs är låga men kontrollen upplevs som hög, kan en individ själv 

planera och behärska arbetsuppgifter. Ett avspänt arbete kan ofta präglas av repetitiva 

arbetsuppgifter som kräver mindre ansträngning och utmaningar där arbetsdagarna ser snarlika 

ut varje dag. Riskerna för arbetsrelaterade påfrestningar är låga och har visats ha en positiv 

inverkan på en individs hälsa och välmående (Karasek & Theorell, 1990) samt främjar 

lärande (Eklöf, 2017). 

Sammanfattningsvis har krav-, kontroll- och stödmodellen under många år kunnat 

predicera fysisk och psykisk ohälsa så som hjärt- och kärlsjukdomar, depression och 

utmattningssyndrom som orsakats av arbetsrelaterad stress. Trots att modellen är etablerad 

inom stressforskning finns det andra aspekter utöver krav, kontroll och stöd som skulle kunna 

förklara uppkomsten av stress, ohälsa och en försämrad psykosocial arbetsmiljö (Widmark, 

2005). Modellen kan i vissa avseenden till och med betraktas som förenklad då den utesluter 

andra avgörande faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön (Karlsson & 

Eriksson, 2001). En förenklad modell kan enligt de Jonge och Kompier (1997) vara bra för 

praktisk tillämpning där resultaten blir mer allmängiltiga och fundamentala. Detta kan dock 

skapa svårigheter hos organisationer att konkretisera modellens resultat för att kunna anpassa 

och förebygga stress. 

Metod 

Metodval 

I studien tillämpades en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer 

användes som datainsamlingsmetod. Denna metod valdes för att skapa en djupare insikt och 

förståelse för enhetschefers upplevelse av gränslöst där de med egna ord kunde skildra deras 

social verklighet (Bryman, 2016). För att skapa utrymme för egna reflektioner och undvika att 

påverka deltagarnas svar formulerades majoriteten av frågorna som öppna. Detta 
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tillvägagångsätt skapade utrymme att på ett flexibelt sätt ställa följdfrågor baserade på 

deltagarnas svar. Detta var en fördel för likväl forskarna som för deltagaren då utrymme 

skapades för ett mer detaljrikt och beskrivande svar (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 

2011).   

Urvalsgrupp 

Deltagarna i undersökningen valdes genom ett målstyrt urval med det formulerade 

syftet som utgångspunkt (Bryman, 2016). Urvalsprocessen inleddes med kontakt med en 

verksamhetschef inom vård och omsorg i en mellanstor kommun i Sverige, som bekräftade, 

att enhetscheferna inom kommunen arbetade gränslöst. Deltagarna verkade som enhetschefer 

inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), individ- och 

familjeomsorgen (IFO), särskilt boende och hemtjänst inom äldreomsorgen och för 

vårdadministratörer. Därefter skickades en förfrågan om deltagande ut via mejl till elva 

enhetschefer varav åtta hade möjlighet att medverka i en intervju. Förutom dessa kontaktades 

en extra enhetschef från närliggande region. Därefter bokades intervjuer varav fyra skedde 

fysiskt och resterande via telefon. Urvalsgruppen bestod av två män och sju kvinnor med en 

spännvidd på 30–63 år. På grund av kommunens storlek och antal enhetschefer inom vård och 

omsorg valdes det att inte sammanställa bakgrundsinformation om deltagarna för att minska 

risken att anonymiteten undanröjs (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). I studien 

namnges därför deltagarna enbart som D1 till D9.  

Val och konstruktion av instrument   

Som datainsamlingsmetod konstruerades en semistrukturerad intervjuguide med 

neutrala och öppna frågor för att skapa utrymme för egna reflektioner och undvika att påverka 

deltagarnas svar. Frågorna utgick från studiens teoretiska bakgrund där teorin om gränslöst 

arbete och krav-, kontroll- och stödmodellen behandlades. De strukturerade intervjufrågorna 

utgjorde en grund för att utföra semistrukturerade intervjuer där det gavs möjlighet att på ett 
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flexibelt sätt ställa eventuella följdfrågor. Detta var en fördel för likväl forskarna som för 

deltagarna då utrymme skapades för ett mer detaljrikt och beskrivande svar (Bryman, 2016; 

Kvale & Brinkmann, 2009). För att informera deltagarna om studiens syfte och etiska 

principer sammanställdes en samtyckesblankett (se bilaga 1) där enhetscheferna gavs 

möjlighet att ge sitt godkännande för deltagande. Blanketten bestod även av sex frågor av 

demografisk karaktär som syftade till att ta reda på bland annat befattning, erfarenhet och 

ålder. Vidare formulerades en intervjuguide med 23 strukturerade intervjufrågor i enlighet 

med studiens valda syfte. Dessa frågor berörde bland annat i vilken mån enhetscheferna själva 

hade möjlighet att bestämma för hur och när de utförde deras arbete och vilka möjligheter och 

utmaningar detta kunde medföra. För att testa intervjuguiden och frågornas lämplighet 

utfördes två pilotstudier som bidrog till att två frågor reviderades och ytterligare två frågor 

adderades som ansågs aktuella för valda kommuner. De frågor som adderades berörde stöd 

från IT och möjlighet till kompetensutveckling. Pilotstudierna gav dessutom forskarna en 

möjlighet att öva på intervjuteknik då detta enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan avgöra 

kvalitén på utfallet av intervjuerna. 

Forskningskvalitet  

För att kvalitetssäkra studien valdes Guba och Lincolns (1981) naturalistiska paradigm 

med följande kriterier: trovärdighet, passform, reproduktivitet och kontextrealism. 

Trovärdighet 

För att undvika att förbereda deltagarna och påverka deras svar valdes det att inte dela 

ut intervjufrågorna i förväg. Genom detta tillvägagångssätt gavs möjlighet till spontana 

reaktioner och svar (Persson, 2006). För att öka chanserna till en objektiv tolkning närvarade 

båda forskarna under alla intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Under vissa av dessa 

upplevdes det att deltagarna försökte besvara frågorna utefter ett önskvärt förhållningssätt, där 

de å ena sidan framhöll vikten av att inte arbeta under avsatt ledig tid men å andra sidan 



12 

 

kunde beskriva hur de var tillgängliga dygnet runt. Forskarna var medvetna om att deltagarna 

genom self-serving bias kunde tendera att framställa sig själva i positiv dager och tona ned det 

som skulle kunna vara mindre fördelaktigt (Persson, 2006). Vid de fysiska intervjuerna 

uppmärksammades det att deltagarna, efter att inspelningen avslutats, fortsatte att 

kommentera och besvara intervjufrågorna mer subjektivt. Tvetydiga svar från deltagarna 

verifierades under intervjutillfället för att minska risken för misstolkningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Passform 

Urvalsgruppen valdes enligt ett målstyrt urval och representerades av enhetschefer 

inom vård och omsorg med gränslösa arbetsvillkor. Samtliga enhetschefer verkade inom 

offentlig förvaltning från två kommuner i Mellansverige. Då studien enbart har omfattats av 

nio deltagare kunde inte resultatet anses som generaliserbart på en population. 

