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Abstract  
The way people work today is shaped by the constant changes in society. The development 

within informative and communication technology is rapidly evolving, which can be seen as a 

contributory factor to the way society is shaping. Smartphones and computers lessens the 

need for physical availability at work, which increases the demands on workers to create an 

accessibility through their technical devices instead. The changed ways of working can be 

challenging due to the fact that people, as a result, get bigger influence to arrange their own 

workday. That leads us to a boundless kind of labor, which comes with both opportunities and 

risks.  

 

This thesis attempts to examine the experience of female managers of two age groups, 

connected to the boundless conditions that has relevance for their working environment. The 

purpose of this essay is to look at the female managers own experiences of boundless work 

conditions and what kind of meaning it has for their wellbeing. In order to provide with 

knowledge that goes in line with our purpose, theories revolving flexibility, accessibility, the 

job demand-control model and separation of the two spheres work and leisure have been used 

in combination with previous research. Previous research within the field has shown that clear 

boundaries between work and leisure is of importance for one's wellbeing and overall 

satisfaction with life. The satisfaction can be forsaken when for example working from home. 

Our conclusions demonstrate that a high workload often results in difficulties within boundary 

control. The respondents appreciate work flexibility since it enables them to achieve a higher 

level of concentration. No differences between the age groups were found.   

 

Keywords: Boundless work, flexibility, accessibility, control-demand, strategies for boundary 

control, well-being, communication, technology.  



Sammanfattning  
Dagens samhälle präglas av arbetssätt som är under ständig förändring. Utveckling av 

informations- och kommunikationstekniska medel går framåt med rasande fart vilket bidrar 

till förändringen. Mobiler och datorer minskar behovet att befinna sig på arbetsplatsen i fysisk 

bemärkelse, vilket kan kompenseras med att vara nåbar på andra vis både på jobbet och 

utanför. De förändrade arbetssätten skapar utmaningar för människor där individen har fått 

ökat inflytande att styra över arbetsdagen. Att ett gränslöst arbete har skapats bär med sig 

både möjligheter och risker. 

 

Den här uppsatsen har författats i ett försök att belysa kvinnliga chefers upplevelse av det 

gränslösa arbetet som präglar deras arbetsplats samt om detta skiljer sig ur en åldersaspekt. 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om chefernas egna upplevelse av gränslöst 

arbete och vad det har för betydelse för deras välmående. För att kunna bidra med denna 

kunskap har teorier om tillgänglighet och flexibilitet, krav- och kontrollmodellen och teori om 

de två sfärerna arbete och fritid använts i kombination med tidigare forskning och empiri. 

Tidigare forskning inom området tyder på att en tydlig gränsdragning mellan arbete och fritid 

är av vikt för ett fungerande liv präglat av balans mellan sfärerna, vilket lätt försakas till följd 

av arbete i hemmet. Uppsatsen har resulterat i slutsatser som pekar på att arbetet följer med 

hem vid hög arbetsbelastning vilket försvårar gränsdragningen. Cheferna uppskattar 

flexibiliteten i deras arbete då det ger möjlighet till koncentrerad arbetstid.  Vi har inte 

observerat några skillnader ur en åldersaspekt.  
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27T1. Inledning27T 

I dagens samhälle har en flexibel organisering blivit en viktig faktor för lönsamhet. 

Flexibiliteten tar sig bland annat i uttryck genom flexibla arbetssätt och "flextid". Stark 

styrning av arbetstagarna är idag ovanligt, vilket ger de anställda större inflytande gällande 

sina arbetstider och var uppgifterna ska utföras. Detta i kombination med utvecklad 

informations- och kommunikationsteknik är en bidragande faktor till att arbetstagarna inte 

fysiskt behöver befinna sig på arbetsplatsen i lika hög utsträckning som tidigare, vilket istället 

kompenseras med en tillgänglighet efter ordinarie arbetstid. Studier visar att flexibilitet leder 

till ökad arbetsintensitet och att en arbetsvecka som är längre än 40 timmar lätt blir till norm. 

Många arbetstagare anser att de har för mycket att göra på arbetet för att hinna med och som 

följd känner att de inte presterat tillräckligt bra vid dagens slut (Gillberg, 2018:23-24). 

 

Fortsättningsvis blir gränsdragningsproblematik alltmer påtagligt i samhället. Utvecklingen 

går mot ett större individansvar till följd av flexibilitet, självständighet och ansvar inom 

individernas yrkesroller. Gränserna av tid och rum blir alltmer diffusa och detta är en 

bidragande faktor till att gränsdragningsproblematiken har en tydlig plats i dagens arbetsliv 

(Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014:8). Problematiken bidrar till att strategier måste 

utvecklas för att kunna hantera de diffusa linjerna (Gillberg, 2018:24). Att inte kunna koppla 

bort arbetet under sin fritid kan få konsekvenser för en persons välmående vilket betonar 

vikten av en tydlig gränsdragning. Därtill kommer återhämtning, en faktor som kan bli 

avgörande för hur väl en person kan utföra sina arbetsuppgifter (Kecklund, 2018:47-48). Det 

gränslösa arbetet ger upphov till hälsorisker då återhämtning ges allt mindre plats i dagens 

arbetsliv (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:172). 

    

Samtidigt kan noteras att flexibilitet och fria arbetsförhållanden inte uteslutande är av negativt 

slag. Ur ett arbetsgivarperspektiv talas det återkommande om de positiva aspekterna med ett 

gränslöst arbete, såsom att anställda får mer frihet och kontroll över sin tid eller har möjlighet 

att uträtta privata ärenden under dagen. Det gränslösa arbetet bidrar alltså till en större grad av 

frihet. Jämsides med att det gränslösa arbetet tar över arbetsmarknaden kvarstår dock faktum 

att människor känner en ökad stress och blir utarbetade, mest utsatta är kvinnorna (Scb, 2014). 

Det är relevant att fundera kring dessa parallella fenomen. Ju friare arbetet blir, desto svårare 

kommer det vara att bli fri från arbetet (Allvin et al., 2006:150). På vilket sätt påverkar det 

individens välmående? 
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Gränslöst arbete är bevisligen en växande trend i samhället varpå vi finner det aktuellt att 

försöka uppnå en djupare förståelse för fenomenet. Med denna studie önskar vi få en bild 

kring upplevelsen av gränslöst arbete. Bergman och Gardiner (2007) redogör för att 

människor med ledarpositioner har högre krav på tillgänglighet både på arbetet och utanför 

varpå vi i denna studie har avgränsat oss till kvinnor på chefsposition. Valet att enbart 

intervjua kvinnor grundar sig i tidigare forskningsresultat som indikerar att män generellt har 

lättare att koppla bort arbetet på fritiden (Mellner, 2016:146). Studien kommer dock inte 

fokusera på hur upplevelserna skiljer sig mellan kvinnor och män. Vidare avser vi undersöka 

om förmågan att balansera arbetslivet i förhållande till privatlivet skiljer sig åt mellan den 

yngre och äldre generationen chefer. Slutligen ämnar vi med studien kunna urskilja vad 

cheferna själva anser om gränslöst arbete och IKT kopplat till välmående, då både positiva 

och negativa sidor går att ta del av i tidigare forskning.  

 

27T1.2. Syfte27T 

Studiens syfte är att belysa och beskriva kvinnliga chefers upplevelse kring det gränslösa 

arbetet och om detta skiljer sig ur en åldersaspekt. Studien ämnar även bidra med kunskap om 

vilka konsekvenser det gränslösa arbetet har för deras välmående.  

 

27T1.3. Frågeställningar 

• Hur upplever chefer att det gränslösa arbetet påverkar förmågan att koppla bort arbetet 

på sin fritid?  

• Vilka för- och nackdelar avseende välbefinnande upplever cheferna kommer med 

användandet av informations- och kommunikationsteknik i arbetet? 

• Skiljer sig upplevelsen mellan den äldre och yngre generationen chefer? Om ja, på 

vilket sätt?  

1.4. Avgränsningar 

Respondenterna i undersökningen består av kvinnliga chefer inom offentlig sektor med 

personalansvar. Avgränsningen gjordes med intentionen att skapa en så homogen grupp som 

möjligt för att på detta sätt exkludera faktorer som inte legat i fokus för denna undersökning. 

Vi har inte heller tagit hänsyn till livssituationen utanför arbetet.  
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27T1.5. Disposition 

I nästföljande avsnitt läggs en teoretisk referensram fram. Referensramen är uppbyggd kring 

teorier om tillgänglighet, flexibilitet, bilden av livets sfärer samt krav- och kontrollmodellen. I 

analysen kring resultatet har den teoretiska referensramen haft en betydande roll. Därefter 

presenteras den tidigare forskning som finns inom området vilket lagt en betydande grund för 

studiens syfte och resultat. I avsnitt fyra presenteras en heltäckande beskrivning av vår metod, 

här lyfts även etiska aspekter och vår förförståelse. Därefter följer resultat och analys. 

Avsnittet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna och därefter redogör vi för 

resultatet av de genomförda intervjuerna. Analysen genomförs med hjälp av tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen. I det avslutande avsnittet lyfts en 

resultatdiskussion som följs av förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en 

slutsats.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1. Tillgänglighet som arbetslivsbegrepp 
Att vara tillgänglig kan beskrivas som att vara nåbar över tidsliga och rumsliga gränser för att 

lugna de som är i behov av din närvaro. Krav på att vara tillgänglig frambringas från många 

parter i en människas liv, men arbete och familj tas frekvent upp som de två som kräver mest 

engagemang. Hur en arbetstagare väljer att göra sig tillgänglig för kollegor och arbetsgivare 

är därför användbara för att få perspektiv på livsbalansen. De tidsliga gränserna som beskrevs 

i den inledande meningen kan förstås som den period en anställd förväntas arbeta per dag, 

alltså vilken typ av kontrakt som gäller men även den tid som läggs på övertidsarbete. De 

rumsliga gränserna innefattar istället till vilken grad en arbetsgivare har möjlighet att nå den 

anställda, både under och efter arbetstid (Bergman och Gardiner, 2007:401,412).  

