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Boundless work means that the individual is responsible for how, when and where work is to be 

carried out, which may have both positive and negative consequences. The development of technology 

has made it possible to work virtually from anywhere, at any time. Additionally, globalisation has 

increased the level of competition between companies. This qualitative study aims to gain a deeper 

understanding of the boundless work and its consequences for the worker. Eight interviews have been 

conducted at various sectors; municipal, state and private. The recorded interviews were thematically 

analysed by the following themes; Work in time and space, accessibility, balance between work and 

private life, positive and negative effects of the boundless work, stress and boundless work on the 

strategic level. Results from the study showed that the impact from boundless work were generally 

positive, since the respondents experienced a larger degree of freedom when given the opportunity to 

determine when and where the work is done in combination with clear requirements and goals in 

agreement with the boss. Consequently, the boundless work was considered more as a privilege than a 

requirement.  
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Inledning 

Dramatiska förändringar har skett under de senaste åren i arbetslivet genom nya 

reformer, nya krav och ny teknik, vilket har lett till att kunskapskrav och förväntningar 

förändrats för individen. I och med globaliseringen är det idag möjligt att konkurrera med 

företag över hela världen vilket lett till att samhällets arbetssätt förändrats (Sullivan, 1999). 

Den globala utvecklingen har gjort det möjligt att kunna utföra arbetet när som helst och var 

som helst (Middleton & Cukier 2006). Forskning har visat att denna förändring i samhället 

lett till att företag behövt skära ner i organisationen för att effektivisera arbetet och spara 

pengar (Sullivan, 1999). Förr var arbetsdagen mer regelbunden i form av fasta tider och 

konkreta, fastställda arbetsuppgifter, jämförelsevis med idag då gränserna suddats ut och 

arbetsdagen och arbetsuppgifterna blivit mer flytande och flexibla. Många arbetsplatser är inte 

längre begränsade till kontorets fyra väggar och således har större krav på individen vuxit 

fram (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Idag är människor ständigt 

uppkopplade på nätverksanslutningar via mobiltelefoner och bärbara datorer. Detta har lett till 

att gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut och därmed har ett gränslöst arbete uppstått 

(Challenger, 2002; Harrison, 2006). Detta arbetssätt kan få både positiva och negativa 

konsekvenser och kan påverka anställdas livssituation i olika bemärkelser (Fritz & Sonnentag, 

2006). För personalvetaren blir således detta fenomen aktuellt varpå författarna fattade 

intresse för hur de anställda upplever det gränslösa arbetet.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning om gränslöst arbete och dess olika faktorer. 

Valt fokus är lagt på det gränslösa arbetet, teknikens utveckling, flexibilitet, krav och stress i 

arbetslivet samt balans mellan arbete och privatliv.  

Det gränslösa arbetet   

Hem blir kontor likväl som kontor blir hem, idag har gränsen mellan arbete och 

privatliv suddats ut och blivit alltmer otydlig. Att ständigt vara på resande fot eller arbeta på 

distans har gjort att individen själv bär ansvaret över arbetet och således kan individen 

isoleras från både företag och arbetskamrater (Challenger, 2002).     

 Den nya tidens arbete kan ses utifrån tre dimensioner. Den första handlar om att tiden 

inte har samma betydelse gällande mätning av individens arbetsinsats. Förr var det vanligt 

med stämpelklocka till skillnad mot idag då det blivit allt vanligare att använda sig av 

deadlines vid projekt (Allvin et al., 2006). Den andra dimensionen beskrivs som gränslös i 

rummet, med detta menas att arbetet inte längre är begränsat till en särskild geografisk plats. 

Idag har flera anställda möjligheten att utföra arbetet utanför kontoret (Allvin et al., 2006). 

Utvecklingen inom IT har bidragit till att arbetet kan utföras utanför arbetsplatsen med hjälp 

av bärbara datorer och mobiltelefoner. Detta har lett till att det idag är möjligt att arbeta var 

som helst, när som helst samt att individer ständigt kan vara tillgängliga (Middleton & Cukier, 

2006).  Konsekvenserna av detta kan bli att den anställda får svårt att veta när arbetsdagen är 

slut och då uppstår ett gränslöst arbete (Allvin et al., 2006). En annan konsekvens kan bli att 

den anställda upplever att de missar viktig information om de inte läser sina mail eller svarar i 

telefon på sin lediga tid, detta kan leda till en känsla av otillräcklighet (Brännemo & 

Gullstrand, 2012). Den tredje dimensionen som tas upp handlar om att arbetsuppgifterna idag 
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inte är lika definierbara. Det ligger ett stort ansvar hos individen själv att uppnå 

organisationens deadlines och uppsatta mål (Allvin et al., 2006). Sammanfattningsvis innebär 

ett gränslöst arbete att individen själv bär ansvaret över arbetet eftersom individen har 

möjlighet att bestämma när, var och hur arbetet ska utföras (Middleton & Cukier, 2006) 

Tillgänglighet i tid och rum 

Bergman (2011) menar att det idag finns vissa förväntningar på arbetstagaren att de 

ska vara tillgängliga även efter arbetstid, arbeta övertid eller åka på tjänsteresor. Bergman och 

Gardiner (2007) definierar tillgängligheten som individens möjlighet av att vara tillgänglig i 

tid och rum för både sin familj och sitt arbete. Bergman (2011) skriver om olika dimensioner 

och i en av dem diskuteras det om tillgängligheten är en frivillighet eller om den är påtvingad. 

Vem och vad det är som får den anställda att vara tillgänglig, om det är individen själv eller 

om det är chefen eller företaget. Forskaren skriver vidare att i vissa fall kan den egna viljan 

och kraven gå hand i hand medan det ibland kan vara så att det ena väger över det andra 

(Bergman, 2001).          

 Bergman och Gustavsson (2008) skriver att samtidigt som krav på tillgänglighet ställs 

från familj och närstående, blir det vanligare att arbetet ställer liknande krav på individen. I 

dagens arbetsliv är det viktigt för arbetsgivare att ha arbetstagare som kan vara tillgängliga i 

både tid och rum. Tidsdimensionen innebär att de flesta anställningar medför ett fast antal 

arbetstimmar per vecka som den anställde ska arbeta (ofta specificerade). Utöver detta kräver 

en del arbetsplatser att den anställde ska vara tillgänglig även efter arbetstid, exempelvis där 

den anställde måste arbeta hemifrån eller övertid (Bergman & Gustavsson, 2008). 

Rumsdimensionen fokuserar på om arbetstagaren är tillgänglig även när individen inte arbetar 

från arbetsplatsen. Det handlar således om ifall arbetstagaren tar med arbetet och 

arbetsuppgifterna hem efter arbetstid samt om arbetstagaren gör sig tillgänglig för både 



4 

 

kollegor och arbetsgivare efter utsatt arbetstid (Bergman & Gustavsson, 2008).   

 Individens tillgänglighet för arbetet behöver dock inte komma från krav från 

arbetsgivare, utan det kan även komma från individen själv eller från individens familj. 