Reproduktivitet 

För att kunna reproducera studien och för att öka dess tillförlitlighet valdes det att 

noggrant och logiskt formulera och beskriva samtliga tillvägagångsätt (Tobin & Begley, 

2004). Studien genomsyrades av ett etiskt förhållningssätt som dels har beskrivits under 

rubriken etiskt hänsynstagande men också i samtyckesblanketten (se bilaga 1) som varje 

deltagare tog del av vid intervjutillfället. Genom att bifoga studiens datainsamlingsintrument 

(se bilaga 2) kunde det ytterligare tydliggöras för studiens tillvägagångsätt. Det framkommer 

av Guba och Lincoln (1981) att kvalitativa studier kan vara svåra att replikera på grund av 

individers olika erfarenheter, personlighetsdrag och subjektiva uppfattningar. Deltagarna kan 

även påverkas av forskarnas ålder, kön och personlighet, vilket också kan komma att försvåra 

studiens replikerbarhet (Bryman, 2016). 
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Kontextrealism  

Vid kvalitativ forskning kan det vara viktigt att beakta hur forskares subjektiva 

tolkningar och bedömningar kan påverka ett forskningsresultat då fullständig objektivitet är 

omöjligt att uppnå. För att uppnå god forskningskvalitet kan det därför vara betydelsefullt att 

vara medveten om detta och stäva efter att förhålla sig neutral till studien (Guba & Lincoln, 

1981; Persson, 2006). På grund av erfarenheter och erhållen kunskap om studiens valda ämne 

var forskarna ödmjuka inför denna subjektiva påverkan och kunde på olika sätt upprätthålla 

neutralitet. Det avstods bland annat från att ställa ledande intervjufrågor och att kommentera 

och påverka deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann, 2009). För att minska risken för 

reifikation var forskarna noga med att transkribera det inspelade materialet ordagrant för att 

inte missa relevanta data eller addera egna tankar och åsikter (Persson, 2006). För att nå en så 

sanningsenlig tolkning som möjligt var detta särskilt viktigt under analysen där forskarna 

utförde vissa delar på varsitt håll för att sedan diskutera dessa tillsammans. 

Genomförande 

För att samla in relevanta data genomfördes intervjuer med enhetscheferna. 

Intervjusituationen anpassades med hänsyn till deltagarens önskemål vilket ledde till att tre 

fysiska intervjuer ägde rum vid deltagarnas arbetsplats, en intervju i hemmet och övriga per 

telefon. Samtliga intervjuer utfördes på avsatt tid och i en lugn miljö med båda forskarna 

närvarande. Detta bidrog till att den ena forskaren kunde sköta inspelningar och föra 

anteckningar medan den andra forskaren gavs möjlighet att ställa frågor från intervjuguiden, 

lyssna in och ställa eventuella följdfrågor. Intervjutillfället inleddes med att deltagarna 

informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte samt etiska principer, så som 

konfidentialitet, frivilligt deltagande samt möjligheten att ställa frågor om något upplevdes 

otydligt (Bryman, 2016; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 
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För att inte gå miste om viktig information och för att underlätta transkriberingen 

kunde intervjuerna, med deltagarnas godkännande, spelas in med hjälp av en mobiltelefon 

(Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). Forskarna strävade efter att i hög grad förhålla 

sig neutrala vid intervjutillfället för att minimera risken att påverka och styra deltagarnas svar 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Genomförandet av intervjuerna tog mellan 25 och 40 

minuter. Tidsomfattningens variation skulle kunna förklaras av att deltagarna med mer 

arbetslivserfarenhet gav längre svar med fler exempel på deras förhållningssätt och 

upplevelser av gränslöst arbete. När intervjuerna och inspelningarna avslutats fortsatte vissa 

av deltagare under de fysiska intervjuerna att berätta om sina upplevelser, vilket efter 

deltagarnas godkännande kunde användas som kompletterande data. Detta kan även ha varit 

en bidragande orsak till tidsomfattningens variation. För att underlätta sammanställningen av 

insamlade data utfördes transkribering så snart varje enskild intervju avslutats (Bryman, 2016; 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

Etiska hänsynstagande  

För att säkerhetsställa studiens kvalitet, genomförande och innehåll har hänsyn tagits 

till Vetenskapsrådets (2017) etiska principer; informationskravet, samstyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjadekravet. När studien startade kontaktades en 

verksamhetschef i kommunen som godkände och förmedlade kontakt med relevanta 

enhetschefer i kommunen. Därefter kontaktades enhetscheferna via mejl om de ville och hade 

möjlighet att delta i studien. I mejlet presenterades även studiens syfte och vald 

datainsamlingsmetod samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Vid varje intervju 

tilldelades deltagarna en blankett med information om studien, att deltagandet var anonymt, 

frivilligt och rätten om att avbryta intervjun om så önskades. Det framkom även att 

anteckningar och inspelat material kommer att lagras och bearbetas under begränsad tid och 

enbart nyttjas för studiens syfte. Efter att studien har publicerats raderas allt material. De 
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enhetschefer som deltog vid fysiska intervjuer gavs möjlighet att själva läsa igenom och 

skriva under samtyckesblanketten medan resterande deltagare mottog denna via mejl och 

angav muntligt samtycke. För att förtydliga de etiska principerna presenterades dessa igen 

muntligt innan intervjuerna hade påbörjats (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Databearbetning 

Med avsikt att skapa en djupare förståelse för hur deltagarna upplevde och påverkades 

av gränslösa arbetsvillkor, tillämpades en tematisk analysmetod vid bearbetning av det 

datamaterial som samlades in (Bryman, 2016). Den tematiska analysmetoden gav forskarna 

möjlighet att noggrant analysera varje deltagares svar, som tillsammans kunde skapa ett 

helhetsperspektiv (Thomas, 2016). Enligt Braun och Clarke (2006) beskrivs den tematiska 

analysen som flexibel med en avsaknad av en tydlig struktur och de menar därför att forskare 

som använder sig av denna metod bör tydliggöra sitt tillvägagångsätt. För att bekanta sig med 

insamlade data transkriberade forskarna materialet som hade spelats in. Det transkriberade 

materialet granskades och lästes igenom enskilt och vid upprepade tillfällen av båda forskarna 

för att i ett tidigt stadium identifiera olika mönster. Därefter påbörjades en kodning av varje 

deltagares transkriberade material, vilket resulterade i stora mängder koder (Braun & Clarke, 

2006). Koderna bestod av svar och kommentarer från deltagarna som bland annat var 

upprepade och avvikande. 

För att inte påverka varandras iakttagelser utfördes detta moment utan insyn av den 

andra. Tillsammans granskade sedan forskarna de framtagna koderna, sorterade bort de som 

inte hade relevans för studiens syfte och behöll de med anknytning till studiens valda teorier 

(Bryman, 2016). För att få en tydlig överblick strukturerades koderna i ett Microsoft Excel-

dokument per deltagare för att sedan kategorisera och bilda olika teman. Dessa teman med 

tillhörande koder markerades i olika färger i dokumentet för att skapa en bättre översikt, där 

de med likvärdig innebörd bildade ett gemensamt tema. Efter att samtliga teman hade valts ut, 
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granskats och jämförts med insamlade data kunde slutligen olika nivåer av teman urskiljas 

och namnges (se tabell 1) (Braun & Clarke, 2006). Olika citat valdes sedan ut för att illustrera 

dessa teman (Thomas, 2016). 