 

Tillgänglighet är ett användbart begrepp för att belysa den bristande överensstämmelsen 

mellan arbete och fritid men också för att undersöka varifrån den härstammar (Bergman & 

Gardiner, 2007:412). Bergman och Gardiner (2007) har påvisat att betydelsen av att vara 

tillgänglig är korrelerat med vilken typ av befattning och ställning en anställd har inom en 

organisation. Ju högre upp i beslutsordningen en anställd befinner sig, desto högre krav ställs 

på tillgänglighet.  

 

Vi gör bedömningen att en teoretisk utgångspunkt i form av tillgänglighet har relevans för 

denna studie. Begreppet tillgänglighet har inkluderats i teoriavsnittet och vi kommer 

undersöka vad det har för relation till arbetssätt, gränsdragning och välmående. 

2.2. Flexibilitet 

Flexibilitet kan liknas vid ett träd vars grenar rör sig utefter vinden, för att åter inta sin 

ursprungsposition när vinden mojnar (Sennett, 2000:67). Detta är en metafor för människans 

gummibandsliknande anpassningsförmåga som är högst eftertraktad i de moderna samhälle 

som Sennett ämnade beskriva. I detta samhälle är det eftersträvansvärt att människor ska 

kunna anpassa sig efter förändringar i omgivningen utan att påverkas negativt av de flexibla 

förhållandena. 

 

Vidare går den organisatoriska decentraliseringen att belysa som en grundpelare i den 

moderna flexibiliteten. Detta har kommit i och med förändringar i marknaden som resulterat i 

att maktstrukturer inom organisationer plattats ut och skapat en ökad kontroll hos de anställda 
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(Sennett, 2000:79). En kontroll som även innefattar inflytande över den egna arbetstidens 

förläggning. Den gräns som stämpelklockan upprättade mellan arbete och fritid har i hög grad 

suddats ut. De senaste årtiondena har en ökning av obetalt övertidsarbete observerats då fler 

och fler tjänstemän går efter anställningsavtal där rätten till övertidsersättning förhandlats 

bort. Samtidigt förekommer bilden av att individualiserade arbetstider underlättar för balansen 

mellan arbete och fritid och att flexibiliteten som tillkommer ger arbetstagaren mer tid 

(Grönlund, 2004:80-81).  

 

Även Allvin et al. (2006) redogör för flexibilitetsbegreppet. De bekräftar Sennetts teori när de 

förklarar flexibelt arbete som organisationers strategier för att anpassa sig till marknadens 

förändringar. Den tekniska utvecklingen belyses som en försvårande faktor gällande 

gränserna mellan tid och rum, vilket bidrar till att individen får större frihet inom ramen för 

sitt arbete med hänsyn till både tidsmässiga, rumsliga och arbetsmässiga faktorer. Detta har 

lett till möjligheten att anpassa sina arbetstider, till exempel med flextid (Allvin et al,. 

2006:30-35,38). Flexibiliteten innebär alltså en möjlighet att variera arbetstiden efter 

förändrade behov hos individ och arbetsgivare. Från arbetsgivarens synpunkt kan det handla 

om arbetstoppar som kräver en större arbetsinsats från den anställde, medan det från 

individens synpunkt istället kan handla om att anpassa arbetstiden efter fritidsintressen 

(Grönlund, 2004:82).  

 

Eftersom gränslöst arbete grundar sig i flexibilitet får begreppet relevans för studiens syfte. 

Begreppet hjälper oss att få förståelse för intervjupersonernas upplevelse av flexibilitet och 

dess följder. 

2.3. Livets sfärer 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006:105) redogör för den 

segmenteringsmodell som varit dominerande för synen på arbetsliv och privatliv under 1900-

talet, då främst för de arbetsformer som industrialiseringen kännetecknade. Modellen 

beskriver arbete och övrigt liv som två skilda sfärer, var och en oberoende av varandra. 

Modellen är talande för denna tidsperiod eftersom arbetet ofta var av tungt fysiskt slag vilket 

förde med sig krav på att kunna koppla bort tankarna från arbetet för att få ro till återhämtning 

hemma. Allvin et al. (2006:106) riktar kritik mot segmenteringsmodellen med bakgrund att 

den saknar ett genusperspektiv och bygger på bilden av mannen som den arbetande 

människan. 
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När organisationer började frångå löpandebandprincipen skedde dock ett skifte i synen på 

sfärerna, och framsteg inom forskningsfältet har visat på att det är svårt att se på arbetsliv och 

övrigt liv som skilda delar. Tankar och erfarenheter som kommer ur den ena sfären tenderar 

att påverka beteendet i den andra (Allvin et al., 2006:105). Arbetsmarknaden idag är en helt 

annan än på 1900-talet. Tekniken och utvecklingen av IKT gör att arbetsuppgifter kan utföras 

utan geografiskt bestämd plats. Till följd av att även hemma-miljön bjuder in till arbete skapas 

diffusa gränser mellan vad som är arbete och vad som är fritid, vilket gör att individen själv 

tvingas skapa gränser för vad som är vad (Allvin, Aronsson, Härenstam & Wiklund, 1999:13). 

I och med att de traditionella regleringarna för arbetstid och plats försvinner luckras gränserna 

mellan en individs arbete och fritid upp. Som följd invaderar arbetet det övriga livet och 

hemmet förvandlas till en andra arbetsplats. Utvecklingen har visat exempel på att den totala 

arbetsmängden ökar när en del av arbetet sköts hemifrån, att det leder till att individen 

ständigt blir kontaktbar och känner att det är svårt att släppa taget om arbetet (Allvin et al., 

1999:37). I studien har vi utgått från att se på arbete och fritid som två sfärer som integreras 

alltmer varpå ovan redovisad teoribild blir intressant.  

2.4. Krav- och kontrollmodellen 

För att förstå sambandet mellan människors välmående och den psykosociala arbetsmiljön 

använder vi oss krav- och kontrollmodellen som introducerades av Robert Karasek för 35 år 

sedan. Den utformades i en studie med syfte att undersöka hur arbetsrelaterad stress rör sig 

utifrån arbetets ramar och in i livet utanför arbetsplatsen. Studien fick stort genomslag inom 

organisations- och arbetslivsforskning (Karasek, 1983:236). Modellen bygger på två 

mekanismer; arbetets kravbild och den anställdes handlingsfrihet inom ramen för att hantera 

dessa krav (Karasek, 1983:237). Med handlingsfrihet menar Karasek det beslutsutrymme en 

människa har att påverka sin egen arbetssituation. Han förklarar även att individens kontroll 

påverkas av organisationstyp, organisationskultur och individens egna kompetens. 

 

Karasek beskriver det som en växelverkan mellan krav och kontroll där individens förmåga 

att klara av arbetssituationer med höga krav bestäms av dennes frihet kring beslutsfattande. 

Dock poängteras att både för stor arbetsbelastning såväl som för liten kan utgöra en källa till 

stress, men att kraven blir hanterbara om de ökar parallellt med beslutsutrymmet. I sin studie 

kom han fram till att interaktionen mellan krav och kontroll avgör huruvida den anställde är 

nöjd med sin arbetssituation eller ej (Karasek, 1983:239,248). 
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Nedan presenteras krav- och kontrollmodellen som den traditionellt ritats upp och som kan 

vara behjälplig för att förstå hur de två mekanismerna krav och kontroll bör förstås i relation 

till varandra. I figuren kan ses att modellen är uppbyggd av fyra fält som utgör versioner av 

stort respektive litet handlingsutrymme och höga respektive låga krav i arbetet. Spända 

arbeten kännetecknas av hög arbetsbelastning i kombination med dåligt handlingsutrymme. 

Det aktiva arbetet kännetecknas även det av hög arbetsbelastning, men även goda möjligheter 

till inflytande över arbetet. Det spända arbetet har visat sig vara negativt ur hälsosynpunkt 

(Thunman, 2011:81). 

 

 
Figur 1. (Karasek 1983:240). 

 

Modellen har kritiserats som för enkelt tolkad och beskrivs som aningen föråldrad i sitt sätt att 

se på arbetets krav. När modellen introducerades av Karasek och sedan utvecklades av 

Theorell (Alvin et al., 2006:140) ansågs den förklara varför människor i högre uppsatta roller 

upplevde lägre hälsoproblem än de människor som hade yrken kännetecknade av lägre 

kontroll. Undersökningar därefter har dock visat att människor med höga krav och högt 

beslutsutrymme upplever hälsoproblem i samma grad som de som inte har det. En insikt som 

tyder på att krav- och kontrollmodellen inte längre utgör en så bra förklaringsmodell som den 

tidigare gjort (Thunman, 2011:13-14). Allvin et al. (2006:150) menar att det fria arbetet 

kommer med nya utmaningar och krav som bidrar till andra former av stress och ohälsa. De 
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talar om nya självständiga arbeten där människor aldrig stänger av mobilen och bär med sig 

arbetet hem. Krav på att hantera förändringar i en flexibel miljö ökar. Allvin et al. (2006:150) 

menar till följd av arbetsmarknadens utveckling att krav- och kontrollmodellen inte utgör en 

relevant beskrivande teori om samtiden.  

 

Vi bedömer trots kritiken att krav- och kontrollmodellen är en intressant teori att utgå ifrån 

eftersom den utgör en förklaringsmodell för välmående kopplat till arbete. Krav- och 

kontrollmodellen är ett bra komplement till övriga teorier. Dessutom finner vi det intressant 

att se om våra resultat går i linje med krav- och kontrollmodellen eller kritiken som riktas mot 

den. Vi bär i åtanke att modellen är 35 år gammal och därför inte utgör en perfekt spegling av 

samtiden.  
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3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning valdes ut efter teman som vi bedömde centrala för studien, dessa teman 

utgör rubriksättningen i detta avsnitt. Majoriteten av vår tidigare forskning har vi hittat genom 

att söka i databasen sociological abstract med hjälp av sökorden boundless work, boundry 

control, leisure, flexibility, communication, wellbeing, age och It-stress. För att hitta artiklarna 

som presenteras i uppsatsen har sökorden kombinerats på flera sätt. Samtliga artiklar vi funnit 

via databasen är peer-reviwed. Utöver sociological abstract har vi funnit en relevant artikel 

från Arbetsmiljöverket som hittades genom sökning på myndighetens hemsida.  