Genom att vara tillgänglig gentemot företaget kan individens karriärmöjligheter förbättras, 

eftersom arbetstagaren visar engagemang och lojalitet när han eller hon väljer att ständigt vara 

uppkopplad. Sammanfattningsvis kan tillgängligheten vara ett konkurrensmedel där den 

anställda har möjlighet att förbättra sina konkurrensmöjligheter genom att ständigt vara 

tillgänglig men det kan även vara i form av krav från sin arbetsgivare (Bergman & Ivarsson, 

2010; Bergman & Gustavsson, 2008) 

Teknikens utveckling 

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling präglar vårt samhälle idag. 

Teknikens utveckling genomtränger det mesta i människors liv, inte minst i arbetslivet, vilket 

lett till att gränserna mellan arbetet och privatliv har blivit mer genomsläppliga (Middleton & 

Cukier 2006). Utvecklingen har också lett till att bland annat nya verktyg i arbetet har införts 

och följaktligen utförs arbetet inte enbart mellan kontorets väggar (Grönlund, 2007).  

 När anställda använder mobiltelefoner och datorer i arbetet och privatliv innebär det 

att den anställde ständigt är tillgänglig för både arbetsgivaren och sitt arbete. När den 

anställde till exempel väljer att använda enbart en mobiltelefon till både tjänst och för privat 

bruk kan det leda till att arbetet påverkar både helger och semestrar då den anställde kan få 

mail, samtal och meddelanden som är arbetsrelaterade, detta anses vara både positivt och 

negativt. Den positiva effekten kan vara att arbetet som väntar efter semestern eller helgen blir 

lättare genom att den anställde håller sig uppdaterad. Den negativa effekten kan bli att den 

anställde aldrig känner sig riktig utvilad och aldrig kan stänga av, vilket kan leda till att 

effektiviteten och arbetsprestandan påverkas negativt (Fritz & Sonnentag, 2006).   
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Flexibilitet 

Flexibilitet kan definieras med två begrepp, den första är flexibilitet genom 

utbytbarhet samt flexibilitet genom förtroende (Allvin et al., 2006). Flexibilitet genom 

utbytbarhet står för att organisationer gör sig oberoende av individen och försäkrar sig om att 

uppgifterna som ska utföras kan göras lika bra av någon annan. Det är även vanligt vid 

flexibilitet genom utbytbarhet att organisationen inte vill fastanställa någon och därför 

använder sig av bemanningsföretag för att endast behovanställa (Harrison, 2006). Harrison 

(2006) menar att olika typer av flexibla visstidsanställningar som projektanställningar och 

deltidsanställningar har blivit allt vanligare i både USA och Sverige. 2007 visade statistiska 

centralbyrån (SCB) att Sverige nådde hela 12 % visstidsanställda.     

 Flexibilitet genom förtroende står för att arbetstagaren bestämmer över sina egna 

arbetsuppgifter. De traditionella reglerna i arbetet omdefinieras eller tas bort helt och hållet 

vilket lett till mer komplexa arbetsuppgifter och decentraliserade beslutsprocesser. Detta har 

lett till att individen har större frihet att styra över sina arbetsuppgifter och därmed bär ett 

större ansvar, det vill säga flexibilitet genom förtroende (Hanson, 2004). Följden av 

flexibilitet genom förtroende kan bli att arbetstagaren inte vet om arbetet är tillräckligt bra 

utfört och kan därför arbeta för mycket. Risken finns att arbete alltid bärs med och individen 

ständigt är uppkopplad eftersom dator och mobil alltid finns tillgänglig. Även om utförandet 

av arbetet verkar vara fritt finns fortfarande krav på tillgänglighet från chefer (Allvin et al., 

2006).            

 Studier som gjorts i Sverige visar att 47 % av arbetena kan påstås vara flexibla och 

gränslösa (Allvin et al., 2006). Stressrelaterade sjukdomar som exempelvis 

utmattningssyndrom är den största orsaken till att sjukskrivningarna ökat i samhället. Det har 

även visat att återgången till arbetet vid en sjukskrivning som orsakats av stress kan vara 

mycket svår (Arbetsmiljöverket 2014b). Arbetslivsforskaren Casten von Otter (2003) menar 
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att höga nivåerna av sjukskrivning leder till stora kostnader för det svenska samhället. Ett 

högt antal sjukskrivningar får dessutom ekonomiska konsekvenser för organisationen i form 

av rehabiliteringskostnader, sjuklön och produktionsbortfall (Von Otter, 2003).  

Krav och stress i arbetslivet 

Dagens krav på arbetslivet har skapat påfrestningar för individen vilket Allvin et al. 

(2006) beskriver med tre olika typer; ökad arbetsbörda, social karaktär och ökad otrygghet. 

Ökad arbetsbörda kan leda till stress eftersom individen kan få svårt att koppla av och inte 

hinna med det planerade arbetet. Social karaktär bottnar i att individens sociala relationer blir 

otydliga i både privatliv och arbetsliv. Ökad otrygghet som är den tredje och sista typen inom 

påfrestning i arbetslivet står för hur de gränslösa arbetsvillkoren upplevs som frihet för vissa 

individer men kan få motsatt effekt för andra och upplevs då som kravfyllda och oklara. Detta 

gör att individen kan känna sig utelämnad och osäker vilket skapar otrygghet i arbetslivet. Det 

nya gränslösa arbetssättet har påverkat gemenskapen på arbetsplatsen negativt enligt Allvin et 

al. (2006) eftersom det inte är lika självklart att träffa kollegor i fikarummet eller på andra 

gemensamma ytor längre. Sammanfattningsvis har dagens otydliga gränser i arbetslivet gjort 

det svårt att hitta balans mellan arbete och privatliv vilket gör att det kan bli svårt att slappna 

av från arbetet efter arbetstid. Konsekvenserna av detta kan leda till stress och andra negativa 

effekter på hälsan (Allvin et al., 2006).       

 Ett begrepp som återkommit under arbetets gång i olika sammanhang är stress. 

Begreppet kan ses som en förklaring till det gränslösa arbetet och detta kan få lidande 

konsekvenser (Gunnarsson & Theorell, 1999). Begreppet stress beskrivs av Gunnarsson och 

Theorell (1999) som en motsvarighet till avkoppling. Det finns dock många definitioner av 

begreppet. Idag vet de flesta, till och med yngre barn vad begreppet stress står för och 

begreppet har blivit ett vardagligt ord som kännetecknar tiden vi lever i (Währborg, 2009). 
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Negativ stress kan uppstå när kraven blir större än individens förmåga och kan leda till ångest, 

irritation och sömnsvårigheter (Granberg, 2011).  Perski (2006) beskriver stressbegreppet på 

ett liknande sätt då han menar att stress uppkommer när balansen mellan belastningar och 

resurser rubbas. Vidtas inte dessa varningssignaler av individen kan det leda till att kroppens 

grundfunktioner tar skada och sakta bryts ner (Lindmark & Önnevik, 2012). I Sverige har 

sjukskrivningarna ökat enormt sedan 1997, många orsaker kan kopplas till det nya gränslösa 

arbetet och andra arbetsförhållanden (Allvin et al., 2006).     

 Även om begreppet stress ofta används som någonting negativt behöver det inte alltid 

vara det. Enligt Malmström (2003) finns det ett tydligt samband mellan stress och prestation. 