Tabell 1 

Översikt av studiens huvudteman och underteman 

Huvudtema Undertema 

Gränslösa arbetsvillkor Tillgänglighet 

Integrering och segmentering 

Digitala arbetsverktyg 

Balans i arbetslivet Kontroll 

Krav 

Stöd 

 

Resultat 

I följande avsnitt redogörs studiens huvudteman och tillhörande underteman.  

Gränslösa arbetsvillkor  

Tillgänglighet  

Samtliga deltagare i undersökningen angav att de tog jobbtelefonen med sig hem efter 

avslutad arbetsdag för att kunna vara tillgängliga under dygnets alla timmar, måndag till 

söndag, men endast ett fåtal uppgav att de tog med sig arbetsdatorn hem för att vara 

anträffbara. Deltagarna framhöll att de var tillgängliga för att bland annat kunna hjälpa och 

vägleda sina medarbetare vid bemanningsfrågor eller andra händelser som sker utanför 

kontorstid i verksamheterna. Tre av deltagarna uttryckte även att tillgängligheten kunde skapa 

en känsla av trygghet hos medarbetarna. Vissa av deltagarna menade dessutom att det fanns 

en förväntan på dem att alltid vara tillgängliga: 
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[…] alltså det är ju en förväntan som finns – att vi ska var tillgängliga eftersom 

de [medarbetare] behöver komma i kontakt med oss ibland om det händer saker. Det 

kan ju vara allt möjligt, både om det blir sjukdomsfall eller andra akuta saker som 

händer. Det kan ju hända saker med brukarna till exempel, som gör att de behöver 

stöd eller rådgivning. (D9) 

  Jo, men alltså personalen, det tror jag nog att de förväntar sig att de alltid ska 

kunna få tag på mig, det tror jag och det har ju jag sagt åt dem också, att ringer ni mig 

då kanske inte jag kan svara på en gång, jag kanske står i duschen och jag har ju inte 

telefonen med mig i duschen, eller sådana saker. Jag kanske gör någonting, men jag 

ringer ju alltid upp. Man kan ju inte förvänta sig att man får ett svar direkt utan det 

kan bli om en halvtimme eller så, men jag hör av mig, absolut. Men jag tror att de har 

förväntningar att de ska kunna nå mig dygnet runt. (D3) 

Däremot menade sex av deltagarna att det inte fanns några krav på tillgänglighet från 

respektive chef men att medarbetare i stor utsträckning förväntade sig detta. För att hålla sig 

uppdaterade om verksamheterna uppgav dock majoriteten av deltagarna att de ville vara 

tillgängliga via jobbtelefonen för deras egen skull: 

 Jag har den påslagen för min egen skull, tjejerna här hos mig [arbetsplatsen] de ringer 

bara om det är något extra. Det är inte så att de ringer i tid och otid. Jag vill liksom 

hålla mig uppdaterad om det har hänt något, om det är något viktig. Det är bara för 

min egen skull, jag mår bättre av det. (D4) 

Det framkom vidare att en stor del av deltagarna var tillgängliga via jobbtelefonen även vid 

sjukdagar och vård av barn (VAB) men att alla deltagare var tillgängliga under flextid för att 

kunna vara anträffbara vid behov. Under kortare ledigheter på en eller två dagar berättade 

samtliga deltagare att de hade med sig jobbtelefonen och var tillgängliga. Vid längre semester 

hänvisades telefonnumret till en kollega och telefonen lämnades avstängd på arbetsplatsen. 
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Alla deltagare hade lämnat sitt privata nummer till sina kollegor för att vara tillgängliga och 

ge stöd vid behov. Sex av dessa deltagare förklarade även att de hade lämnat sitt privata 

telefonnummer till medarbetarna för att kunna vara anträffbara vid extraordinära händelser. 

Det framkom dock att deltagarna sällan blev kontaktade av medarbetarna på det privata 

telefonnumret då de var tillgängliga via jobbtelefonen mer eller mindre dygnet runt. Vid 

frågan om hur deltagarna påverkades av tillgängligheten svarade sex av nio att de inte 

påverkades negativt:  

  Jag tycker nog att det är ganska stimulerande. Tycker man om att jobba mycket 

så är det ganska intressant och spännande att hela tiden håller sig a jour. Tycker man 

om sitt jobb så tror jag att det är ganska skönt och bra, och inte stressande. (D8)  

 Inte alls. Jag tycker inte att det är någon belastning eller så. (D4)  

Tre av deltagare berättade också att arbetslivserfarenhet kunde vara en bidragande faktor till 

att tillgängligheten upplevdes som hanterbar och inte påverkade dem negativt:  

  Just nu påverkas jag inte negativt av det, men jag har gjort det tidigare. (D2) 

   [Funderar] det blir bättre och bättre, det var jättesvårt i början med telefonen, 

och man hade den på [ljudet på jobbtelefonen] på ett annat sätt. […] jag tycker att jag 

har lärt mig att hantera det, för skulle jag ha den på [ljudet på jobbtelefonen] skulle jag 

bli stressad. Det är därför jag försöker hitta vägar. (D1) 

Deltagarna som däremot hade påverkats negativt av tillgängligheten nämnde att allt för 

mycket kontakt under avsatt ledig tid hade försämrat deras återhämtning och att ständigt vara 

anträffbara kunde bidra till känslan av att aldrig vara frånkopplade och lediga från arbetet: 

  Man upplever ju att det, när det blir mycket under längre perioder och man blir 

kontaktad under helger och så, så blir man ju trött eftersom man inte riktigt får 

återhämta sig. (D9) 
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  Visst är det väl det att man känner att man vill ha koll på den där telefonen. Man 

kikar när det är helg; två tre gånger på förmiddagen och eftermiddagen och innan jag 

lägger mig. Den ligger ju här hemma. Och åker jag ut så har jag den med mig. […] det 

klart att man påverkas. (D5) 

Samtidigt som alla deltagare beskrev det som viktigt att vara anträffbara under ledig tid 

menade åtta av nio deltagare att det inte var avgörande för verksamheterna om de inte hann 

eller kunde svara på arbetsrelaterade samtal. De förklarade att formulerade rutiner finns vid 

samtliga verksamheter och att medarbetarna kan komma i kontakt med annan chef vid behov. 

Integrering och segmentering  

Gemensamt för samtliga deltagare var att de i hög grad själva kunde bestämma hur, 

var och när arbetet utfördes men ansåg det som fördelaktigt att vara på plats på arbetsplatsen. 