 

27T3.1. Informations- och kommunikationsteknik 27T 

I och med att informations- och kommunikationstekniken, IKT, har tillvägagångssätten för att 

kommunicera med kollegor, chefer och kunder efter arbetstid förändrats. Förändringen har 

skapat arbetsstyrkor som kan nås 24 timmar om dygnet vilket medför att arbetsrelaterade 

aktiviteter förläggs till platser och tider som egentligen inte är avsedda för arbete (Valcour & 

Hunter, 2004:73). Tekniken möjliggör att skriva ett chattmeddelande till en kollega sent på 

kvällen, att uppdatera mailen på semestern eller att svara på arbetsrelaterade samtal under en 

middag. IKT skapar alltså förutsättningar för arbete varsomhelst och närsomhelst, och 

avlägsnar krav på att fysiskt finnas tillgänglig på arbetsplatsen (Boswell & Olson-Buchanan, 

2007:593). Med den ständiga uppkopplingen medföljer även förväntan på att kunna utföra sitt 

jobb på ett effektivare sätt än vad som tidigare var möjligt med begränsade mobilfunktioner 

och dålig internetuppkoppling (Milliken & Dunn-Jensen, 2004:43). 

 

Däremot är det långt ifrån alla som jobbar med modern IKT som gör sig tillgängliga 24 

timmar om dygnet. En given anledning är att olika yrken ger skilda möjligheter att släppa 

arbetet vid dagens slut, men forskning inom området har även pekat på andra orsaker. 

Aschforth, Kreiner och Fugate (2000:483) menar att identitet spelar en avgörande roll för 

huruvida människor väljer att skapa en tillgänglighet efter arbetstid eller ej. Människor som 

anser att deras yrkesidentitet är en viktig del av den totala självbilden har större benägenhet att 

utföra arbetsrelaterade ärenden på sin fritid eftersom de lägger stor vikt vid att upprätthålla en 

bild av sig själva som arbetsamma och lyckade. Eftersom värde läggs i att lyckas på arbetet 

blir användandet av IKT i jobbsyfte på så sätt en given del av deras fritid (Aschforth et al., 

2000:483, Boswell & Olson-Buchanan, 2007:595). 
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Det finns även en studie som pekar på att människor med stark känslomässig koppling till 

arbetet har en större benägenhet att lägga in den extra växel som det innebär att vara 

tillgänglig efter arbetstid, även om det engagemanget aldrig kompenseras. Det kan handla om 

att inte vilja svika sina kollegor eller ett känslomässigt engagemang till organisationen och 

vad organisationen står för. Samtidigt finns det människor som upplever att användandet av 

IKT efter jobbet för att utföra arbetsrelaterade aktiviteter försvagar den känslomässiga 

anknytningen till jobbet. Detta till följd av att IKT kan medföra en ökad arbetsbelastning och 

en frustration kring att aldrig kunna göra allt det som förväntas (Boswell & Olson-Buchanan, 

2007:603).   

 

27T3.2. Gränsdragning mellan arbete och fritid27T 

Den moderna människan ställs inför utmaningar när det kommer till att skapa en fungerande 

balans mellan arbete och fritid. Utvecklingen inom IKT har identifierats som en bidragande 

faktor till den problematiken. Den ständiga uppkopplingen resulterar i att gränserna mellan tid 

och rum suddas ut och att medarbetare därav har möjlighet att nå varandra även när de lämnat 

den fysiska arbetsplatsen. Därtill kan framhållas att förmågan att sätta gränser både styrs av 

individerna själva men också av de förutsättningar som arbetsplatsen levererar. Dessa 

gränsdragningar kan te sig både på det mentala planet men även kopplat till beteende, det vill 

säga vilka arbetsrelaterade aktiviteter en individ väljer att ägna sig åt på fritiden. Tilläggas kan 

att det existerar skillnader mellan individer kopplat till huruvida en tydlig gränssättning är att 

föredra, eller om de trivs bättre med att låta arbete och fritid samspela (Mellner et al., 2014:8-

9).  

 

Mellner et al. (2014) undersökte om tydlig eller lös gränsdragning var att föredra hos 

medarbetarna inom ett svenskt telekomföretag. Fokus lades på att undersöka hur 

medarbetarnas föredragna arbetssätt, gränsdragning och balans mellan arbete och fritid 

samspelade med varandra (Mellner et al., 2014:10-11). Studien som var av kvantitativt slag 

visade på att en tydlig gränsdragning bidrar till god balans mellan arbete och fritid vilket även 

var det föredragna levnadssättet för majoriteten studiedeltagare. Människor som hellre 

integrerar arbete med sitt privatliv tenderar som följd att få en högre arbetsbelastning än de 

som föredrar att separera sfärerna (Mellner et al., 2014:14,18).  

 

27T3.3. Svårigheter och strategier vid gränsdragning27T 

Det kan upplevas problematiskt att på egen hand bestämma när arbetsdagen är slut när den 
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inte styrs av ett fast arbetstidsintervall. En extra stor utmaning blir det eftersom individen 

förväntas vara flexibel med sina arbetstider. På många arbetsplatser saknas policys för 

arbetstagares tillgänglighet och detta kan vara en bidragande faktor till att en del arbetstagare 

inte känner sig nöjda med sina arbetsinsatser när de går hem för dagen (Gillberg, 2018:24-25). 

Det har även visat sig att en avsaknad av policy försämrar förmågan att mentalt kunna koppla 

bort arbetet (Mellner, 2016:146). 

 

Varje arbetstagare behöver utveckla egna strategier för gränsdragning för att på så sätt kunna 

uppnå en känsla av kontroll över gränsmiljön. Gränserna kan ha olika utformning för olika 

arbetstagare, det kan handla om fysiska eller psykologiska gränser. Den fysiska gränsen kan 

exempelvis vara att inte svara på arbetsrelaterade mail utanför arbetstid och att vara borta från 

arbetet under hela semestern. Den psykologiska gränsen är istället förknippad med att 

arbetstagaren har förmåga att släppa arbetsrelaterade tankar och funderingar under ledig tid. 

En vanlig strategi är uppdelning av tid och rum, att ha bestämda gränser för när arbetet utförs 

och var. På så sätt skapas en arena för arbete och en annan för fritidsaktiviteter vilket 

underlättar gränsdragningen. De som har svårt att mentalt koppla bort arbetet på fritiden kan 

ägna sig åt privata aktiviteter som kräver annan tankekraft för att på så sätt "glömma" arbetet 

under en tid (Mellner, 2018:39-40).  

3.4. Egenkontroll 

Även Grönlund (2007) undersöker gränsdragning men utökar analysen med kontroll i arbetet. 

Inledningsvis lyfts krav- och kontrollmodellen som länge varit ledande i debatten om 

anställdas välmående, där kontrollens positiva sidor legat i fokus. Efter krav- och 

kontrollmodellen har en annan uppfattning tagit form, nämligen att stort självbestämmande i 

arbetet kan vara en bidragande orsak till arbetsrelaterad stress. Detta eftersom 

självbestämmande och egenkontroll kräver att den anställde själv tvingas dra gränser och 

prioritera sina uppgifter. Att ansvara för sin egen gränsdragning kan bli en stressfaktor och är 

kraven diffusa ökar risken markant. Informationsteknikens utveckling har luckrat upp 

strukturer som tidigare bestämt var och när arbetet ska ske. Detta har lett till att de anställdas 

förmåga att strukturera sin tillvaro och dra gränser mellan arbete och privatliv sätts på prov. 

Dessutom tillkommer en risk att aldrig kunna känna sig fri från arbetet om gränsdragningen 

misslyckas. Utvecklingen av arbetsmarknaden har således lett fram till större gränslöshet, 

vilket kan få blandade utgångar för individ och samhälle (Grönlund, 2007:11-13). 
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Vidare har Sverige tillsammans med övriga skandinaviska länder visat sig vara ledande när 

det kommer till organisering som ger medarbetare stort inflytande på arbetsplatsen. Även om 

inflytandet på senare tid stannat av fortsätter intensiteten i arbetet att öka. Detta har bidragit 

till en kollision med konsekvensen att människor i större utsträckning behöver arbeta på sin 

fritid. Detta är något som har visats farligt för hälsan. Risken finns alltså att gränslöshet är 

extra utbrett i Sverige vilket grundar sig i att det finns ett starkt ideal gällande jämställdhet där 

två försörjare är vanligt. Att båda parter har ett karriärfokus parallellt med familjefokus kan 

ses som en ökad risk för gränsdragningsproblematik mellan arbete och fritid (Grönlund, 

2007:13-15). 

 

Grönlund använder ett representativt delurval som består av anställda från 15 västeuropeiska 

länder, studien är kvantitativ och inkluderar både kvinnor och män. För att undersöka 

egenkontrollen och dess effekter analyseras övertidsarbete, konflikten mellan arbete och 

familj samt psykiskt välbefinnande. Studiens resultat är inte helt enhetliga. Hög kontroll leder 

till mindre tydliga gränser mellan arbete och familj samt mer övertidsarbete. Dock är det 

psykiska välbefinnandet högre hos personer med stort inflytande över arbetet. Att ha påtagligt 

låg kontroll tycks också ha en negativ inverkan på konflikten mellan arbete och familj. 

Problem med denna konflikt är större hos kvinnor än män (Grönlund 2007:16-18).   

3.5. Vikten av återhämtning  

Arbetstagarens arbetstider och möjlighet till återhämtning har stor betydelse för dennes hälsa 

och välbefinnande. Hur väl arbetstagaren kan hantera stress kopplat till hög arbetsbelastning 

är grundat i hur återhämtningen ser ut, där bra återhämtning bidrar till god hantering av 

stressfulla situationer. Ur en biologisk synvinkel handlar det om att den fysiologiska 

aktiveringen som är hög under arbetsdagen behöver dras ner under kvällen. Att inte kunna 

koppla bort arbetet under privat tid leder till sämre återhämtning och att stressnivån ökar, 

vilket i sin tur kan påverka sömnen negativt. En kortvarig period med för lite återhämtning 

kan leda till att misstag på arbetet ökar, orsaken till detta är att problemlösningsförmågan 

försämras vid sömnsvårigheter. Att ha stort inflytande över sina arbetstider är däremot något 

som har bevisats påverkar återhämtningen i en positiv riktning (Kecklund, 2018:47-48).  