En förutsättning för att kunna prestera bra på arbetet är att utsätta sig för krav, påfrestningar 

och ansvar, vilket leder till att stressystemet slås på som ett hjälpmedel. En viss grad av stress 

är positivt för individen eftersom den hjälper till att prestera bättre, det är den överdrivna 

anspänningen som nedsätter den kroppsliga och mentala prestationskapaciteten. Malmström 

(2003) menar dock att en person som arbetat hårt under en längre tid blir oundvikligt trött och 

om ansträngningen aldrig avbryts kan en känsla av stress uppstå. Ändå menar Malmström 

(2003) att mindre arbete antagligen inte skulle resultera i mindre stress. För att uppnå balans i 

arbetslivet krävs inte bara att arbetsnivån sänks, det är även viktigt att vilosystemet används 

(Malmström 2003).  Aronsson och Svensson (1997) poängterar därför vikten av återhämtning 

då dagens gränslösa arbete leder till att individer tar med sig arbetet hem och inte lyckas 

släppa tankarna på morgondagens arbetsuppgifter. För att motverka negativa konsekvenser av 

detta blir återhämtning och nedvarvning viktigt.  

Krav-kontroll-stöd modell  

En teori som förklarar sambandet mellan stress och ohälsa är Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll-stöd modell. Denna modell har haft stort inflytande i det svenska 

arbetslivet. Valet av denna modell gjordes för att förklara hur en individs förutsättningar för 
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att kunna utföra ett arbete kan påverka individens hälsa och stressnivå. Så länge personen 

känner både handlingsutrymme och kontroll i situationen klarar hen av höga krav och för att 

jobbet ska bli effektivt bör en viss nivå av utmaning, betydelse och intresse finnas. En person 

med stort handlingsutrymme kan därför stimuleras av höga krav, skulle kraven dock bli för 

höga saknar personen handlingsutrymme vilket kan leda till att kontrollen över situationen 

tappas och således kan stressrelaterad hälsa uppstå (Karasek & Theorell 1990). Den tredje 

komponenten i modellen, socialt stöd, lades till vid senare forskning och bygger på tanken om 

att sociala förhållanden har betydelse för effektiviteten på företaget (Wadell & Larsson, 

1998). Det instrumentella stödet bygger på att det finns kollegor och chefer som kan hjälpa till 

med avlastning av arbetsuppgifter och det emotionella stödet står för en öppen dialog inom 

organisationen. För att bromsa psykisk ohälsa bör emotionellt stöd finnas, det vill säga att en 

individ klarar av högre stress i arbetet om hen upplever socialt stöd från chefer och 

arbetskamrater (Karasek & Theorell 1990).  Denna komponent anses vara viktig eftersom 

modellen visar att den kan minska hälsoriskerna för stress och kan verka som en buffert mot 

ohälsa, exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar (Wadell & Larsson, 1998). 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stöd modell (Hämtad från Karasek & Theorell, 1990) 
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En del kritik finns riktad mot krav-kontroll-stöd modellen, framförallt mot 

komponenten stöd. Cox (2000) refererat till De Rijk et. al. (1998) menar att socialt stöd inte 

tar hänsyn till andra faktorer som har betydelse, exempelvis individens egen förmåga att 

hantera situationer samt individens egna karaktärsdrag, därför har denna komponent fått kritik 

även om den anses vara viktig av många. En annan aspekt som kritiseras är att ur modellen 

går det endast att urskilja två stora yrkeskategorier; arbetare och tjänstemän, vilket innebär att 

arbeten inom vården uteslutits helt (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997). 

Balans mellan arbete och privatliv 

Balansen mellan arbete och privatliv kan definieras som huruvida personer är lika 

nöjda och involverade med sin arbetsroll som sin privatroll. Genom att ge lika mycket tid och 

fokus åt båda roller kan kraven och rollkonflikten bättre lösas vilket kan betraktas leda till 

balans (Gregory & Milner 2009). Det gränslösa arbetet kan leda till att det blir svårt att hitta 

en bra balans mellan privat och arbetsliv. För att hantera detta problem menar Roman och 

Peterson  (2011) att det är upp till var och en att kunna sätta sina egna gränser (Roman & 

Peterson, 2011).  Enligt Guest och Sturges (2004) kan balans i arbetslivet definieras som en 

tillfredsställelse och en god funktion mellan arbete och privatliv med få rollkonflikter. Dessa 

kan förekomma när privatlivet inkräktar på arbetet eller tvärtom. Guest och Sturges (2004) 

menar vidare att när individen upplever att de har kontroll över hur, när och var arbetet skall 

utföras uppstår balans. Definitionen handlar dock inte endast av att uppleva kontroll över 

arbetet eller om inga konflikter existerar, utan det ena området skall påverka det andra 

området positivt,  precis som ett kugghjul (Guest & Sturges, 2004).    

 Genom studier som är gjorda i Sverige visar Bagge och Li (2012) att varje individ 

uppfattar arbetstillfredsställelsen på olika sätt. Det kan till exempel bero på var individens 

fokus ligger samt hur högt de olika rollerna värderas gällande arbetsliv och privatliv. Om 
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arbetet prioriteras högt och om individen upplever detta vara viktigt kommer det påverka 

personens välbefinnande i arbete och privatliv. Ifall fokus på arbetet är lägre visar det sig att 

påverkan på individens välmående och hälsa är mindre om individen har ett högre fokus på 

familj och privatliv, i en situation där individen upplever en konflikt mellan arbetsliv och 

privatliv. Om större fokus läggs på privatlivet upplever individen inte denna prioritet som 

orsaken till problemet i arbetslivet. Privatlivet värderas då högre i individens liv och betyder 

därför mer för hens identitetsskapande. Detta kan i sin tur bidra till att stressnivåerna blir lägre 

hos individen då samma konflikt inte förekommer inom individen vilket det hade gjort om 

arbetet haft en större innebörd för individens identitet (Bagge & Li, 2012).  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka anställdas upplevelser av det gränslösa arbetet. 

Ämnet är aktuellt på grund av globaliseringen, teknikens utveckling samt att flexibiliteten på 

arbetsplatser ökar.  

Två frågeställningar konstruerades för studien: 

 Hur upplever anställda att de påverkas av att ständigt vara tillgängliga? 

 Hur upplever anställda att stödet från chefer och kollegor påverkar det gränslösa 

arbetet? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som användes i studien. Nedan 

presenteras en redogörelse för metodval, urval, val och konstruktion av instrument, 

administrering samt analysmetod. För att hålla god kvalitet i studien samt för att försäkra 

läsaren om författarnas strävan efter tillförlitlig och trovärdig forskning redovisas hur äkthet, 

trovärdighet samt de etiska principerna har tillämpats. 