Genom daglig närvaro menade deltagarna att de lättare kunde ta del av det dagliga operativa 

arbetet i verksamheterna samt delta vid aktiviteter bundna till dagtid:   

  Vi har som kultur att vara här [på arbetsplatsen] för vi kräver ett tätt samarbete 

för hela verksamheten. Medarbetare vill kunna komma hit och kontakta oss. […] här 

är det inte många som jobbar hemifrån. (D7) 

  Det är väl fantastiskt att man har den möjligheten. Det är liksom ganska fritt 

arbete. Sen är det ju så, jag kan ju inte förlägga all min arbetstid från klockan 17 till 

mitt i natten, det är ju fullt omöjligt i ett arbete där man har daglig kontakt med 

personalen, brukare, anhöriga och sådant. Mitt arbete fungerar ju bäst dagtid. (D3) 

Alla deltagare ansåg det som fördelaktigt att kunna integrera arbetsliv med privatliv och själva 

kunna bestämma över arbetets upplägg då det exempelvis ges möjlighet att utföra privata 

ärenden under arbetstid, arbeta ikapp under kvällstid eller förbereda sig inför kommande 

arbetsvecka. Det framkom dock av flertalet deltagare att detta arbetssätt kunde leda till 
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svårigheter att begränsa sig och till att de arbetade för mycket då arbetsuppgifterna aldrig tog 

slut. De menade att ett integrerat arbetssätt krävde både struktur och disciplin: 

  Jag brinner ju för det här jobbet och tycker att det finns jättemycket saker som 

jag skulle vilja göra, men det gäller ju också att begränsa sig för att man inte ska bli 

utbränd. Så jag tror mycket hänger på mig själv. (D6) 

  Det är ju nästan upp till mig att ha lite disciplin kanske och inte sätta mig vid 

datorn och jobba lite när man ändå ser på tv eller så. Så att, det är väl jag själv som 

behöver bromsa det. […] Det här med utmaningen att försöka att inte vara uppkopplad 

hela tiden, att bara kolla mejlen eller kolla det där, för det kanske kan göra så att man 

kör igång och inte kan sova och att man får något att grubbla på om man har tittat på 

mejlen på kvällen. “Hur ska jag lösa det här nu imorgon?”, så det är ju en utmaning att 

låta bli. Men jag försöker jobba på det. Men man får försöka att inte vara oumbärlig. 

Men vi lägger gärna på oss den rollen tror jag. (D1) 

Flera av deltagarna menade att de aktivt avgränsade sig från arbetet genom att de exempelvis 

lämnade arbetsplatsen, stängde av datorn efter kontorstid och valde att inte svara på 

arbetsrelaterade mejl via jobbtelefonen. För att avgränsa sig valde även några deltagare att 

stänga av ljudet på jobbtelefonen och placerade den på ett specifikt ställe i hemmet: 

 Går jag från arbetsplatsen så tar jag med mig mobilen, men om jag har med mig den 

hem lägger jag den på ett ställe som jag kan titta till den ibland. Jag har den påslagen 

för att kunna vara nåbar. (D7) 

Vissa deltagare berättade att de tidigare i arbetslivet hade tagit med sig arbetsrelaterade 

uppgifter hem och upplevt svårigheter med att sluta tänka jobbet efter avslutad arbetsdag. 

Genom dessa erfarenheter hade deltagarna utvecklat olika tekniker för att kunna avgränsa sig 

från arbetet: 
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  Det hjälper ungarna till med [skrattar], sen pratar inte jag och min sambo heller 

jobb och sen har jag tystnadsplikt. Och det är också det som är skönt för jag har 

kollegor här [på arbetsplatsen] så jag lämnar det här [arbetet] och då pratar vi om det 

här om jag behöver det. Och sen har jag jobbat upp det själv, att man inte går och... 

[funderar] vissa saker kan gnaga i en, men så tror jag att det är med de flesta jobben, 

men då försöker jag lägga det åt sidan och släppa det på något vis. (D7) 

  Förr när jag var yngre så tog jag mycket mer jobb med mig hem. Även i tanken, 

men det är sällan jag gör det nu. Och är det något jag går och grubblar över så brukar 

jag skriva ner det så att jag slipper fundera på det och så tar jag med det till jobbet 

nästa dag. (D4) 

Samtidigt som flera deltagare menade att de avgränsade sig från arbetet, framgick det att 

samtliga av dessa trots allt var tillgängliga och utförde arbete under avsatt ledig tid, så som 

under kvällar och helger. Det kunde handla om att lösa akuta bemanningsfrågor eller att 

vägleda medarbetare vid svårlösta situationer. Deltagarna förklarade också att 

arbetsbelastningen varierade under verksamhetsåret, vilket kunde medföra att de i perioder av 

hög belastning hade varit tvungna att arbeta mer hemifrån. Vid sjukdagar och VAB berättade 

alla deltagare att de var tillgängliga via jobbtelefon för att kunna svara på samtal och mejl vid 

behov. Under längre ledigheter arbetade ingen av deltagarna men flertalet förberedde sig ändå 

inför kommande arbete genom att kontrollera och sortera mejlen:  

  Det kan vara bra för mig då jag har lite kontrollbehov, för då kan jag gå in och 

läsa mejlen innan nästa arbetsdag för då kan jag läsa om det händer något. […] Om 

jag vabbar kan det vara skönt att titta på mejlen för att vara förbered om till exempel 

ett möte blir inställt. Men det är på gott och ont, för om man ser att någon är sjuk så 

kan man få stresspåslag, såklart. (D7) 
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  På semestern har jag inte den, då är den av [jobbtelefonen]! [...] jag får nästan 

order på det och skäll om jag har telefonen på, så den stänger jag av och lägger i en 

låda. Om jag behöver bli nådd så har jag min privata mobil. Jag lämnar ingen i sticket 

utan jag kan bli kontaktad vid behov, så jag finns ju där. Men inte via jobbtelefonen. 

Men det är en utmaning, man vet ju att mejlhögen bara växer och växer och sen när 

det närmar sig, när det är dags att börja jobba igen och sommarsemestern är slut och 

man börjar tänka “ska jag kolla mejlen innan? Ska jag kolla den imorgon?”. (D1) 

Digitala arbetsverktyg  

Samtliga deltagare uppgav att digitala arbetsverktyg förenklade deras dagliga arbete 

och de ansåg det fördelaktigt att kunna utföra arbete oberoende av tid och rum. Andra fördelar 

som lyftes av deltagarna var att digitala arbetsverktyg gjorde det möjligt att snabbt kunna nå 

ut med information till många och dessutom genom flera kommunikationsvägar så som via 

mejl, telefonsamtal och sms. Det ansågs också fördelaktigt att kunna utföra privata ärenden 

under kontorstid:  

  Förbättras har det väl gjort tack vare att man kan ju sitta lite överallt och jobba. 

Man är ju inte låst till sitt rum. I början när jag började jobba då satt vi ju och 

knappade på en dator som var stationär. Vi var ju inte uppkopplade på internet och så. 

Nu kan vi jobba lite vart stans ifrån. Jag behöver inte sitta på mitt rum. (D4)  

  Jag tror ju att om vi inte skulle ha digitala verktyg skulle det bli jättesvårt. Det 

underlättar väldigt mycket att ha digitala verktyg. (D6) 

  Personligen tycker jag nog att det är mest fördelar just för att man kan sprida ut 

arbetsbördan på mera tid. Man kan gå hem klockan 14 och slutföra arbetet klockan 19 

på kvällen, så det är ganska skönt. Jag kan komma till jobbet klockan 09 istället för 

klockan 07 om jag vill. (D8) 
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Samtidigt uppgav deltagarna att fördelarna med att använda digitala arbetsverktyg också 

kunde medföra nackdelar. Digitala arbetsverktyg kunde bland annat medföra att deltagarna 

tidvis mottog en uppsjö av information, vilket kunde upplevas som överväldigande. Den 

subtila gränsen mellan arbetsliv och privatliv kunde bidra till både merarbete och en känsla av 

otillräcklighet: 

  Det skulle vara svårt att vara utan idag, det kan jag säga. Det är det positiva. 