 

Följaktligen är stress nära sammankopplat med ohälsa. Personer som under långa perioder 

förlorar förmågan att koppla bort arbetet på sin fritid har ökad risk att hamna i ett ohälsosamt 

tillstånd. Upplevd dålig återhämtning under helgen ökar även risken för att drabbas av 
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hjärtsjukdom (Kecklund, 2018:47-48). En studie visar att gränslöst arbete leder till förlängda 

arbetstider och att den totala arbetstiden ökar när arbete utförs i hemmet. Tilläggas kan att en 

svensk studie visar på att personer med förtroendearbetstid (oreglerad arbetstid) ofta har 

längre arbetsdagar samt arbetar mer hemifrån. Dock finns det ingenting som tyder på att dessa 

personer uppvisar en reducerad stresshanteringsförmåga eller sämre möjligheter till 

återhämtning (Kecklund, Dahlgren & Åkerstedt, 2002:5).  

 

Vidare har stress en negativ påverkan på människors hälsa. Det är specifikt den stress som 

infinner sig under längre perioder, som tar sig i uttryck genom korta men överlappande 

stressfaktorer eller stressfaktorer som ständigt återkommer som är farligast för hälsan. För 

kvinnor är det vanligt att stresspåslaget även infinner sig i hemmet vilket leder till brist på 

återhämtning. Något som i sin tur leder till sämre förmåga att hantera stressfaktorer, vilket 

kan vara en förklaring till att fler kvinnor än män blir sjukskrivna (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013:35,157,172). Flertalet studier har dessutom visat på att det finns ett samband 

mellan kön och förmågan att koppla bort arbete under sin fritid, där män i högre utsträckning 

lyckas bättre än kvinnor (se Mellner, 2016). Sammanfattningsvis kan sägas att det gränslösa 

arbetet innebär nya hälsorisker då det skapar ökad stress och ger mindre utrymme för 

återhämtning.  

3.6. Forskningsluckor  

Efter att ha tagit del av tidigare forskning kan vi konstatera att det är ett välstuderat fält. I och 

med att de gränslösa arbetsvillkoren ständigt förändras bedöms ytterligare forskning trots det 

kunna bidra till en bredare förståelse inom ämnet. Arbetstagares tillgänglighet blir större i och 

med att digitala kommunikationskanaler används mer frekvent vilket gör det intressant att 

undersöka detta område närmare. I genomförandet av denna studie bedömer vi det vara 

intressant att utgå från ett kvinnligt perspektiv då undersökningar har visat på att män har en 

bättre förmåga att koppla bort arbetet på sin fritid (Mellner, 2016:146). Vi uppfattar dessutom 

att ålder är en aspekt som saknas i tidigare forskning vilket är anledningen till att en 

åldersjämförelse kan verka berikande för forskningsfältet. Det finns givetvis en medvetenhet 

om att en sådan analysvinkel eventuellt redan existerar men att vi gått miste om den i 

förloppet att sondera bland tidigare forskning. Av den tidigare forskning som vi tagit del av 

har de flesta undersökningar varit av kvantitativt slag. Vi finner det därför intressant att 

genomföra en kvalitativ studie.  
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4. Metod 
4.1. Val av metod 
I beslutsprocessen mellan olika metodologiska val fördes ett resonemang kring vilket 

tillvägagångssätt som skulle lämpa sig bäst för att uppnå valt studiesyfte. Resonemanget 

fördes med utgångspunkt i en vilja att uppnå förståelse för vad kvinnliga chefer har för 

upplevelser av gränsdragning mellan arbete och privatliv.  

 

Mot bakgrund av ovan beskriven utgångspunkt valdes metod utifrån vad som kunde tänkas 

vara mest passande för att få fram så mycket om chefernas erfarenheter och synvinklar som 

möjligt. Studien vilar därav på en kvalitativ ansats, vilket innebär att fokus lagts på 

studiedeltagarnas perspektiv. En kvalitativ undersökning beskrivs enligt Bryman (2011:371) 

som uppbyggd kring deltagarnas upplevelser och där deltagarnas ord och beskrivningar tillåts 

vara den huvudsakliga fokuspunkten. Vårt syfte att undersöka och beskriva kvinnliga chefers 

upplevelse kring det gränslösa arbetet bedömdes därför passa bra inom ramen för en kvalitativ 

forskningsansats.  

 

Studien utgår fortsättningsvis från abduktion, vilket innebär att vi rörde oss mellan teori och 

empiri. Termen kommer ur en växelverkan mellan induktion och deduktion där forskaren tar 

hjälp av teorier i genomförandet av undersökningar, men även har möjlighet att ändra i 

teorierna utifrån undersökningens bidrag (Trost, 2010:37). Det är alltså en kombination av 

induktion där teorier byggs upp utifrån ett undersökt fall, och deduktion där slutsatser dras 

med grund i redan etablerade teorier (Ahrne & Svensson, 2015:218). Beskrivningen av 

abduktion känner vi igen från vår studie då vårt tillvägagångssätt har varit baserat i teori och 

tidigare forskning, samtidigt som det funnits en öppenhet för att resultatet kunde komma att 

styra in oss på andra banor och uppbringa nya idéer. Teori om tillgänglighet och forskning på 

IKT är aspekter som växt fram under arbetets gång.  
 

I studien användes intervjuer för att få fram ett resonemang kring hur deltagarna förstår och 

tolkar sin situation. Våra studiedeltagare hade själva möjlighet att välja mellan fysiskt möte, 

Skype och telefonintervju för att inte låta avstånd bli ett hinder. Detta beslut togs även med 

våra egna resurser i form av tid och pengar i åtanke, då majoriteten av studiedeltagarna bor 

och arbetar på annan ort.  
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Tilläggas bör att vi även funderade över om andra metoder för att samla in data hade passat 

lika bra eller bättre för vår uppsats, till exempel deltagande observation som Bryman 

(2011:344) belyser som lämplig metod för kvalitativa undersökningar. Deltagande 

observation valdes bort då metoden ansågs vara för komplicerad. Detta i och med att vi då 

skulle behövt följa med deltagarna i två sfärer, både på jobbet och i hemmet. Enligt Bryman 

(2011:379-380) är tillträde till ett fält bland det svåraste inom etnografisk forskning. När 

forskaren väl accepteras in i ett fält kvarstår risken att tillträdet uppfattas som ett intrång i 

människors liv. Att forskaren är där för att ta del av en privat sfär kan skapa motstånd och 

förändringar i människors normala beteendemönster.  

4.2. Urval 

För att få en bra överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval har ett målinriktat urval 

tillämpats. Målinriktat urval är en rekommenderad urvalsteknik vid kvalitativa 

undersökningar med intervjuer som grund (Bryman, 2011:434). Denna strategi har hjälpt oss 

att få tag i personer som är relevanta för vår problemformulering. I den aktuella 

undersökningen är begreppet flexibilitet centralt. Med detta som bakgrund har vi fokuserat på 

att kontakta personer som vi förmodar har flexibilitet i sin arbetslivssituation. Personerna som 

kontaktades har vi således valt ut själva och det är på detta sätt vi skapat vår urvalsram. 

Urvalsramen består enbart av kvinnliga chefer med personalansvar inom offentlig sektor med 

intentionen att skapa en homogen respondentgrupp. Avgränsningen till offentlig sektor 

skapades slumpmässigt. Vid kontakt med intervjupersoner arbetade majoriteten inom 

offentlig sektor, beslut togs då att inte inkludera personer från privat sektor för att få en så 

homogen grupp som möjligt. Vi har valt chefer med personalansvar då tidigare forskning har 

visat på att denna grupp människor upplever större krav på att vara tillgängliga efter arbetstid 

än andra. Detta kan tänkas vara en följd av att de blir kontaktade vid sjukdom i 

personalstyrkan men kanske även en följd av deras övergripande ansvar.  

 

Den målinriktade urvalstekniken utgjorde vårt primära urval och var avgörande för var vi 

började leta efter möjliga kandidater. För att sedan komma i kontakt med respondenterna 

tillämpade vi ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi kontaktade personer som fanns 

tillgängliga för oss och där sannolikheten till medverkan var stor. I bekvämlighetsurvalet 

ingår personer som kan tänkas vara lämpliga kandidater utifrån studiens syfte (Bryman, 

2011:194). Valet att tillämpa ett bekvämlighetsurval grundades i att det fanns en till oss 

närstående person med brett kontaktnät som stämde överens med vad vi sökte. På detta sätt 
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fick vi kontakt med fyra respondenter. Efter detta tillämpades ett snöbolls- eller kedjeurval. 

Detta innebär att personen vi kontaktat hjälpte oss att komma i kontakt med fler respondenter 

som var aktuella för undersökningen (Bryman, 2011:196). Med hjälp av snöbollsurvalet 

kunde vi kontakta ytterligare fyra respondenter. Följderna av att använda bekvämlighets- och 

snöbollsurval är att det inte blir möjligt att generalisera resultatet, detta beror på att vi inte har 

en population som vårt urval kan tänkas representera (Bryman, 2011:194,196). Även om vårt 

resultat inte kan generaliseras till en population var denna strategi bäst lämpad för vår 

undersökning. Vid ett slumpmässigt urval finns det stor risk för att få med personer utan 

gränslöshet i arbetet och dessa respondenter skulle inte vara relevanta för det vi ämnar att 

undersöka.   

 

I vårt urval sökte vi kvinnliga chefer inom två åldersgrupper. Målet var att se om det fanns 

skillnader i upplevelsen av tillgänglighet mellan en yngre- och en äldre åldersgrupp. 

Intervjupersonerna är mellan 32 och 56 år gamla. Vi valde att göra en fördelning där personer 

som är 41 år eller yngre tillhör den yngre åldersgruppen och resterande respondenter tillhör 

den äldre åldersgruppen. Intervjupersonernas livssituationer varierar och är följaktligen 

ingenting som låg till grund för vårt urval.   