Metodval 

Eftersom syftet var att studera hur anställda upplever det gränslösa arbetet tillämpades 

en kvalitativ metod då forskningsstrategin lägger vikten på ord och hur individen tolkar och 

uppfattar sin egen verklighet. Denna metod valdes även för att få en djupare förståelse kring 

ämnet (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer utfördes för att skapa en viss struktur där 

möjligheten till följdfrågor fanns (Bryman & Bell, 2013; Gillham, 2008). Turner III (2010) 

menar att följdfrågor stärker huruvida forskaren bedömt svaren rätt och följaktligen erhåller 

informationen en högre nivå. Öppna frågor användes under intervjuerna för att skapa 

förståelse samt för att minimera manipulation och påverkan (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genom öppna frågor gavs deltagarna möjlighet att svara fritt till skillnad mot slutna frågor där 

fasta svarsalternativ ges (Bryman & Bell, 2013). Fördelen med öppna frågor är att utrymme 

gavs för oförutsedda reaktioner och svar. Författarna fick möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor och kom därmed djupare in på ämnet (Bryman, 2011 
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Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval vilket innebar att deltagarna som valdes ut 

fanns tillgängliga för författarna (Bryman, 2013). Detta gjordes för att få fram det urval som 

uppfyller studiens valda urvalskriterier. 15 personer kontaktades för studien och fanns inom 

rimligt räckhåll och i författarnas kontaktnät. Det första kriteriet var att deltagarna skulle 

arbeta gränslöst utifrån särskilda aspekter; att de arbetade på andra ställen än på kontoret som 

till exempel hemifrån, att de var tillgängliga via telefon och mail även efter arbetstid samt 

hade möjlighet att kunna styra över sin arbetsdag. Personer som arbetade inom branscher där 

dessa principer inte präglar den normala arbetsdagen, exempelvis lager/industrimedarbetare, 

arbeten inom vården samt kassapersonal exkluderades. För att säkerhetsställa att personerna 

som kontaktades arbetade gränslöst genomfördes inledningsvis en kortare telefonintervju med 

personerna för att få en överblick över hur de arbetade. Det andra kriteriet var att författarna 

strävade efter bredd gällande deltagarna i studien. Detta gjordes genom att författarna tog 

hänsyn till att deltagarna hade olika anställningsformer på olika arbetsplatser, olika 

erfarenheter, ålder och kön. Således eftersträvades ett brett åldersurval och en jämn 

könsfördelning. Åldern på deltagarna var mellan 25-57 år varav 50 % var kvinnor.  

 Nio stycken uppfyllde urvalskriteriet och hade möjlighet att delta i en fysisk intervju, 

varav en person användes för pilotintervju. Personerna som intervjuades för studien arbetade 

på åtta olika verksamheter, varav två personer arbetade inom statlig verksamhet, tre personer 

arbetade kommunalt och tre personer arbetade inom den privata sektorn. Dessa arbetade som 

chefer, lärare, rådgivare, rekryterare samt en avtalsspecialist och de befann sig inom tre län; 

Stockholm, Jönköping och Örebro. Deltagarna benämndes i studien från D1-D8.  
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Val och konstruktion av instrument 

En intervjuguide utformades (se bilaga 1) för de semistrukturerade intervjuerna med 

stöd från syftet och den tidigare forskning som beskrivits i arbetets bakgrund. Frågorna 

konstruerades till största del efter följande avsnitt; Det gränslösa arbetet, tillgänglighet i tid 

och rum och krav och stress i arbetet då författarna ansåg att dessa hade mest relevans för att 

kunna svara på studiens syfte. Intervjuguiden fanns med för att underlätta frågeställningar och 

det blev därför viktigt att frågorna täckte det valda ämnet. Frågorna bör enligt författarna 

förhålla sig till ett bra språk och inte vara ledande för att underlätta deltagarnas svar (Bryman 

& Bell, 2013; Flick, 2006) varpå författarna strävade efter att utforma frågorna på ett sådant 

sätt. Intervjuguiden bestod totalt av 23 frågor. Efter att intervjuguiden hade diskuterats 

testades den i en pilotstudie. Detta gjordes dels för att kontrollera intervjuguidens innehåll och 

relevans för syftet, dels för att förbereda författarna för kommande intervjuer (Bryman, 2011; 

Gillham, 2008). Efter att pilotstudien utfördes lade författarna till ytterligare tre frågor då de 

ville utveckla särskilda moment. Pilotintervjuns cirka 35 minuter modifierades till 45 minuter 

då fler frågeställningar i intervjuguiden lades till eftersom författarna ansåg detta nödvändigt 

för att kunna besvara studiens syfte.  

Administrering 

Samtliga deltagare valde att utföra intervjuerna på sin arbetsplats. Detta ansåg 

författarna var lämpligt då deltagarna således var bekanta med miljön där intervjuerna 

utfördes. Samtliga intervjuer hölls i enskilda rum för att inte störas. Båda författarna deltog 

under alla intervjutillfällen för att minimera risk för feltolkningar, samt för att få ett vidare 

perspektiv. Den ena författaren ansvarade för inspelningar, anteckningar av stödord, tonfall 

och kroppsspråk medan den andra ansvarade för att ställa frågor och fokusera på deltagarens 

svar. Deltagarna informerades om studiens olika element och dess syfte före intervjun. Under 
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intervjuerna behövde frågorna ibland förtydligas eller formuleras om då deltagaren inte 

uppfattade frågan korrekt. 

Forskningskvalitet 

Författarna valde att tillämpa den definition av tillförlitlighet och äkthet som av 

Lincoln och Guba (1985) beskrivs lämpligt i kvalitativa studier. Tillförlitlighet delas in i fyra 

olika kategorier: trovärdighet, pålitlighet, verifiering och överförbarhet. Dessa faktorer 

bedömer om författarna lyckats genomföra en fullständig forskningsprocess (Lincoln & Guba, 

1985).  

Tillförlitlighet 

Efter att författarna transkriberat intervjuerna fick deltagarna ta del av materialet för 

att bekräfta att informationen var riktig. Denna metod utfördes för att öka trovärdigheten av 

studien (Lincoln & Cuba 1985). Av samma anledning utfördes anteckningar under 

intervjuerna för att beskriva deltagarnas kroppsspråk och sinnesstämningar. Detta skapade 

ökad förståelse kring läsningen av det transkriberade materialet och bidrog till färre 

missförstånd gällande betoningar, kroppsspråk och sinnesstämningar.    

 Pålitlighet står för i vilken omfattning studien kan replikeras, här eftersträvades ett 

kritiskt förhållningssätt för att skapa en tillgänglig och fullständig redovisning av studiens 

olika faser vilket exempelvis innefattar urval, metodval och analysmetod. Författarnas 

handledare granskat studien under arbetets gång för att värna om kvalitet och pålitlighet.  

 För att stärka studien i form av verifiering skriver Lincon och Guba (1985) att 

författare skall anta ett kritiskt ställningstagande vad gällande granskning av källor och visa 

att individuella värderingar inte påverkat studien. Under alla intervjuer deltog därför båda 

författarna för att säkerhetsställa om svaren tolkats likadant samt att inga individuella åsikter 

eller värderingar influerats i studien. De källor som används är primärkällor och tidigare 
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studier är vetenskapliga och ”peer-reviewed”.       

 Överförbarhet står för hur studiens resultat kan överföras på en annan miljö eller i ett 

annat sammanhang (Bryman & Bell 2013). Därav bedömdes överförbarheten vara svag 

eftersom ett bekvämlighetsurval användes och inte ett slumpmässigt urval, där enbart åtta 

personer intervjuades vilket inte är tillräckligt många för att kunna generaliseras på en hel 

population.  