Men sen det negativa är ju att man blir för tillgänglig. (D8) 

  Men jag tror att om det används fel kan det bli en nackdel också, det måste 

finnas en rimlighet och det är de man måste hitta ett sätt att hantera. Men jag menar 

jag är inte emot teknik, det är ju jättebra med mejl och så där. Men idag vet jag inte 

hur mycket mejl jag har fått in, så jag tänker; hur hade detta varit innan mejlen? Det är 

ju en fördel att det [informationen] kan komma ut fort, men jag förstår ju, och det är ju 

lika för medarbetarna som jobbar i vården, de kan ju liksom inte ta del av allt. Det är 

ju ett sätt att ge ut information men man måste ju se till att medarbetarna hinner läsa 

det också. Så det finns både för och nackdelar. Men jag är inte emot tekniken. Men det 

gäller att kunna hantera det och göra det på rätt sätt. […] Kikade precis i mejlkorgen 

och räknade till 56 mejl in idag, och än är inte dagen slut… Och ungefär lika många 

skickade. (D1) 

Under intervjuerna framkom olika uppfattningar gällande hur digitala arbetsverktyg ska 

användas utanför avsatt arbetstid. Vissa deltagare framhöll att det inte fanns ett uttalat krav på 

tillgänglighet via digitala arbetsverktyg vid avsatt ledig tid, medan andra deltagare menade att 

det fanns ett krav på att vara tillgänglig oavsett tid och rum: 
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  Men det är ju så att vi ska ju vara tillgängliga när vi inte är här, på kvällar och 

helger och så, så man måste ju se till att ha med sig telefonen och så. Sen visst, det 

klart det funkar ju att lämna den någon timme eller så, om man ska iväg och göra 

något, eller ja, en halvtimme generellt funkar ju. (D9) 

  Det finns inget krav på att vi ska vara tillgängliga, utan det är något som vi har 

skapat själva. Det är ju inte så att de säger att vi har jobbmobilen för att vi ska vara 

tillgängliga dygnet runt, utan skulle jag vilja slå av den när jag går hem vid 16-16:30 

så är det ingen som säger något om det inte. Det finns inget nedskrivet, inte vad jag 

vet. (D4) 

Gemensamt för samtliga deltagare var att ingen kände till om det fanns en formulerad policy 

för hanteringen av digitala arbetsverktyg utanför kontorstid och sju av deltagarna upplevde 

inte heller något behov av en sådan. Två av deltagarna önskade dock tydligare riktlinjer för att 

lättare kunna avgöra för hur digitala arbetsverktyg bör hanteras under avsatt ledig tid: 

 Det skulle ju inte skada om man hade en digital förordning eller så på arbetsplatsen 

som gällde alla och att den reviderades, följdes upp och även utvärderades. Problemet 

är, men det är bara vad jag tror jag, att ytterst få skulle följa den. (D8) 

Däremot menade vissa deltagare att den närmaste chefen poängterat vikten av att inte vara 

uppkopplad, utan att det är viktigt att vara ledig under avsatt ledig tid, för att hinna återhämta 

sig. De berättade samtidigt att samma chef ändå mejlar och jobbar under avsatt ledig tid, så 

som under semester, kvällar och helger. Deltagarnas tolkningar och påverkan av detta har 

varierat: 

  […] min chef och chefen över, eller runt omkring, har varit tydliga med att “om 

jag väljer att mejla ut en söndagskväll så ska inte ni, om ni råkar titta, förvänta er att 

jag förväntar mig ett svar”, för att den kanske har valt och göra det för att den ska göra 

något annat en annan tid. (D1) 
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  […] man kan få ett mejl en lördag eller söndag, eller kväll, och då blir man lite 

att man funderar om jag förväntas svara på det då. För vi kan ju även få det [mejl] av 

vår egen chef och hon har gjort klart att även om hon sitter och jobbar en kväll eller en 

helg så förväntar hon sig inget svar, utan hon vill få gjort det som hon behöver göra 

menar hon, men hon förväntar sig inte att vi ska svara utanför kontorstid. Och det är ju 

ganska skönt att veta, för annars kan man ju känna sig lite stressad då att man tänker 

”jaha, nu förväntar de att jag kanske ska kolla upp något under ledig tid.”. (D6) 

  Det är ju liksom så vårt anställningsavtal ser ut [skrattar], det är det vi har att 

förhålla oss till eftersom vi jobbar efter oreglerad arbetstid. […] Jag skulle inte säga 

att jag påverkas av det så. Det är tufft i emellanåt, man blir trött liksom. Men nu har 

det flutit på otroligt bra under en period och då märker man inte av det. Det är när det 

händer mycket saker under vissa perioder när man jobbar mycket som man blir helt 

klart sliten. (D9) 

Digitala arbetsverktyg hade i vissa avseenden påverkat deltagarna och deras arbetsmiljö 

negativt. En deltagare nämnde bland annat att ny lagstiftning gällande sekretess och digitala 

riktlinjer försvårat arbetet medan en annan deltagare berättade att digitala arbetsverktyg kunde 

skapa irritation och stress: 

  […] Ibland kommer lagstiftningar som snarare försvårar, i och med den digitala 

utvecklingen, så uppkommer lagar som till exempel det där med GDPR, som gör att 

det blir mer omständligt än innan. Det blir nästan som att man går tillbaka med papper 

och penna. Det blir nya lagstiftningar som försvårar arbetet  med digitala verktyg. Så 

att det blir ju mycket administration runt de bitarna liksom. […] Tekniken gör att det 

blir lättare, vilket ökar kraven på tillgänglighet. En förväntan att vi ska hänga med i 

digitaliseringen men samtidigt har kvar ett gammalt sätt att arbeta på, gör det svårt att 

arbeta ibland. (D9) 
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  Det är ju det där med IT-stressen, om våra verktyg inte fungerar som det ska. 

Alltså det där när du sitter med din dator och du vet att du måste göra något, och det 

börjar strula; det är segt internet eller du fastnar och inte kommer vidare. […] Bara det 

här med att du ska skriva ut ett papper, det skapar också stress när du sitter och väntar 

i ett system. För det händer inte det du vill ska hända och det går inte. Det är också en 

stressfaktor med de där hjälpmedlen. (D6) 

  Det som stressar många kan nog vara när man till exempel upptäcker att ”fan, nu 

har det kommit en ny parameter i Treserva [verksamhetssystem]”, eller som hos oss 

just nu så är det jättestressigt, för ingen kan Treserva. Våra klienters fall ska 

rapporteras via Treserva, men ingen på den nivån kan Treserva. Vilket gör att, vi får ju 

inte våra klienter, så vi får ju inga uppdrag på det viset. Utan vi får de muntligt och det 

håller ju inte vid en inspektion från IVO till exempel. (D8) 

Balans i arbetslivet 

Krav 

Vid frågan om hur deltagarna upplevde kraven som ställdes på dem i relation till deras 

avtalade arbetstid, skiljde sig svaren åt. Två av deltagarna utryckte att kraven som ställdes på 

dem var rimliga och att de hann med det som förväntades av dem. Tre av deltagarna påpekade 

att kraven varierade i perioder beroende på verksamhetsårets olika aktiviteter, så som vid 

sommarrektyrering och lönerevision. En av dessa tre deltagare påpekade även att regelbundna 

ledningsmöten tog mycket av arbetstiden, vilket medförde svårigheter att hinna med det som 

krävs:  
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 Vi har något som kallas äldreomsorgsledningsmöte där alla inom äldreomsorgen är 

samlade och det har vi varje onsdag. Och nu är det så att tre onsdagar har vi inte haft 

det, för våran chef hade semester, och då märks det direkt ”Gud vad mycket mer tid 

man får på jobbet”. För då har vi möte en hel dag där vi sitter, då är det annat som 

hakar efter. Visst, man kan ju då i någon paus gå in och läsa mejlen och sådana saker, 

men absolut, ju mer möten vi har desto mer... då blir det tyngre på jobbet. (D3) 