4.3. Intervjugenomförande  

När uppsatsens syfte fastställts bokades totalt åtta enskilda intervjuer med personer som 

ansågs lämpliga med studiens urvalsram i åtanke. Samtliga personer kontaktades via mail 

varigenom de fick ta del av kortfattad information om oss och studiens ämnesområde. Fyra 

respondenter valde att genomföra sina intervjuer via ett fysiskt möte, medan resterande 

intervjuer genomfördes över telefon. Vi genomförde inte intervjuerna tillsammans utan delade 

upp de mellan oss. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide innehållande frågor inom sju 

huvudsakliga områden (se bilaga 1). För att försäkra oss om relevansen i frågorna höll önskad 

nivå, genomfördes en pilotintervju. På så sätt hade vi möjlighet att göra ändringar i 

intervjuguiden och formulera om frågor som föll platt (Bryman, 2011:422). 

 

Intervjuerna inleddes med en genomgång av de fyra etiska principerna för att uppmärksamma 

respondenterna på deras rättigheter (Bryman, 2011:131-132). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon efter respondenternas godkännande. Detta för att kunna återge det som sagts på 

ett så korrekt sätt som möjligt. Vi ansåg att inspelningen var en nödvändighet för att fullt 

fokus skulle kunna riktas mot respondenterna. Kvale och Brinkman (2010:179) menar 
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nämligen att fokus kan försakas om anteckningar behöver föras under intervjuns gång, liksom 

det naturliga flödet. Valet att spela in gjordes dock med en medvetenhet om att inspelning kan 

påkalla en osäkerhet hos intervjupersonerna. Risken finns att inspelningen verkar hämmande 

för hur mycket människor är villiga att dela med sig (Bryman, 2011:428). 

 

För att undvika att få med oönskade ljud i inspelningarna bör intervjuer genomföras i en 

ostörd miljö (Bryman, 2011:421). Detta tog vi hänsyn till och säkerställde att intervjuerna 

genomfördes i en lugn miljö fri från störningsmoment och där utomstående inte hade 

möjlighet att ta del av samtalet. Under intervjuernas gång tillämpade vi en semistrukturerad 

intervjuform på så sätt att vi höll oss till intervjuguiden men för att få till ett naturligt samtal 

anpassade vi frågornas ordning utefter intervjupersonernas svar. Även följdfrågor som inte 

fanns med i intervjuguiden användes för att fördjupa vissa svar (Bryman, 2011:206). Efter 

intervjun tackade vi för deltagandet, öppnade upp för ytterligare reflektioner och lät 

intervjupersonerna avgöra om det fanns ett intresse att ta del av den färdiga uppsatsen.  

4.4. Databearbetning 

Vi transkriberade själva materialet som ett redskap till att förbättra vår intervjuteknik. Detta 

skedde i direkt anslutning till intervjun. Strategin tillämpades enligt Kvale och Brinkman 

(2010:180) som finner att transkribering av forskaren själv är fördelaktigt då det bidrar till 

självinsikt samt möjlighet att minnas tillbaka till intervjutillfället. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats ordagrant påbörjades kodning av det empiriska materialet 

för att kunna genomföra en strukturerad analys. Utöver de kopplingar som vi som 

studiegenomförare kontinuerligt drar i samband med datainsamlingen är kodning den första 

delen i analysarbetet (Bryman, 2011:523). Kodningen genomfördes i syfte att reducera det 

empiriska materialet till en överskådlig mängd, men även för att enkelt kunna föra samman 

koder från olika intervjuer till ett och samma tema (Kvale & Brinkman, 2010:201-202).  

 

Vi samlade allt empiriskt material i ett dokument och läste till en början igenom skriften utan 

att markera något för att skapa oss en helhetsbild av vårt insamlade material. Därefter gick vi 

både enskilt och tillsammans igenom materialet mer noggrant och såg då till att koda 

textpassager genom att infoga kommentarer i marginalen. För att frambringa koder använde vi 

oss av datadriven kodning som innebär att sökningen påbörjades utan förutbestämda koder för 

att istället genereras under läsandets gång (Kvale & Brinkman, 2010:202). Valet att koda 
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datadrivet gjordes med utgångspunkt i en vilja att tackla materialet på ett öppet sätt, men även 

för att inte gå miste om intressanta avsnitt. Valet kan motiveras utifrån Bryman (2011:525) 

som belyser vikten av ett kreativt kodningsarbete där en stor mängd koder inte är att betrakta 

som något dåligt. Det är dock viktigt att understryka att vår förförståelse från genomgång av 

teoriram ändå var styrande för vad vi letade efter samtidigt som vi tog hänsyn till de teman 

som utgjorde vår intervjuguide.   

4.5. Etiska överväganden 

Under hela datainsamlingsprocessen som utgjordes av intervjuer har etiska aspekter tagits i 

beaktande för att noggrant följa de principer som är aktuella inom svensk forskning. Dessa 

fyra etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011:131-132). I början av varje intervju blev intervjupersonerna 

informerade om studiens syfte, hur lång tid intervjuerna planerades ta och att de äger sitt 

deltagande. Anledningen till detta var att inge trygghet hos personerna samt att uppfylla den 

etiska princip som av Bryman benämns informationskravet (Bryman, 2011:131).  

 

Vi klargjorde även för respondenterna att deltagande sker på frivillig basis och att de därför 

har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under processen. I och med detta ämnade vi 

göra respondenterna medvetna om deras fullständiga bestämmanderätt över villkor och 

medverkande (Bryman, 2011:132). Vidare har vi behandlat alla uppgifter på ett så 

konfidentiellt sätt som möjligt med syfte att ingen utomstående skall ha möjlighet att 

identifiera intervjupersonerna utifrån vad som står i uppsatsen. Följaktligen har vi använt oss 

av fiktiva namn genom hela uppsatsen, och i de passager där yrkesroller och arbetsplatser 

nämns är dessa endast generellt beskriva. Intervjupersonerna blev upplysta om att inga 

obehöriga skulle ha möjlighet att ta del av materialet (Bryman, 2011:132). Som sista punkt 

lyfte vi nyttjandekravet genom att försäkra respondenterna om att materialet enbart kommer 

nyttjas i ändamål för denna uppsats (Bryman, 2011:131-132).  

4.6. Studiens tillförlitlighet  

Inom kvalitativ forskning används reliabilitet och validitet på ett annat sätt än vid kvantitativa 

studier. Vid kvalitativ forskning är det lämpligt att bedöma studien utifrån tillförlitlighet 

(Bryman, 2011:352-353). Tillförlitligheten mäts med hjälp av fyra kriterier som är anpassade 

till kvalitativa undersökningar. De fyra kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
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och om det finns möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011:354). Dessa har vi valt 

att utgå från för att få ett mått på vår studies tillförlitlighet.  

 

Under hela arbetets gång har det funnits en medvetenhet om aktuella forskningsregler och 

resultatet av undersökningen har förmedlats till deltagarna. Reglerna vi förhållit oss till är de 

etiska principerna som presenterats i etiska överväganden tidigare i metodavsnittet. Dessa två 

punkter kan räknas in i det första kriteriet, trovärdighet. Det andra kriteriet för tillförlitlighet 

behandlar huruvida resultatet är överförbart till en annan kontext (Bryman, 2011:355). 

Möjligheten till överförbarhet är i vårt fall begränsad eftersom vi skapat vårt eget urval och 

deltagarna är få till antalet. Det kan dock vara möjlig att applicera resultatet på en annan 

grupp kvinnliga chefer inom offentlig sektor. Chanserna till överförbarhet ökar eftersom vi 

studerat ett fenomen och inte ett specifikt fall. 

 

Den kvalitativa motsvarigheten till reliabilitet är pålitlighet vilket är det tredje kriteriet för 

tillförlitlighet (Bryman, 2011:355). I metodavsnittet har vi utförligt beskrivit 

tillvägagångssättet för hela studien samt låtit handledare och andra studenter granska vårt 

arbete. Eftersom vi ämnar jämföra våra respondenter avseende ålder är det viktigt att vi gör 

detta på ett koncist vis, detta förutsätter reliabilitet. Vi har skapat jämförbarhet genom att i ett 

dokument ställa respondenternas svar mot varandra utefter de två ålderkategorierna. Detta 

dokument har sammanfattats och redovisas i resultat- och analysdelen. Det fjärde och sista 

kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att även om det inte är möjligt 

att göra en objektiv undersökning ska forskarna inte medvetet låta egna värderingar påverka 

varken tillvägagångssätt eller resultat (Bryman, 2011:355). Under nästa del i metodavsnittet 

redogör vi för hur vår förförståelse eventuellt kan tänkas påverka arbetet. Vi har lagt stort 

fokus på att inta en objektiv roll och inte låta egna värderingar påverka studien.   

4.7. Medvetandegörande av författarnas tolkningar 

Vi väljer att redogöra för hur våra förkunskaper kan ha påverkat studiens riktning för att skapa 

en medvetenhet kring eventuella påverkansfaktorer, både för oss själva men också för läsaren. 

Ahrne och Svensson (2015:31) lyfter fram förkunskaper som problematiska ur en 

forskningssynpunkt och då speciellt de tolkningar som görs till följd av förkunskaperna. 

Tolkningarna är en ständigt pågående process som sker både medvetet och omedvetet. Det är 

ett skeende som är viktigt att ha i åtanke vid utformande och genomförande av en studie i och 
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med att forskaren själv är ett betydande verktyg i processen att få fram empiriskt material men 

också i tolkningen av materialet (Ahrne & Svensson, 2015:34). 

 

Det empiriska material som denna studie resulterat i kommer således tolkas på ett sätt av oss, 

men hade troligen bidragit till andra slutsatser om någon annan använts sig av det. Detta 

grundar sig bland annat i att den tidigare forskning och litteratur som vi valt att behandla inför 

studien har givit oss nya kunskaper kopplat till ämnet. Ahrne och Svensson (2015:211) tar 

upp litteratur som en del i vad som påverkar författarnas förkunskaper inför en studie. Teorier 

har störst betydelse i de tertiära tolkningarna, det vill säga den process i vilken insamlat 

empiriskt material analyseras (Ahrne & Svensson, 2015:213). När vi påbörjade studien utgick 

vi från tidigare forskning som har talat för att gränsdragning mellan arbete och fritid är 

positivt för människans välmående. Våra förkunskaper utgjordes dessutom av erfarenheter 

kopplat till människor i vår omgivning, och i vilken omfattning de upplever sig kunna koppla 

bort arbetet på sin fritid. Med ovanstående faktorer i åtanke har vi gjort vårt bästa för att ställa 

oss neutrala till ämnet och varit öppna för att studiens resultat inte behöver gå i linje med vad 

våra förkunskaper berättar för oss.  