Äkthet            

 Det andra kriteriet som tas upp av Lincoln och Guba (1985) är äkthet. Äkthet står för 

om undersökningen har gett rätt bild av det som undersökts (Bryman, 2011). Under studiens 

gång var författarna noggranna med att analysera materialet tillsammans och ifrågasatte 

löpande sina egna förhållningssätt i syfte att sträva efter objektivitet. Detta för att minska 

risken för att tidigare erfarenheter och egna värderingar skulle påverkat slutresultatet (Bryman 

& Bell, 2013). Under intervjuerna fick deltagarna förhoppningsvis möjlighet att tänka över 

hur det gränslösa arbetet påverkar individen och fick därmed en ökad självinsikt.  

Etiska principer          

 För att forskningen ska bli etiskt rätt finns fyra huvudområden som bör följas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Dessa fyra krav har funnits med under arbetets gång för att bland annat värna om 

deltagarnas integritet, för att deltagarna inte skall kunna ta skada samt för att bistå deltagarnas 

egen vilja.  För att nå upp till kravet om information har deltagarna informerats om uppsatsens 

syfte och fick ta del av intervjumaterialet. Samtyckeskravet följdes då deltagarna hade 

möjlighet att avbryta studien eller avstå från frågor. De gav också sitt godkännande till att 

spela in intervjuerna. Gällande konfidentialitetskravet har personuppgifter hanteras med 

största försiktighet genom att  deltagarna avidentifierats, då namn och arbetsplats inte tagits 
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med i studien, bostadsområdet doldes till tillhörande län samt att deltagarna kodats i studien 

som D1-8.  För att uppnå nyttjandekravet har insamlat material undanhållits och inte används 

till något annat syfte, enbart författarna har haft tillgång till de inspelade intervjuerna samt det 

transkriberade materialet.  

Analysmetod 

Till grund för analysprocessen utgick författarna från Hayes (2000) metod för tematisk 

analys vilket innebar att insamlad data sorterades in i olika teman med stöd av Hayes (2000) 

sju olika steg. Dessa steg innehöll; noga transkribering av intervjuerna, genomläsning av 

transkriberingarna, sortering och val av teman, genomläsning av de valda indelningarna, 

genomsökning av alla transkriberingar för att söka ytterligare information till teman, varje 

tema namngavs och till sist valdes relevant data ut för att användas vid rapportering till varje 

tema. Fokus lades på vad intervjupersonerna sa och hur de upplevde det gränslösa arbetet. 

Transkribering som är det första steget i Hayes (2000) analysmetod, gjordes efter att 

intervjuerna spelats in. Därefter lästes transkriberingarna igenom upprepande gånger av båda 

författarna för att få en bild av sammanhanget i varje individs berättelse. Sedan togs irrelevant 

information bort. Vidare gjordes en djupare sortering och uppdelning av materialet som 

därmed mynnade ut i sex olika teman; Arbete i tid och rum, tillgänglighet, balans mellan 

arbete och privatliv, positiva och negativa konsekvenser av gränslöst arbete, stress samt 

strategier för gränslöst arbete. Till varje individs transkribering markerades nyckelord i 

informationen kring dessa teman och sorterades in i sex nya dokument. Till sist genomsöktes 

alla transkriberingar för att leta ytterligare information till varje tema i varje dokument. Dessa 

utgjorde sedan basen för resultatets och diskussionens underrubriker. Processen styrdes av att 

båda författarna kontinuerligt diskuterade med varandra för att vara överens om 
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tematiseringen samt att författarna inte gått miste om värdefull dokumentation utifrån det 

transkriberade materialet.  
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Resultat 

I detta avsnitt följer resultatet från det transkriberade intervjumaterialet, med fokus på 

studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i de teman som framkom från 

transkriberingen. Nedan redovisas huvudresultaten av intervjumaterialet i tabell 2.  

Tabell 2. Huvudresultat av intervjumaterialet 

Teman Resultat 

1 Arbete i tid och rum 1 samtliga deltagare arbetade mer än 

40h/veckan och arbetade ibland hemifrån 

2 Tillgänglighet 

 

2 Alla deltagare var ständigt uppkopplade 

och tillgängliga på telefon och mail 

3 Balans mellan arbete och privatliv 3 Övervägande rapporterade deltagarna att 

de kände balans mellan arbete och privatliv 

4 Positiva och negativa konsekvenser av 

gränslöst arbete 

4 – Fördel: flexibilitet att kunna styra över 

sin egen arbetsdag 

- Nackdel: att ständigt vara uppkopplad och 

aldrig kunna slappna av 

5 Stress 

 

5 Majoriteten upplevde ingen övervägande 

stress med det gränslösa arbetet 

6 Strategier för gränslöst arbete 6 Inga tydliga strategier på företagen fans. 

För att lyckas med det gränslösa arbetet 

behöver individen såväl som chefen sätta 

tydliga gränser 

 

Arbete i tid och rum 

Samtliga deltagare arbetade mer än heltid (>40 timmar/veckan). De flesta arbetade 

mellan 50-55 timmar/veckan, vilket de till en början hade svårt att beräkna. När författarna 

tydliggjorde att de skulle inkludera alla timmar, oavsett om arbetet utfördes på kontoret eller 

utanför, upptäckte majoriteten att de arbetade mer än vad de först bedömt. Många arbetade 

efter uppsatta mål och deadlines, viket kunde leda till att de arbetade mer eller mindre i olika 

perioder.  Deltagarna arbetade hemifrån emellanåt; helger, kvällar och vardagar. De flesta 

verkade inte störas av det utan såg det mer som något positivt. Svaret på frågan om varför de 

arbetade hemifrån såg varierande ut: 
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Jag arbetar bäst hemifrån i lugn och ro. Vi sitter i kontorslandskap och då vet 

inte alla hur ett normalt tonläge ser ut och då har jag svårt att koncentrera mig. 

/D4 

Efter en affärsresa tycker jag det är skönt att starta upp allt hemifrån och 

komma igång på det sättet, sedan går jag och kör på kontoret igen. /D5 

 

Tillgänglighet 

Gemensamt för samtliga deltagare var att de ständigt var uppkopplade och tillgängliga 

på både telefon och mail, även efter arbetsdagens slut. De flesta använde sig enbart av en 

mobiltelefon för arbete och för privat bruk. Att ständigt vara tillgänglig menade deltagarna 

inte var något krav från arbetsgivaren utan det valdes själv av individen. Större delen av 

deltagarna kände att de inte påverkades negativt av att ständigt vara uppkopplade, utan 

tvärtom såg det till sin fördel. De ansåg att det var flexibelt och karriärsutvecklande att alltid 

kunna nås av chefer, kollegor och kunder. Gemensamt för deltagarna var att deras 

livssituation inte bestod av små barn och därmed fanns utrymme att prioritera arbete högre än 

privatliv. Antingen hade deras barn flyttat hemifrån eller så hade de inga barn: 

Hade jag haft ungar eller hund exempelvis och jobbat lika mycket som jag gör 

idag hade jag inte kunnat vara lika tillgänglig, men i dagsläget fungerar det bra 

för mig då jag älskar mitt jobb. /D6  

Jag ser det som en förmån att kunna jobba hemifrån då det är bra med 

miljöombyte och att jag kan planera mitt jobb lite som jag vill. /D3 

 

De som till viss del påverkades negativt av att ständigt vara uppkopplade genom att 

exempelvis ta emot telefonsamtal och svara på mail efter arbetstid kunde känna sig stressade, 

otillräckliga eller hade svårt att stänga av arbetet på sin fritid: 

Jag är otäckt tillgänglig hela tiden, även efter arbetstid. Man kanske skulle må 

bättre av att koppla bort sig ibland. Det är ett generellt missbruk i dagens 

samhälle. /D4 
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När jag får ett mail på kvällen och det är ett problem jag inte kan lösa förrän 

morgonen där på, blir jag stressad. Då ligger jag och grubblar och det påverkar 

min sömn. /D5  

Balans mellan arbete och privatliv 

Samtliga deltagare rapporterade att de kände balans mellan arbete och privatliv. 