Resterande fyra deltagare beskrev kraven som höga. Detta berodde bland annat på för många 

medarbetare per chef i olika verksamheter, strama tidsramar, komplexa verksamheter där 

arbete pågick dygnet runt och invecklade personalärenden. De höga kraven kunde innebära att 

vissa deltagare till och med blev tvungna att arbeta utöver avtalad arbetstid:  

  Det är att vi har för många medarbetare under oss och många verksamheter att 

täcka. […] Hade vi haft till exempel en verksamhet i samma hus, eller så med ex antal 

medarbetare, så hade det varit lite mer lättgörligt att rodda det. Men nu har vi så 

många olika arbetsplatser med så många olika anställda så det blir så många olika 

arbetsgrupper plus att det mycket medarbetare. Så det är det som gör det svårroddigt 

för då ska man försöka ha en strategi i en verksamhet och visa dem att de ska dit 

[pekar] och en annan dit [pekar åt ett annat håll]. Det blir mycket bollar, men 

samtidigt är ju det roligt. Men det är det som gör att man gör mer det här [operativt 

arbete] och hinner inte med det strategiska arbetet. (D7) 

  Vi har ingen reglerad arbetstid så, utan man ska göra sina 40 timmar i veckan, 

och den tiden kan vi styra över själva. Men självklart måste man ju ibland arbeta mer i 

perioder utöver sina 40 timmar, men det är ju ingenting som man skriver  upp eller så. 

Alltså, vi får ju ingen övertidsersättning. Man kan antingen vara kvar på arbetsplatsen 

efter kontorstid eller så får man göra jobbet hemma på kvällen eller helgen. (D8) 
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Kontroll  

I intervjusvaren framgick det att alla deltagare i stor utsträckning upplevde att de 

kunde kontrollera deras arbetssituation genom att de själva planerade för det dagliga arbetet. 

De beskrev också att de hade goda möjligheter att ta egna beslut. Deltagarna beskrev dock att 

det på grund av verksamheternas komplexitet kunde vara nödvändigt för dem att vara 

tillgängliga vid behov och flexibla i deras planering för att möta oberäkneliga situationer i 

verksamheterna:  

  Det enda jag kan säga är väl det, att det är otroligt mycket frihet inom en viss 

ram så att säga. Eget ansvar att få det och funka, man vet vad man ska få gjort och 

prioritera. (D5) 

  Under arbetstid så har jag en ganska stor möjlighet att påverka hur jag ska lägga 

upp det och så, men sen om någon skulle bli sjuk så måste jag ju fixa ut personal, så 

som då kan jag ju inte styra över det liksom, för då måste jag fixa det då. Då spelar det 

liksom ingen större roll, så då har jag en liten möjlighet att påverka. (D9) 

  Brukarna kan pendla i mående och stabilitet, så då kan vi behöva ta ut en extra 

personal eller ha vaken natt för att det är stökigt då personen kanske rymmer eller är 

självmordsbenägen eller är vårdkrävande. Det är vid sådana tillfällen som vi får mer 

belastning per telefon utanför kontorstid. Man finns för att stötta upp och bolla med 

personalen, eller kanske tar de besluten som de inte kan ta. (D7) 

Deltagarna berättade att de i viss utsträckning saknade tillräcklig kompetens i vissa IT-system 

och att detta har bidragit till ökad stress och svårigheter att utföra vissa arbetsuppgifter. Tre av 

deltagarna menade att de på grund av besparingskrav och andra orsaker inte haft möjlighet till 

kompetensutveckling: 
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 Ja det är det inte så gott om det, om man kan säga så. Det har inte funnits så mycket 

tillfälle till det faktiskt. Nu har det ju varit sådana besparingskrav, så om  det dyker 

upp något så tar man bort det i mejlen för det är liksom ingen idé. Det är 

besparingsskäl. (D1) 

Samtidigt menade sex av deltagarna att möjlighet till kompetensutveckling bland annat givits 

vid obligatoriska chefsträffar och andra interna utbildningar: 

 […] vi har ju chefsfrukostar, som vi kallar det, en gång i månaden. Där har det varit 

satsningar på kompetensförhöjning. Alla chefer är ju där. Nu håller vi på  med en serie 

med träffar där vi diskuterar obekväma samtal till exempel. Olika funktioner i 

kommunen kommer och berättar och lär oss saker. (D5) 

Stöd  

Gemensamt hos alla var att de upplevde stöd från sina kollegor då de bland annat 

utryckte att de kunde kontakta kollegor oavsett tid på dygnet med diverse funderingar och 

problem. Flera av deltagarna var samlokaliserade och upplevde detta som positivt då 

möjlighet gavs att lättare kunna utbyta tankar och idéer gällande arbetsrelaterade uppgifter. 

Andra deltagare förklarade att de satt avskilt från deras kollegor men att de kunde ringa eller 

mejla varandra vid behov. Det framkom även att vissa deltagare kunde hjälpas åt och avlasta 

varandra vid hög arbetsbelastning:   

  Jo, men det tycker jag nog att vi alla känner att vi jobbar under samma 

förutsättningar. I mitt fall går vi in och stöttar varandra, vi pratar ofta om vår 

arbetsbörda och arbetsbelastning och stöttar och hjälper varandra i den mån det går. 

Och kan ta över varandras uppgifter. (D8) 

  Jag kan vända mig till dem via mejl, telefon, när som hur som. Fråga och de 

finns alltid där och stöttar och bollar när man stöter på något man behöver lyfta. (D5) 
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Av deltagarna svarade åtta av nio att de har upplevt starkt stöd från deras chef då de bland 

annat menade att chefen ofta gav feedback, fanns tillgänglig dygnet runt och kunde dessutom 

avlasta vid hög arbetsbelastning. Två av deltagarna i studien var relativt nyrekryterade och 

menade att de fått starkt stöd i form av handledning under den första tiden: 

 I och med att jag är ny chef så dyker det upp frågor hela tiden […] Min chef är 

jättetydlig med att jag måste höra av mig om jag inte vet hur jag ska göra och så. Jag 

har väldigt bra stöd. (D3) 

Endast en av deltagarna berättade att denne inte har upplevt något chefstöd alls och att detta i 

viss utsträckning har skapat stress och försvårat både det operativa och strategiska arbetet. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur enhetschefer inom vård och omsorg 

använder och hanterar digitala arbetsverktyg med hänsyn till gränslösa arbetsvillkor samt 

vilka eventuella konsekvenser detta får på den psykosociala arbetsmiljön mot bakgrund av 

Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. I följande avsnitt diskuteras 

studiens syfte och resultat med tidigare forskning. Sedan presenteras studiens begränsningar 

och avslutas med förslag på framtida forskning. 