 

  



21 
 

5. Resultat och analys 
27T5.1. Intervjupersoner 

27TAnna är 50+ och arbetar heltid som inköpare. Hon har arbetat nästan 30 år inom 

organisationen men bytte roll för snart ett år sedan och är idag gruppchef.  

 

Monika är 50+ och har arbetat som verksamhetschef på vårdcentral i åtta år. Hon har det 

övergripande personalansvaret på arbetsplatsen.  

 

Siv är 50+ och arbetar som enhetschef inom vård och omsorg och har snart haft chefsansvar i 

20 år. Arbetet innefattar både operativa och strategiska uppgifter. Siv har idag personalansvar 

för arbetstagare på olika avdelningar. 

 

Cecilia är 40+ och jobbar som HR-chef inom sin organisation. I rollen som HR-chef jobbar 

hon både strategiskt och operativt med ett direkt personalansvar. Cecilia har innehaft 

chefsrollen i sju år.  

 

Emma är 40+ och jobbar majoriteten av sin tid som enhetschef inom vård och omsorg. Hon 

har varit enhetschef i tre år, en roll som innebär personalansvar och ekonomiskt ansvar.  

 

Alexandra är 30+ och har i snart två år innehaft rollen som chef inom försvarsmakten.  

 

Lovisa är 30+ och jobbar heltid som tillförordnad verksamhetschef med ett direkt 

personalansvar. Dessförinnan hade hon en roll som enhetschef på samma avdelning.  

 

Klara är 30+ och enhetschef för kundtjänst inom vård och omsorg. En roll som hon haft i 

några månader. Dessförinnan var hon gruppchef för samma grupp anställda, bestående av 

heltidsanställda och några timvikarier.  

5.2. Balansen mellan arbete och fritid 

Intervjupersonerna beskriver relationen mellan arbete och fritid som balanserad. Dock vittnar 

flera av dem om att det inte alltid varit så vilket beror på att de i perioder haft en högre 

arbetsbelastning än de har idag. Emma beskriver att den första perioden som chef var väldigt 

hektisk vilket gjorde att mycket fokus riktades mot arbetet. Då var allting nytt och hon var 

tvungen att jobba övertid vilket gjorde att arbetet tog överhand. Nu när hon har mer erfarenhet 
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finns större möjligheter att istället ägna tid åt familj och träning, även om jobbet i perioder 

kräver mycket energi. Intervjupersonerna trivs med balansen mellan jobb och fritid men 

medvetenhet finns kring att det inte alltid är möjligt att skapa tydliga gränser vid 

övertidsarbete, som nedanstående citat visar. 

 

[...] jag har haft ganska lätt att koppla bort mellan jobbet och fritiden. Nu har 

det kanske varit lite extremt det här senaste halvåret vilket då förhoppningsvis 

bara är tillfälligt men jag försöker hålla distansen, även om jag vet att det 

stundvis inte fungerar. - Anna 

 

Vidare uppvisar vissa intervjupersoner en medvetenhet kring hur de själva behöver agera för 

att uppnå en livsbalans vilket har bidragit till att de konstruerat strategier för att få balans 

mellan sfärerna. En intervjuperson berättar att även om det finns fördelar med att jobba 

hemifrån så utgör det ett riskmoment att göra det för ofta: “Och det är väl det som är 

svårigheten när man jobbar för mycket hemma, att gränserna suddas ut”. Denna insikt 

stämmer överens med det som Allvin et al. (1999:13) presenterar, att när arbete sker inom 

hemmets ramar skapas diffusa gränser mellan vad som är arbete och vad som är fritid. 

Eftersom denna respondent känner en medvetenhet kring den risken tycker hon sig vara bra 

på att skilja arbete från fritid och att stänga av när hon åker från jobbet. Hemma är det familj 

och annat som gäller. 

 

Ytterligare en intervjuperson talar om riskerna med att jobba hemifrån. Hon pekar på vikten 

att vara strikt mot sig själv gällande rutiner när jobbet sköts hemifrån och verkligen se till att 

jobba normala arbetstider. Annars menar hon på att det lätt blir så att jobbet skjuts upp till 

kvällen eller att hon jobbar mer än beräknat. Fenomenet som tydliggörs i respondentens 

utsaga har Allvin et al. (1999:37) lyft upp som ett av de problem som kan uppstå när hemmet 

förvandlas till en andra arbetsplats, nämligen att den totala arbetsmängden kan öka när arbetet 

sköts hemifrån. Förhållningssättet gentemot hemarbete tyder vidare på en upplevelse av att 

den egna förmågan att strukturera upp sin arbetsdag sätts på prov i och med flexibiliteten med 

att jobba hemifrån. Grönlund (2007:11-13) menar att svårigheter kring att strukturera sådana 

arbetsförhållanden medför en risk för att aldrig känna sig fri från arbetet, vilket 

intervjupersoner uppvisar tendenser av när de ibland känner sig tvungna att sitta på kvällen 

för att tiden runnit iväg. 

 



23 
 

Även om det finns en medvetenhet kring vad som är fördelaktigt för den egna återhämtningen 

menar några intervjupersoner att det trots medvetenheten inte är så lätt att leva efter. I 

resultatet framgår att det startas en tankeprocess när de läser sina mail utanför arbetstid. Trots 

att de inte svarar på dem går det åt energi på att tänka på vad de har läst. Detta leder till en 

känsla av att inte vara 100 procent närvarande även när de skulle önska, som till exempel vid 

umgänge med familj och vänner. Flera intervjupersoner vittnar om att arbetet ibland följer 

med hem på det mentala planet: 

 

Det är väl snarare min egen reflektionstid där jag reflekterar ganska mycket 

på min egen insats och beteende och allt det jag hade kunnat göra bättre på 

dagen eller om jag hade kunnat lösa problem på något annat sätt. Det är nog 

det i så fall som inkräktar på min fritid. - Lovisa 

 

Allvin et al. (2006:105) framhåller att sfärerna arbete och fritid inte bör ses som skilda från 

varandra utan istället som en enhet där tankar och upplevelser som skapas på jobbet tenderar 

att ha inflytande över tankar och beteenden i hemmet. Ovanstående citat visar på att Lovisa 

ibland finner det svårt att koppla från arbetet på sin fritid eftersom hon fortsätter att reflektera 

över arbetsdagens insatser när hon kommer hem. Detta tyder på en 

gränsdragningsproblematik som enligt Mellner et al. (2014:9) kan te sig på det mentala planet 

som i detta fall. Även om hon inte aktivt ägnar sig åt några arbetsrelaterade aktiviteter är 

jobbet ändå närvarande i tanken.   
    

Det gränslösa arbetet skapar en frihet vilket betyder att människor själva får ta ansvar för 

balansen (Gillberg, 2018:24). På frågan om ansvaret för gränsdragning ligger hos individen 

eller hos ledningen tycks intervjupersonerna vara överens om att ansvaret i första hand ligger 

hos individen själv. Det är en frihet under ansvar och arbetstagaren måste på egen hand hålla 

sig från att utföra arbetsrelaterade uppgifter efter jobbet. Om ingen annan ställer krav på 

tillgänglighet finns det egentligen ingen anledning att kräva det av sig själv. En intervjuperson 

beskriver det som hennes eget ansvar men känner i andra hand att det är hon som chef som 

bär ansvar för att hålla koll på hur mycket hennes medarbetare jobbar efter utsatt arbetstid. 

Hon lägger vikt vid att det är chefernas uppgift att förmedla vilken kultur som skall 

eftersträvas. 
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5.3. Ständigt tillgänglig 

 

Däremot så är jag nog tillgänglig oavsett, ja inte på natten när jag sover, då 

är telefonerna långt borta och är avstängda. Men annars skulle jag säga att 

jag faktiskt är tillgänglig alla vakna timmar på dygnet. Om det skulle behövas 

- Lovisa 

 

Våra intervjupersoner räknar upp olika anledningar till varför de gör sig tillgängliga efter 

arbetstid men gemensamt är de tekniska kommunikationsmedel som gör det möjligt. Med 

hjälpmedel såsom dator och mobiltelefon har cheferna möjlighet att vara tillgängliga 24 

timmar om dygnet om de skulle behöva, vilket citatet ovan visar prov på. I normala fall jobbar 

de som ingår i vår studie heltid och för de flesta är arbetstiden förlagd mellan klockan 08-17. 

Till följd av flexibelt arbete och flextider har de dock möjlighet att rucka på tiderna. Detta 

eftersom de är utrustade med dator som de har möjlighet att ta hem och mobiler som är väl 

utrustade. De som inte har en mobil specifikt tillägnad till arbete har givit sitt privata nummer 

till kollegor för att ändå vara tillgängliga i akuta fall. Cecilia har mailen kopplad till mobilen 

men notiser avstängda. Detta beskriver hon som ett aktivt val och på frågan om varför hon 

valde att ta bort notiser svarar hon: “För att jag kände att jag var där och kollade för 

mycket”.  

 

Även om de flesta är tillgängliga via mobil och dator har tillgängligheten inte kommit upp i 

den grad att det blir en stressfaktor. En respondent beskriver att hon upplever en hög 

förväntan på tillgänglighet och att människorna runt omkring henne förväntar sig att hon skall 

kunna svara närsomhelst och varsomhelst. Uttalandet kan kopplas samman med vad Valcour 

och Hunter (2004:73) beskriver som en tidstypisk arbetsmoral, nämligen att göra sig 

tillgänglig 24 timmar om dygnet. Eftersom hon använder samma mobil på jobbet som utanför 

är den alltid påslagen men hon har inga problem med att kollegor ringer på den: “Jag vet att 

de får tag i mig om de behöver, det känns ju ändå bra “. Viljan att finnas där för sina kollegor 

efter arbetstid tyder på ett känslomässigt engagemang. Att inte vilja svika sina kollegor har 

nämligen uppmärksammats som en anledning till att människor gör sig tillgängliga efter 

arbetstid (Boswell & Olson-Buchanan, 2004:595). Detta skiljer sig från en annan 

intervjuperson som inte känner någon press på att vara tillgänglig. Lovisa kan känna sig en 

aning stressad kopplad till fysisk närvaro då hon har ansvar i flera orter, något som hon 

försöker lösa med hjälp av viral tillgänglighet: 
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[...] men jag försöker också göra mig själv tillgänglig ändå utan att man 

faktiskt ska se mig. Så kan jag ändå vara tillgänglig. Och jag tycker att med 

min roll i verksamheten så ska jag inte behöva vara på plats för att lösa de 

sakerna det ska jag kunna göra ändå - Lovisa. 