Många påpekade återigen att familjelivet spelade stor roll och att det var svårare att finna 

balans när barnen var små, då prioriterades familjen först. Idag när ingen av deltagarna hade 

barn boende hemma fanns mer tid till arbete och samtidigt tid för sig själv och därmed fanns 

en balans i deras livssituation. Dock redovisade majoriteten av deltagarna att de under vissa 

dagar hade svårare att hitta en balans, dels beroende på deras egen vilja att prestera, dels 

beroende på att de själva eller arbetsgivaren ibland satte orimliga och höga krav. Det som 

oftast bortprioriterades i dessa situationer var fritiden i form av träning eller att umgås med 

familj och vänner. Ett undantag visade sig då en av deltagarna blev sjukskriven av att arbetet 

tog för mycket tid, deltagaren insåg inte att en obalans i arbetslivet uppstått förrän det var för 

sent:  

Jag brukar inte säga att jag gick in i väggen utan att jag missade dörren, där 

handlade det om att jag en dag inte visste hur jag kom till jobbet, hade hjärtslag 

och sa inte en enda komplett mening när jag kom till läkaren, han sjukskrev 

mig direkt. Så jag kanske inte är så duktig på att hitta balansen ändå, och då är 

jag ändå utbildad stresscoach. /D2  

 

Positiva och negativa konsekvenser av gränslöst arbete 

De positiva och negativa effekter som rapporterades från intervjuerna redovisas i 

tabell 3.   
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Tabell 3. För och nackdelar med gränslöst arbete 

Fördelar med gränslöst arbete Nackdelar med gränlöst arbete 

1 Effektivitet 1 Arbeta för mycket, även på sin fritid 

2 Ständigt kunna nås och nå andra 2 Aldrig kunna stänga av arbetet 

3 Flexibelt 3 Nytt arbetssätt-svårt att anpassa sig 

4 Styra arbete och fritid bättre 4 Rollkonflikter 

5 Kunna anpassa dagen 5 Stress med den ständiga tillgängligheten 

6 Möjligheten att kunna utföra arbetet där 

individen presterar som bäst 

6 Svårt att urskilja vart gränsen mellan 

arbete och privatliv går 

7 Möjligheten att arbeta var som helst och 

när som helst 

 

 

Stress 

Större delen av deltagarna berättade att de inte kände sig stressade av det gränslösa 

arbetet. De flesta menade att de arbetat så pass länge på arbetsplatsen att arbetssättet med att 

ständigt vara tillgänglig hade blivit en vanesak. De förklarade även att stressituationen inte 

alltid sett likadan ut och att de kände stress när de var nya på arbetsplatsen eftersom de inte 

visste vad som förväntades från chefer och kollegor: 

Det har blivit en vanesak, jag har passerat gränsen över att vara irriterad och 

stressad när anställda ringde efter arbetstid och exempelvis sjukanmälde sig 

men de var något som gjorde mig stressad för kanske 7 år sedan. /D6  

 

Av deltagarna var två personer relativt nya på arbetet, trots detta redovisades att ingen 

av deltagarna upplevde stress till följd av det gränslösa arbetet. Ännu en gång togs 

familjesituationen upp, eftersom ingen av dem hade barn kunde arbetslivet prioriteras först 

och därför fanns utrymme för att exempelvis arbeta övertid utan att en negativ stress uppstod. 

En av deltagarna menade att det kan bero på generationsskillnader. Den yngre generationen är 

van vid att ständigt vara uppkopplad medan vissa i den äldre generationen kan ha svårare att 

anpassa sig. Deltagarna rapporterade att de kände stöd från sina chefer och kollegor och 
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menade att stressen togs på allvar och att hjälp fanns om det behövdes. Vidare rapporterade 

deltagarna att det var effektivare att arbeta gränslöst om stöd och förtroende från chefer och 

kollegor fanns. Vissa påpekade dock att de måste be om hjälp, och att chefer måste bli bättre 

på att se problemen i tid.  

Jag känner ett stöd ja, min chef frågar hela tiden och ser till att vi inte blir 

 stressade, klarar du av det här, behöver du hjälp? Känner du dig stressad? /R1 

Det finns stöd och hjälp, men alla vågar inte be om det! Chefer måste bli bättre 

på att se det också. /D7 

 

Strategier för gränslöst arbete 

För det gränslösa arbetet verkade det inte finnas några strategier utifrån deltagarna, 

dock fanns regler för exempelvis övertidsarbete. På vissa företag var det individens eget 

ansvar gällande övertid medan andra företag hade en utsatt tid som inte fick överskridas. 

Medvetenheten fanns på alla företag om övertidsarbete och det var mycket vanligt att 

arbetsveckan omfattade mer än 40 timmar i veckan.  

Individnivå           

 För att lyckas med det gränslösa arbetet var deltagarna överens om de måste sätta sina 

egna gränser. De menade att det var viktigt att kunna stänga av och sätta på arbetet för att 

uppnå balans mellan arbete och privatliv. Några av dem förtydligade att ambitionen måste 

läggas på rätt nivå efter sin egen förutsättning. En deltagare förtydligade hur gränssättningen 

mellan arbete och privatliv kan göras på ett tydligt sätt:  

När jag hade mitt kontor hemma var min regel att alltid ha kostymen på mig 

när jag jobbade. Då visste barnen att pappa jobbade. När jag tog av mig 

kostymen fick man störa igen. Jag tror det är viktigt att sätta en klar och tydlig 

gräns, när är det jobb och när är det fritid? Det blir ett bekymmer för 

omgivningen också om barnen exempelvis inte vet. Det blir en konflikt för dig 

själv också om du inte vet när du jobbar och när du är ledig, hitta din egen 

gräns. /D4 
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Företagsnivå           

 Deltagarna var överens om att ansvaret för det gränslösa arbetet inte enbart ligger hos 

individen själv, utan även hos chefer och på företaget. Några av deltagarna menade att det är 

viktigt att chefen sätter tydliga gränser och tydliga mål kring arbetet. En policy bör finnas som 

alla är medvetna och överens om. En annan menade att det krävs att chefen har en klar och 

tydlig bild över hur det gränslösa arbetet ska fungera och vad som är en rimlig nivå på arbetet, 

sätter inte chefen sina egna gränser blir det svårt för de anställda att göra detsamma.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur de anställda upplevde det gränslösa arbetet. I 

detta avsnitt diskuteras studiens syfte med den insamlade teorin och empirin. Detta redovisas i 

fem huvudrubriker utifrån resultatet från intervjumaterialet. Övervägande var deltagarna i 

studien samstämmiga angående påverkan av det gränslösa arbetet då majoriteten var positivt 

inställda.  