Det framkom enligt resultatet att arbetet som enhetschef i stor utsträckning medför 

krav på ett integrerat arbetsliv och privatliv på grund av ”dygnet-runt-verksamheter” och 

ständig tillgänglighet via digitala arbetsverktyg. Deltagarnas uppfattningar om vem som 

ställer dessa krav och i vilken mån de behöver vara tillgängliga varierade beroende på 

verksamheternas behov eller krav från deltagarna själva. Den ständiga tillgängligheten kunde 

enligt vissa deltagare leda till ökad stress och otillräcklig återhämtning. De gränslösa 

arbetsvillkoren ansågs å ena sidan vara fördelaktiga för den psykosociala arbetsmiljön då det 

gav utrymme för självbestämmande i det dagliga arbetet men kunde å andra sidan skapa 

svårigheter att aktivt avgränsa sig från arbete då det upplevdes att arbetsuppgifterna aldrig tog 



31 

 

slut. Resultatet tyder även på att riktlinjer, arbetslivserfarenhet och starkt stöd från chef och 

kollegor är avgörande faktorer för en god psykosocial arbetsmiljö.   

Deltagarnas upplevelser av gränslösa arbetsvillkor var i linje med tidigare forskning 

som menar att en subtil gräns mellan arbetsliv och privatliv kan öka en individs möjlighet att 

själv kontrollera det dagliga arbetet. Handlingsutrymme, egenkontroll och kompetens kan i 

kombination med högt ställda krav leda till så kallat aktivt arbete enligt Karasek och Theorells 

(1990) modell om krav, kontroll och stöd. Då detta stadium karakteriseras av effektivitet och 

arbetsglädje skulle gränslösa arbetsvillkor och ett integrerat förhållningssätt däremot kunna 

leda till att en individ har svårt att begränsa sig och arbetar för mycket. Stressade 

arbetssituationer och låg kontroll över gränsen mellan arbetsliv och privatliv kan leda till 

svårigheter hos en individ att avgränsa sig från arbetet (Sonnetag, Kuttler & Fritz, 2010). 

Detta skulle kunna tolkas som att ett integrerat förhållningssätt kan försämra den psykosociala 

arbetsmiljön, men frågan är om det är integreringen per se eller om det är andra faktorer som 

påverkar?  

Deltagarna i vår studie uppgav att de kunde avgränsa sig fysiskt från arbetsplatsen, 

men att kravet på tillgänglighet skapade svårigheter att avgränsa sig psykologiskt då de kunde 

bli kontaktade när som helst. Till följd av detta riskerade deltagarnas återhämtning att 

påverkas (Mellner, 2016), som på sikt kunde leda till arbetsrelaterad utmattning (Derks, 

Mierlo och Schmitz, 2014). Detta innebär således att kravet på tillgänglighet kunde leda till en 

försämrad psykosocial arbetsmiljö. Vi uppmärksammade att otydliga och informella riktlinjer 

skapade svårigheter hos deltagarna att avgränsa sig från arbetet under ledig tid, vilket kunde 

leda till en tvetydlig kravbild gällande tillgängligheten. I linje med tidigare forskning menar vi 

därför att riktlinjer kan förtydliga detta och minska risken för stress och otillräcklig 

återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2018a; Mellner, 2016; Piszczek, 2016). Samtliga deltagare 

poängterade vikten av att upprätthålla struktur och disciplin i sitt dagliga arbete för att inte 
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riskera att bli utbrända av det integrerade förhållningssättet. Studien antydde att deltagare med 

mer arbetslivserfarenhet lättare kunde avgränsa sig psykologisk då de har utvecklat olika 

gynnsamma strategier för att släppa tanken på arbetet under ledig tid. Däremot är det inte lika 

tydligt vilken typ av arbetslivserfarenhet som underlättar gränskontrollen. Är det antal år inom 

samma verksamhet eller är det all typ av arbetslivfarenhet? Vi tror att det kan vara viktigt att 

deltagarna ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra för att försöka 

upprätthålla en balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta skulle även kunna bidra till en 

samsyn på tillgängligheten och hur de digitala arbetsverktygen bör hanteras under ledig tid. 

Under perioder med högt ställda krav kunde det vara nödvändigt för deltagarna att 

ändra deras planering och arbetssätt för att på ett flexibelt sätt kunna möta olika behov som 

uppstår (Kossek, 2016). Resultatet antydde att deltagare under perioder av hög 

arbetsbelastning upplevde att det var svårare att upprätthålla kontroll vilket kunde orsaka 

anspänning och ökad stress i såväl arbetsliv som privatliv. Deltagarna upplevde periodvis att 

kraven på tillgänglighet var för höga och att allt för mycket kontakt under ledig tid kunde 

upplevas som stressande. Samtidigt betonade flera deltagare att arbetsrelaterade samtal under 

ledig tid inte ansågs som faktiska arbetsuppgifter utan beskrevs mer som indirekta krav och 

något som tillhörde organisationskulturen. I enlighet med Mellner (2016) och Piszczek (2016) 

tror vi att de indirekta och informella kraven kan leda till försämrad återhämtning när 

deltagarna inte har möjlighet att aktivt avgränsa sig från arbetet. Tydligare riktlinjer skulle 

därför även kunna gynna återhämtningen. Detta stämmer överens med det stadium som 

Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin modell som så kallat spänt arbete där för högt 

ställda krav, bristfällig kontroll och en avsaknad av stöd i längden kan skapa en ohälsosam 

arbetsmiljö. Deltagarna beskrev att det kunde vara svårt att upprätthålla kontroll i det dagliga 

arbetet när IT-systemen inte fungerade som de skulle. Detta kunde i sin tur leda till ökad 

stress under perioder med för hög arbetsbelastning. Det framhölls dock att detta inte bidrog 
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till en försämrad psykosocial arbetsmiljö då starkt stöd från IT-avdelningen fanns. Analysen 

av data visade att deltagarna i perioder pendlade mellan stadierna aktivt arbete och spänt 

arbete men att ett kontinuerligt stöd från chef och kollegor kunde motverka utvecklingen av 

en ohälsosam arbetsmiljö. Detta kunde styrkas ytterligare då en av deltagarna beskrev hur 

arbetsmiljön har blivit allt sämre till följd av för högt ställda krav på tillgänglighet, låg 

kontroll och en avsaknad av stöd, vilket enligt tidigare forskning motsvarar ”iso-spänt” arbete 

som kan leda till ökad stress och sömnsvårigheter (Arbetsmiljöverket, 2001; Karasek och 

Theorell, 1990). Arbetsmiljöverket (2001) framhöll i sin rapport att ett socialt stöd är helt 

avgörande för att förhindra en ohälsosam arbetsmiljö, oavsett om en individ befinner sig i 

aktivt eller spänt arbete. Detta stöd bör, enligt vår bedömning, vara individanpassat för att 

möta deltagarnas olika behov och på sikt främja en god psykosocial arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis visade studien att den psykosociala arbetsmiljön kunde påverkas 

både positivt och negativt beroende på hur deltagarna kunde hantera och kontrollera gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv. Tydligare riktlinjer gällande kraven på tillgänglighet kan vara 

nödvändigt för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö vid ett integrerat 

förhållningssätt då alla deltagare i studien uppfattade kraven på tillgänglighet olika. Vi menar 

i enlighet med Arbetsmiljöverket (2018a), Mellner (2016) och Piszczek (2016) att tydliga 

riktlinjer kan skapa förutsättningar för deltagarna att avgränsa sig från arbetet under ledig tid 

och att detta kan främja deras återhämtning. Dessutom kunde studien med förankring i 

tidigare forskning påvisa att ett upplevt stöd hade en mycket fördelaktig inverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön. Det uppmärksammades också att arbetslivserfarenhet kunde hjälpa 

deltagarna att avgränsa sig från arbetet vilket skulle kunna undersökas vidare i framtida 

forskning. 
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Studiens begränsningar 