 

Citatet illustrerar ett försök att bryta det som Bergman och Gardiner (2007:401) menar inryms 

i den rumsliga tillgängligheten. Även om hon inte fysiskt kan vara på plats för att hjälpa och 

stötta sina kollegor på alla orter så strävar hon ändå efter att göra sig tillgänglig över 

exempelvis telefon.  

 

Avslutningsvis är intervjupersonerna tillgängliga på något sätt majoriteten av deras vakna tid 

men flera av cheferna tar upp att det är organisationskulturen som avgör hur stora krav på 

tillgänglighet som läggs på dem och deras medarbetare efter arbetstid. Deras uppfattningar går 

i linje med det resultat Mellner et al. (2014:9) presenterar, det vill säga att anställdas förmåga 

till gränsdragning styrs av de förutsättningar som arbetsplatsen levererar. De flesta 

intervjupersoner känner sig trygga med att dela ut sitt privata nummer till kollegor eftersom 

de är säkra på att ingen missbrukar det. Fortsättningsvis menar de att cheferna lägger grunden 

för hur kulturen utvecklas och slår fast att om inga chefer skickar mail på kvällar och helger 

kommer inte heller resterande medarbetare göra det. En respondent berättar att de inom 

hennes organisation har lyckats bra med att utveckla en sådan kultur: “Det är inget som 

stressar mig och den kulturen på företaget som vi har gör så att man inte ringer varandra 

efter arbetstid”. Ytterligare en intervjuperson är inne på samma spår när hon delar med sig av 

att det ibland har varit svårt att sätta gränser för arbetet eftersom hennes chef jobbar både 

kvällar och ibland även nattetid. Hon uttrycker en frustration kring att få mail mitt i natten 

men att hon inte lägger lika mycket tankekraft kring det idag eftersom att hon har försäkrat sig 

om att det inte förväntas av henne att svara på ett mail så sent.   

5.4. Arbetsbelastning och gränsdragning 

Flera intervjupersoner beskriver hur arbetsbelastningen just nu är hanterbar men att det i 

perioder blir för mycket. En intervjuperson beskriver hur arbetsbelastningen för några 

månader sedan var hög till följd av att det saknades chefer inom verksamheten vilket 

medförde att hon under den perioden fick dra ett alldeles för tungt lass. Med en blandning av 

skämtsamhet och seriositet delar hon med sig av att det fanns stunder när hon ville lägga sig 
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ner och gråta för att hon fick ta så stort ansvar. I detta fall är det tydligt att väldigt höga krav i 

kombination med låg kontroll blev en stressfaktor och bidrog till en uppgivenhet som 

Thunman (2011:81) menar är vanligt förekommande i spända arbetssituationer där kraven 

känns ohanterliga. 

 

I intervjuerna framkommer det att arbetsbelastningen påverkar välmåendet i perioder när det 

är mycket, detta är dock också situationsbaserat och beror på vad det är för ärenden som 

belastningen utgörs av. I vissa situationer blir arbetsbelastningen så pass hög att det inte 

kommer vara hälsosamt att låta det fortsätta länge till. Anna har flaggat för sin chef hur 

situationen ser ut och hoppas att det kommer lugna ner sig inom en snar framtid.  

 

Jag är lite för stressad, jag sover dåligt och kommer på mig själv på nätterna 

att “oj, det där har jag glömt bort” och “oj, det där måste jag göra 

imorgon”.. men jag hoppas att det är ett övergående problem men annars 

måste man ju faktiskt säga till. - Anna 

 

Kecklund (2018:48) redogör för hur den fysiologiska aktivering som finns under dagen 

behöver dras ner under kvällen. Om den fysiologiska aktiveringen är fortsatt hög leder det till 

sämre återhämtning och en negativ påverkan på sömnen. Att ha sämre återhämtning under en 

kort tid innebär inga större hälsorisker men tillåts det fortgå under längre perioder kan det 

däremot leda till ohälsa (Kecklund, 2018:47-48). Med Kecklunds redogörelse för påverkan på 

hälsan kan konstateras att Annas tillstånd inte behöver vara alarmerande om det pågår under 

en kortare period. Flera intervjupersoner beskriver hur det finns toppar då det är mycket att 

göra men att det efter topparna kommer lugna perioder, vilket enligt Kecklund inte har en 

negativ effekt på hälsan i det långa loppet.  

 

Jag är ganska duktig på att stänga av, [...] jag bor en bit utanför på landet, så 

jag har en magisk gräns där jag försöker stänga ner tankarna på jobbet och 

börja tänka på annat så det går ganska bra! Men sedan är det ju i perioder, 

självklart påverkar det ibland, men jag försöker tänka på att inte låta det göra 

det. - Klara 

 

Klara har en strategi för att inte låta arbetet påverka välmåendet i alltför stor utsträckning, hon 

tycker själv att miljöombytet från arbetet till hemmet fungerar som en magisk gräns där hon 
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kan stänga ner jobbrelaterade tankar. Klara visar på en psykologisk gränsdragning mellan 

arbete och fritid som blir tydlig när hon lämnar stadsmiljön och kommer ut på landet där hon 

bor. Det är upp till varje arbetstagare att skapa egna gränser då gränserna mellan arbete och 

fritid har blivit alltmer diffusa. En vanlig gränsdragning är uppdelningen av tid och rum, med 

bestämda platser för var arbetet utförs och när (Mellner, 2018:39). Detta visar en respondent 

som gjort valet att inte ta med arbete hem utan stannar istället kvar på kontoret för slutföra 

arbetsuppgifterna när topparna är som högst. Även två andra intervjupersoner har gjort en 

uppdelning av tid och rum där arbetsuppgifterna utförs på arbetsplatsen och inte i hemmet. 

Detta är enligt Mellner en fysisk gränsdragning (Mellner, 2018:39). Det aktiva valet av 

uppdelning mellan tid och rum hindrar dem inte från att vara tillgängliga och svara på 

inkommande samtal om det skulle behövas. Även de intervjupersoner som inte arbetar 

hemifrån är tillgängliga via mail och telefon efter arbetstid.  

 

Det har visat sig vara viktigt för människor att ha hög kontroll över arbetet för att kunna 

motiveras av kraven istället för att låta dem få en negativ påverkan (Karasek, 1983:237). 

Dock upplever majoriteten av våra intervjupersoner att kvalitén på deras arbete påverkas vid 

alltför hög arbetsbelastning. Detta yttrar sig till exempel genom att de skjuter upp saker som 

egentligen borde prioriteras. En del respondenter upplever att de vid hög arbetsbelastning 

ibland glömmer saker och att det i sin tur påverkar kvalitén på arbetet. Vid hög 

arbetsbelastning finns för många åtaganden att hinna med och då upplever de att kvalitén 

oavsiktligt påverkas på vissa håll. Kecklund (2018) redogör för hur en obalans mellan arbete 

och återhämtning leder till att problemlösningsförmågan försämras och detta kan leda till färre 

misstag inom yrket. Detta kan vara en del i förklaringen till upplevelsen av en aning sämre 

kvalité, något som inte behöver innebära ohälsa för arbetstagaren om det rör sig om en kortare 

period (Kecklund, 2018:48). 

5.5. Upplevelse av flexibilitet 

Flexibilitet som intervjupersonerna vittnar om går att tolka ur olika perspektiv. Flera tar upp 

att tekniken är ett bra hjälpmedel för att jobba effektivt och för att få till arbete i situationer 

där det annars inte funnits möjlighet, exempelvis när de åker från ett ställe till ett annat inom 

tjänsten. På så sätt bidrar tekniken till smidighet i arbetet och en större flexibilitet. Boswell 

och Olson-Buchanan (2007:593) ser detta som ett resultat av den rasande utvecklingen av 

IKT, som kommer med möjligheten att utföra arbetsuppgifter på olika platser. Emma säger att 

hon inte var helt såld på tanken att ha en bärbar dator i sitt arbete eftersom hon inte kände ett 
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behov av en förrän hennes verksamhetschef fick henne på andra tankar. Nu har hon tränat sig 

på att se fördelarna med det.  

 

Möjligheten att arbeta hemifrån finns för samtliga respondenter även för de som aktivt valt att 

inte göra det. Det finns dock begräsningar för hemarbetet. Lovisa berättar att hon kan styra sitt 

arbete väl och förklarar på följande sätt i vilka situationer det är möjligt och inte: 

 

[...] jag kan ändå styra mitt arbete ganska väl. Samtidigt så finns det vissa 

möten där jag bör vara på plats, men annars har vi faktiskt stora möjligheter 

att vara med via distans. Och jag tycker att vi mer och mer jobbar via 

distansmöten. - Lovisa 

 

Likt Lovisa uppger andra intervjupersoner att det till största del är inbokade möten som 

hämmar flexibiliteten och gör att schemat inte kan göras lika tänjbart som önskat. I en intervju 

framkommer att flextider på arbetet möjliggör för att kunna fördela sina åtta timmar som 

önskat så länge jobbet blir gjort. Hon har möjlighet att börja 07 och jobba fram till 19 så blir 

det normalt sett ändå så att hon jobbar 08-17. Även om hon skulle vilja komma in lite senare 

en dag för att få till en löprunda på morgonen fungerar det inte alltid eftersom möten ofta 

läggs tidigt på morgonen. 