Arbete i tid och rum 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna arbetade efter uppsatta mål och 

deadlines vilket Allvin et al. (2006) menar blivit allt vanligare. En följd av detta blev att 

samtliga deltagare arbetade mer än 40 timmar i veckan. Resultatet visade även att alla 

arbetade hemifrån emellanåt, inklusive helger och kvällar vilket Bergman och Gustavsson 

(2008) definierar som arbete i tid och rum.  Detta arbetssätt visade sig vara en förmån då 

majoriteten av deltagarna upplevde att de kunde utföra arbetet var och när de var som mest 

produktiva. Ur resultatet framkom även att majoriteten kunde styra över sin arbetsdag för att 

uppnå de uppsatta målen på arbetsplatsen. Detta visar även tidigare forskning då dagens 

arbetsuppgifter inte längre är lika definierbara och att individen har ett stort ansvar för att 

uppnå organisationens deadlines och uppsatta mål (Allvin et al., 2006).   

Tillgänglighet  

Resultatet visade att enbart en mobiltelefon för både arbete och privatbruk användes. 

Detta ledde till att den alltid togs med hem efter arbetstid och samtliga svarade på 

jobbrelaterade samtal och mail, följaktligen var samtliga deltagare tillgängliga även efter 

arbetstid. Bergman (2011) diskuterar om tillgängligheten är frivillig eller påtvingad, detta var 

något författarna i studien också begrundade. Var deltagarna ständigt tillgängliga för att de 
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själva ville eller var det något som chefen och företaget krävde? Samtliga deltagare påstod att 

de ständigt var tillgängliga, även efter arbetstid, då de själva valt det och att det inte var ett 

krav från arbetsgivaren. Några deltagare påpekade dock att om de inte skulle vara tillgängliga 

över huvud taget efter arbetstid skulle arbetet inte fungera, eftersom kollegor, anställda och 

kunder måste kunna få tag på deltagarna. Var tillgängligheten således ett eget val? Även om 

företagen inte hade en uttalat policy angående att anställda skulle vara tillgängliga även efter 

arbetstid menar författarna att det kunde finnas underliggande krav på att deltagarna skulle 

vara tillgängliga. Tillexempel om organisationerna hade ett arbetsklimat där alla anställda 

arbetade gränslöst och var tillgängliga efter arbetstid gjorde förmodligen deltagaren det också, 

eftersom alla andra gjorde det. Kanske trodde deltagarna endast att tillgängligheten var ett 

val?            

 Enligt tidigare forskning kunde den ständiga tillgängligheten vara både positiv och 

negativ (Fritz & Sonnentag, 2006). Resultatet visade övervägande positiva konsekvenser av 

att ständigt vara tillgänglig då det var flexibelt att alltid kunna nås och bli nådd av chefer och 

kollegor. Det kan även leda till en utveckling i karriären eftersom det visade att individen då 

är engagerad och lojal mot arbetsgivaren, vilket även Bergman och Ivarsson (2010) skriver 

om i tidigare studier. De negativa aspekter som framkom från resultatet var att deltagarna i 

vissa situationer kunde känna sig stressade och inte kunde stänga av arbetet efter arbetstid 

(Fritz & Sonnentag, 2006).  

Balans mellan arbete och privatliv 

Utgår författarna från Gregory & Milners (2009) definition om att balansen mellan 

arbete och privatliv existerar om lika mycket fokus och tid läggs på arbete och privatliv kan 

deltagarna i studien inte påstås ha balans mellan dessa roller. Detta med tanke på att samtliga 

deltagare arbetade övertid och dessutom var tillgängliga för arbetet nästan dygnet runt. Ändå 
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rapporterade deltagarna att de upplevde balans. Anledningen till detta var dels för att ingen 

hade barn boende hemma, dels för att deltagarna upplevde att de hade kontroll över 

arbetsuppgifterna och visste vilka förväntningar som fanns, vilket även Guest och Sturges 

(2004) stärker i sin forskning då de menar att när individen upplever kontroll över arbetet 

uppstår balans. Det verkar som att balansen mellan arbete och privatliv definieras olika. 

Gregory och Milner (2009) menar att genom att lika mycket tid och fokus läggs på båda roller 

uppstår balans medan Guest och Sturges (2004) menar att så länge individen upplever 

kontroll över arbetet uppstår balans. Resultatet styrker Guest & Sturges (2004) forskning då 

kontrollen visade sig vara den största bidragande faktorn till balansen.  

Stress  

Resultatet visade att majoriteten inte upplevde stress av det gränslösa arbetet, något 

som förvånade författarna eftersom tidigare forskning skriver mycket om hur stressen och 

kraven ökat allt mer i arbetslivet (Allvin, et a., 2006; Gunnarsson & Theorell, 1999; Sullivan, 

1999). Gemensamt för deltagarna var att kontroll över arbetsuppgifterna upplevdes och stöd 

fanns från chefer och kollegor, även för de som inte hade arbetat länge på arbetsplatsen. Det 

sociala stödet som kommer utifrån i form av familj, chefer och kollegor verkade ha en stor 

betydelse till varför deltagarna inte kände sig stressade. Genom socialt stöd upplevdes en 

trygghet i att andra individer litade på dem samt att det stärkte deltagarna och gav dem 

motivation. Socialt stöd blir således en bidragande faktor till att deltagarna kunde arbeta 

gränslöst och finna balans. Detta stärker Karasek och Theorell (1990) i sin krav-kontroll-stöd 

modell som säger att kraven som ställs på individen bör vara likvärdiga med den upplevda 

kontrollen individen känner för att stressnivån inte ska bli för hög och påverka individen 

negativt (Karasek & Theorell, 1990).  Resultatet visade att tydliga krav och ett bra stöd 

minimerade risken för stress hos deltagarna, vilket stämmer överens med krav-kontroll-stöd 
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modellen. För att skapa kontroll över arbetet ansågs att det behövdes en viss erfarenhet på 

arbetsplatsen samt att veta vad som förväntades för att minska stressen som kan förekomma 

vid höga krav på individen.   

Strategier  

Resultatet visade att en viktig aspekt för att lyckas med det gränslösa arbetet var att 

hitta balans mellan arbete och privatliv samt att kunna sätta sina egna gränser. Detta menar 

även Roman och Peterson (2011) är viktiga strategier. Resultatet visade också att det var 

viktigt för deltagarna att kunna stänga av arbetet efter arbetstid och att ambitionen lades på 

individens egen nivå. Resultatet visade dock att det inte enbart var individens ansvar, utan 

även företagets eller chefens. Det var viktigt att chefen satte tydliga gränser då de anställda 

påverkades av hur chefen arbetade. Resultatet visade även att det var betydelsefullt att det 

fanns en tydlig policy som alla var överens om på arbetsplatsen samt att chefen ställde rimliga 

krav. Ställs inte rimliga krav kan effekterna av detta leda till att anställda upplever 

arbetsuppgifterna som kravfyllda och oklara (Allvin et al., 2006). Samtliga verkade vara 

medvetna om att gränser måste sättas både för chefer och för anställda samt att individer 

måste kunna stänga av arbetet, frågan blir således hur dessa gränser skall sättas? Det verkade 

inte lika enkelt att svara på. Utifrån resultatet fanns det inga tydliga strategier för hur 

företagen arbetade med strategier för det gränslösa arbetet och inte heller för individen.   