Studien kan ha påverkats av att en av forskarna har erfarenhet som enhetschef inom 

vård och omsorg. Detta kunde å ena sidan varit positivt för studiens resultat då denna forskare 

har haft en djupare förståelse för informella strukturer och fackspråk vilket kan ha underlättat 

tolkningar av deltagarnas svar. Å andra sidan kan det ha medfört svårigheter för forskarna att 

behålla neutralitet och inte påverka deltagarnas svar genom egna insikter och åsikter. För att 

minska riskerna för denna påverkan kunde forskarna ha valt att presentera det transkriberade 

materialet till respektive deltagare för granskning men på grund av tidsbrist var detta inte 

möjligt vilket kan anses som en begränsning för studiens resultat. Vidare kan resultatet ha 

påverkats av att intervjuerna genomfördes på olika sätt då alla deltagare inte hade möjlighet 

att träffas vid ett fysiskt möte. Slutligen kan det vara viktigt att poängtera att studiens resultat 

inte kan anses vara generaliserbart då den enbart omfattar nio deltagares upplevelse av 

gränslösa arbetsvillkor (Bryman, 2016). 

Framtida forskning  

Då studiens resultat antydde att arbetslivserfarenhet kunde påverka hur deltagare 

avgränsade sig skulle framtida forskning kunna undersöka hur stor betydelse detta faktiskt har 

för den psykosociala arbetsmiljön. Är det innehållet i arbetet som har betydelse? Är det antal 

år i samma organisation eller bransch som är avgörande? Eller påverkas den psykosociala 

arbetsmiljön av individens ålder? Om arbetslivserfarenhet har betydelse för hur en individ 

lyckas hantera och kontrollera gränsen mellan arbetsliv och privatliv, kan en ökad 

medvetenhet möjliggöra för organisationer att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö.  

Studien begränsades till hur arbetslivet påverkade individens upplevelse av gränslösa 

arbetsvillkor, men inte hur privatlivet påverkade detta. Framtida forskning skulle därför kunna 

undersöka privatlivets påverkan på gränslösa arbetsvillkor och huruvida detta i sin tur 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt eller negativt. 
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Tillkännagivande 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare som tog sig tid att, trots rådande 

omständigheter kring Covid-19, dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Utan er hjälp 

hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill vidare rikta ett tack till vår handledare 

Roland S. Persson som givit oss värdefull feedback under studiens gång. Slutligen vill vi även 

tacka våra nära och kära för stöttning och kärlek under hela arbetet. 
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Bilaga I 

 

 

Samtycke till deltagande    

Denna studie har genom intervjufrågor för avsikt att undersöka hur enhetschefer inom vård- 

och omsorg hanterar och påverkas av digitala arbetsverktyg i sitt dagliga arbete. Deltagandet 

är frivilligt, anonymt och du har rätt att avbryta intervjutillfället när du vill. Den information 

som du delger vid intervjutillfället kommer att lagras och bearbetas under studiens gång och 

kommer enbart att nyttjas för undersökningens syfte. Efter att studien har publicerats kommer 

all lagrad information som delgivit att raderas. 

    

Bakgrundsinformation   

Kön:    

Kvinna    Man          Annat    

Ålder:………………………………………………….. 

Befattning:…………………………………………….. 

Antal år som enhetschef i kommunen:………………. 

Utbildning:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

Civilstånd:  

Sammanboende med annan vuxen      

Sammanboende med annan vuxen och med hemmavarande barn    

Ensamstående      

Ensamstående med hemmavarande barn       

  

Jag accepterar att delta i denna studie och har informerats om de etiska rättigheter som jag har 

som deltagare:        

 

…........................................................                           ...........................................................    

Namnteckning                                                              Ort och datum     

    

    

….........................................................   

Namnförtydligande  



Bilaga II 

 

Intervjuguide   

 

Gränslöst arbete   

• Vilka digitala arbetsverktyg använder du dig av i ditt dagliga arbete?  

• Har du olika digitala arbetsverktyg för arbetsrelaterade och privata ärenden?   

- Om ja, hur förhåller du dig till dina digitala arbetsverktyg efter avslutad avsatt 

arbetstid?   

- Om påslagen, av vilken anledning har du den påslagen?  

Hur brukar du göra under helg, semester, sjukdag eller VAB?   

- Om inte påslagen, vilka positiva och negativa konsekvenser får det att du 

inte är tillgänglig utanför arbetstid?  

- Om nej, hur förhåller du dig till arbetsrelaterade ärenden under din lediga tid? 

• Har dina medarbetare och kollegor tillgång till ditt privata mobil/hemnummer?  

- Om ja, av vilken anledning?  

- Om nej, av vilken anledning   

• Har du din arbetsmail kopplad till din privata mobil?   

• Hur gör du för att avgränsa dig från arbetsrelaterade ärenden och uppgifter när du 

kommer hem?  

• På vilket sätt förbättras eller försämras din arbetsmiljö av digitala arbetsverktyg?   

• Hur tänker du kring att ha möjlighet att utföra arbetsuppgifter oberoende av tid och 

rum?    

 

Upplevt kontroll i arbetet  

• Hur skulle du gå tillväga om du stöter på problem i de olika system som du jobbar i? 

• I vilken mån kan du själv bestämma för hur och när du utför ditt arbete?  

- Vilka möjligheter och utmaningar ser du med detta?  

• Redogör för dina möjligheter till kompetensutveckling  

 

Krav i arbetet  

• Hur mycket jobbar du utöver avtalad arbetstid, så som lediga kvällar och helger?  

- Hur kommer det sig?     

• Hur upplever du förväntningarna på att du ska vara tillgänglig utanför ordinarie 

arbetstid, så som under kvällar och helger?  

- Vem förväntar sig att du ska vara tillgänglig?   

- Vad skulle hända om du inte är tillgänglig?   

• Hur upplever du kraven som ställs på dig som enhetschef i relation till din avtalade 

arbetstid?  

 

 Tillgänglighet  

• Hur gör du med dina digitala arbetsverktyg när du är sjuk, ev. vabbar eller har 

semester?  

• Hur påverkas du av att vara tillgänglig?    

•  Vad har du för tankar kring att dina kollegor och chef jobbar under avsatt ledig tid, så 

som på helgen, semester eller VAB?  

• Hur påverkas du av att dina kollegor och chef jobbar under sjukdag, VAB, semester?   

• Hur gör du med dina digitala arbetsverktyg om du utnyttjar eventuell flextid eller 

kompensationstid?   



 

• Vilka riktlinjer finns för hur ni använder er av digitala arbetsverktyg utanför avsatt 

arbetstid?  

Stöd  

• På vilka sätt upplever du att du får stöd från dina kollegor?   

• På vilka sätt upplever du att du får stöd från din chef?   

• Vilka riktlinjer önskar du fanns för hur digitala arbetsverktyg ska används?  

 

Avslutningsvis  

• Är det något du vill tillägga som vi inte berört under samtalet?   

  
 

 