Slutkommentar 

 Tidigare forskning visade att det gränslösa arbetet till största del påverkade individen 

negativt i form av att gränsen mellan arbete och privatliv suddades ut, balansen rubbades samt 

att individer kände sig stressade (Challenger, 2002; Harrison, 2006). Trots detta visade 

studiens resultat att det gränslösa arbetet snarare upplevdes som något positivt. Deltagarna 

upplevde balans mellan arbete och privatliv även om de ständigt var tillgängliga för chefer, 
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kunder och kollegor i form av att de svarade i arbetsrelaterade samtal och mail även efter 

arbetstid.  En bidragande faktor till att balans fanns är enligt författarnas åsikt att 

familjesituationen inte bestod av barn boende hemma vilket ledde till att arbetet kunde 

prioriteras högre. En annan bidragande faktor är att samtliga deltagare kände stöd och 

förtroende från chefer och kollegor. Med stöd och förtroende fick deltagarna möjlighet att 

arbeta utefter sina egna förutsättningar, när, var och hur de var som mest produktiva. 

Resultatet stämde därför överens med Karaseks krav-kontroll-stödmodell där kraven som 

ställdes på individen borde vara likvärdiga med den upplevda kontrollen, vilket deltagarna 

gjorde. Således ansågs det gränslösa arbetet snarare som en frihet än ett krav.   

       

 Det ska poängteras att samtliga deltagare trivdes på arbetsplatsen då flera till och med 

uttryckte att de älskade sitt arbete, men även om människor trivdes med sitt arbete verkade det 

dock inte vara en garanti för att lyckas med det gränslösa arbetet. Under intervjuerna visade 

det sig att en deltagare blev sjukskriven trots att deltagaren älskade sitt arbete och kände 

balans mellan arbete och privatliv. Inte förrän i efterhand, när deltagaren blivit frisk insågs att 

arbetet tagit över privatlivet. En intressant observation är att alla deltagare rapporterade att de 

mådde bra och kände balans trots att de arbetade mer än heltid (>40timmar/veckan). 

Deltagaren som blev sjukskriven kände balans trots att arbetet alltid innebar övertid, att 

arbetet ofta togs med hem samt att ständigt vara tillgänglig. Hur ska vi då veta var gränsen går 

mellan att ständigt vara uppkopplad till att aldrig vara avkopplad? Kanske spelar Gregory & 

Milners (2009) definition på balans en viktig roll, hade deltagaren lagt lika mycket fokus på 

båda roller (arbete och privatliv) hade deltagaren förmodligen inte blivit sjukskriven, då 

anledningen var att deltagaren arbetade för mycket och ingen tid fanns kvar för privatlivet. 

Kontroll över arbetsuppgifterna verkade således inte räcka för att uppnå balans utan även tid 

och fokus behövde läggas på båda roller. Sammanfattningsvis verkar det gränslösa arbetet i 
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denna studie upplevas som något positivt och flexibelt. Problem verkar dock uppstå när 

förväntningarna från chefen blir otydliga och när kommunikation saknas. När arbetstagaren 

upplever för lite kontroll över arbetet kan det leda till något negativt och därmed inkräkta på 

individens privatliv. Det borde därför vara ett delat ansvar mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren att gemensamt komma fram till uppsatta mål, policys och gränser på 

arbetsplatsen. Detta tillsammans med stöd och förtroende från chefer och kollegor, kontroll 

över sina arbetsuppgifter samt att lika mycket tid läggs på båda roller är enligt författarnas 

åsikt en bra strategi för att det gränslösa arbetet inte leder till att individen är ständigt 

uppkopplad- men aldrig avkopplad.  

Studiens begränsningar 

Författarna är medvetna om att urvalet av deltagare för studien var litet. Detta kan 

ifrågasättas då enbart åtta deltagare inte är tillräckligt många för att kunna generalisera en hel 

population, vilket leder till att överförbarheten blir svag. En annan aspekt som kan ifrågasättas 

är att författarna enbart använt sig av en modell (figur 1), vilket kan anses som icke tillräckligt 

för denna studie. Dock gjordes valet att inte lägga till fler då författarna inte hittade någon 

annan modell som kändes relevant för det valda ämnet.   

Vidare forskning 

En intressant aspekt under studiens gång var att majoriteten av deltagarna menade att 

en bidragande faktor till att arbetet kunde prioriteras högt vad för att deltagarna inte hade barn 

boende hemma. Detta var en ny insikt hos författarna då tidigare forskning i arbetet inte berört 

detta. Hade medvetenheten funnits om att detta påverkat balansen hade författarna även valt 

ut deltagare med barn boende hemma till studien, då det förmodligen skulle fått ett annat 

resultat eftersom det verkade ha en stor betydelse på det gränslösa arbetet. Det hade 
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framförallt varit intressant att se om gränsdragningen blivit tydligare. Detta blir således ett 

förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1- Intervjuguide: 

Författarna berättar studiens syfte och en kort bakgrund till det gränslösa arbetet ges. Även 

de etiska principerna förklaras.   

Bakgrund 

 Får vi spela in?  

 Vem är du (barn, civilstånd, intresse) och vad jobbar du med? (position, företag)  

 Ungefär hur många timmar arbetar du varje vecka? 

Tillgänglighet 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut? (arbetstider, arbetsuppgifter) 

 När och var är du mest produktiv? 

 Hur tillgänglig är du under arbetstid (Mail/mobil)?  

 Hur tillgänglig är du efter arbetstid? 

 Arbetar du hemifrån? Varför? 

 Hur påverkar det dig? 

 Hur mycket kan du styra över din arbetsdag/arbetsuppgifter?  

Strategier och riktlinjer 

 Finns det strategier hos företaget för det flexibla och gränslösa arbetet? 

 Vem bär ansvaret för gränssättningen? 

 Finns det förväntningar hos företaget att ”bli klar i tid”?  

 Vad prioriterar du högst: arbetet eller privatliv? Eller är det på samma nivå? 

 Känner du balans mellan arbete och privatliv? Om inte, vart är konflikten? 

 Vad ser du som positivt/negativt med gränslöst arbete? 

Stress 

 Upplever du stress med gränslöst arbete?  

 Görs något för att minska stress på arbetet?  
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 Händer det att du hoppar över rast/lunch när det är mycket att göra? Om ja, Hur 

påverkar det dig? 

Stöd och mål 

 Finns det stöd och hjälp från chef eller kollegor?  

 Finns det tydliga mål för dina arbetsuppgifter? 

 Vet du vad som krävs och förväntas av dig i ditt arbete? 

 Hur tror du att vi lyckas vi bäst med gränslöst arbete? 

 