 

Vidare kan poängteras att eftersom arbetet går i vågor kan detta medföra osammanhängande 

arbetstider vilket kan leda till ökad arbetsbelastning i perioder. Till följd av att 

intervjupersonerna jobbar med någon typ av rörlig arbetstid kan det kompenseras genom att 

istället jobba kortare dagar någon annan gång. Det blir tydligt att det inte alltid spelar så stor 

roll när arbetet utförs, så länge det blir utfört. Cecilia beskriver vilka förväntningar hon har 

från chefen i perioder med hög arbetsbelastning: “Men sen har jag och min chef en dialog om 

när jag har jobbat mycket på helger och så kanske jag tar en dag eller en halv ledigt ändå. 

Det är ett förtroende oss emellan”. Upplägget som Cecilia beskriver visar på en möjlighet till 

flexibilitet i arbetet vilket kan liknas vid Sennetts (1999:79) beskrivning av inflytande, som 

han använder för att förklara människors möjlighet att bestämma kring detaljerna i arbetet. 

5.6. Om de fick välja fritt 

När intervjupersonerna ombads berätta om vad de själva skulle ändra på i sitt nuvarande 

arbete om de fick välja fritt framkom inga önskemål. De är i stora drag nöjda med hur de 
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jobbar och vilka möjligheter som ges till att lägga upp dagen som de vill. Intervjupersonerna 

har som gemensam nämnare att de trivs bra med att jobba från arbetsplatsen och föredrar det 

framför att jobba hemifrån. Arbetsplatsen är således deras förstahandsval när det kommer till 

att utföra arbetsrelaterade uppgifter. Siv försöker undvika att jobba hemifrån så långt det går 

eftersom hon trivs med att befinna sig där allting händer: 

 

För att få ett bra ledarskap och få en bra gemenskap med personal så ska du 

vara en närvarande chef. Och för mig är det jätteviktigt att vara ute i 

verksamheten, att vara ute i grupperna, att själv till och med gå in och hjälpa 

till ibland när det kör ihop sig. – Siv 

 

De tillfällen hon verkligen behöver koncentrera sig stänger hon dörren om sig. 

Koncentrationsförmågan tas även upp av andra intervjupersoner, men då som en anledning till 

varför de ibland skulle uppskatta att jobba mer hemifrån. De ser fördelar med att jobba 

hemma de tillfällen då uppgifter som kräver stort fokus ska utföras, så som att läsa in sig på 

något. Att jobba i en öppen kontorsmiljö kan kännas som ett störningsmoment. Flera lägger 

en betoning på att de verkligen gillar att befinna sig på kontoret men att skulle uppskatta 

möjligheten att jobba kortare perioder från andra håll, till exempel vid verksamhetsplanering. 

5.7. Kontroll över arbetet 

Bland samtliga intervjupersoner kan ett gemensamt mönster urskiljas nämligen en någorlunda 

hög kontroll över arbetsdagens utformning. Kontrollen är till stor del knuten till den teknik 

som intervjupersonerna har tillgång till och som möjliggör att lägga upp dagen efter vad som 

fungerar bäst för dem. På så sätt kan de bestämma var, när och hur deras arbete ska utföras: 

“Vi har den tekniken som gör att det funkar” tillägger en respondent efter att ha konstaterat 

att hon ibland jobbar från andra ställen än kontoret. En annan intervjuperson berättar att hon 

har möjlighet att jobba på distans eftersom att hon har tillgång till allt hon behöver via ett 

intranät samtidigt som hon har god åtkomst via sin mobil. Av den anledningen väljer hon 

ibland att jobba hemifrån eller när hon åker mellan kontoren. Hon uppskattar möjligheten att 

kunna lägga upp dagen så eftersom det gör att hon kan arbeta mer effektivt. Detta går i linje 

med Milliken och Dunn-Jensen (2004:43) som har visat på att den utvecklade 

internetuppkopplingen bidrar till en förväntan på att både en själv och andra ska jobba mer 

effektivt. 
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Hur mycket intervjupersonerna väljer att ägna sig åt arbetsrelaterade aktiviteter efter arbetstid 

skiljer sig dem emellan. Dock framkommer det en samstämmighet kring varför de väljer att 

ringa arbetsrelaterade telefonsamtal på kvällarna eller svara på mail efter arbetstid. Hos flera 

av cheferna handlar det om att de på så sätt själva känner att de kan minska arbetsbelastningen 

inför nästkommande dag, vilket inger ett lugn. Lovisa tar upp följande exempel för varför hon 

väljer att kolla inkorgen på semestern: 

 

Då går jag in och kollar någon gång men det är nog mest för att lugna mig 

själv. Och för att veta vad jag kommer behöva hantera sen. Det kan vara ett 

enormt mailflöde som jag har att ta hand om så då kan det kännas lugnare att 

läsa dem och föra vidare det som behöver tas tag i. Jag kan känna att jag får 

mer semester då än om jag låter det vara och sen har 300 mail när jag 

kommer tillbaka.  

 

Genom att hålla koll på mailen under semestern menar hon att stressen inför vad som väntar 

på jobbet när semestern är slut minskar. Att hålla en kontinuerlig koll på mailkorgen gör att 

hon kan slappna av under semestern på ett sätt som inte är möjligt om hon helt skulle koppla 

ifrån. Flera intervjupersoner för ett liknande resonemang när de reflekterar kring varför de 

ibland väljer att svara på jobbmail utanför arbetstid. Det beskrivs som ett sätt att minska 

pressen inför kommande arbetsdag eftersom de då undviker risken att bli överrumplade av 

akuta mail i inkorgen nästa morgon. 

 

27T5.8. Stress orsakad av teknik  

Det finns ett gemensamt mönster hos majoriteten av intervjupersonerna som handlar om ett 

aktivt val att ta bort push-notiser för inkommande mail. Flera beskriver hur de upplevde 

"plinget" som oerhört stressande och tog därför bort det. Däremot är det inte samtliga 

intervjupersoner som upplever denna stress kring mailnotiser. En del chefer som har notiser 

aktiverade upplever inte att det påverkar dem negativt. En intervjuperson berättar dock hur 

hon tror att det eventuellt har en större påverkan än vad hon tror:  

 

Det gör säkert det mer än vad jag tror om jag ska reflektera över det. Då kan 

det faktiskt vara så att det är för mycket saker som händer hela tiden istället 

för om jag skulle fokusera på en sak i taget.  

 



31 
 

Det går att finna kopplingar till intervjupersonernas upplevelse av mailhanteringen med den 

tidigare presenterade krav- och kontrollmodellen. Karasek (1983:248) beskriver hur kraven 

blir hanterbara om arbetstagaren också ges utrymme att fatta egna beslut. Hans studie visar att 

arbetstagares tillfredsställelse med sin arbetssituation till stor del avgörs av balansen mellan 

krav och kontroll. Samtliga respondenter beskriver hur de själva har utvecklat en strategi som 

fungerar för dem och de kan på så sätt hantera mailflödet på ett tillfredsställande sätt.  

 

Det kan konstateras att det finns en medvetenhet kring mailhanteringen hos respondenterna. 

Flera personer delar med sig av stressen de känner när de inte är i fas med mailen. Anna delar 

med sig av tankar om att den snabba kommunikationen kanske inte alltid är den bästa, något 

som ledningen borde ta i beaktande.  

 

[...] samtidigt så tror jag ändå att någonstans borde man kanske som 

företagsledning fundera lite grann på den här snabba kommunikationen, om 

den verkligen är bra. Mail i all ära, men det är inte alltid den bästa 

kommunikationen, det kan lätt misstolkas. [...] detta tror jag kan leda till 

onödiga tankar och funderingar, så där tror jag att kommunikation via telefon 

är bättre för då kan man diskutera på annat sätt. - Anna 

 

Grönlund menar att högt självbestämmande i arbetslivet kan leda till arbetsrelaterad stress. 

Intervjupersonernas egna uppsatta gränser stämmer väl överens med Grönlunds resonemang 

(2007:11-12). Detta till följd av att arbetstagaren själv måste kunna prioritera sina 

arbetsuppgifter och dra gränser. Gränsdragningen mellan arbete och fritid blir också alltmer 

diffus till följd av den tekniska utvecklingen. Respondenterna har satt egna gränser för 

hanteringen av mail och majoriteten har hittat en strategi som fungerar väl. Med utgångspunkt 

i intervjuerna är det mer vanligt förekommande att känna stress i tider då det inte finns 

utrymme för att kolla mailen, snarare än stress över att behöva göra det. 

5.9. Återhämtning  

Intervjupersonerna anser att återhämtning är oerhört viktigt vilket går i linje med tidigare 

forskning. Kecklund (2018) talar om hur återhämtningen är en avgörande faktor för hälsan 

och att bra återhämtning leder till bättre förmåga att hantera stressfulla situationer. Att komma 

in med nya friska tag som en respondent beskriver det, påverkar följaktligen välmåendet till 

stor del. Om kroppen inte får varva ner efter arbetsdagens slut kan det få förödande 
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konsekvenser för hälsan och förmågan till stresshantering påverkas negativt (Kecklund, 

2018:47-48). Intervjupersoner berättar om hur återhämtningen är en viktig del och hur de tror 

att människor inte skulle orka med arbetet utan bra återhämtning. De talar även om 

återhämtning för att orka långsiktigt både på hemmaplan och i arbetslivet.  

 

Hälften av respondenterna har träning som en strategi för att få tillräckligt med återhämtning. 

De berättar om hur fysisk aktivitet är en strategi för att komma ner i varv och släppa arbetet 

på fritiden, vilket kommer med möjligheten att rensa huvudet och bara vara i nuet. En 

intervjuperson som inte talar om träning som en del i återhämtningen lyfter ändå hur hon 

upplever positiva effekter av att ta en promenad på lunchen för att få frisk luft och en 

ordentlig paus. Att inte ta med datorn hem från jobbet om det inte är absolut nödvändigt är 

också en strategi som anammas för att få tillräckligt med återhämtning. Precis som Mellner 

(2018) beskriver kan det vara till hjälp att ta till fysisk aktivitet för att koppla bort arbetet 

mentalt på fritiden, varje individ behöver utveckla en egen strategi. Om svårigheter finns 

tipsar hon om att ägna sig åt en aktivitet som kräver tankekraft på fritiden. På detta sätt kan 

arbetstagaren för en stund “glömma” arbetet och helt ägna sig åt något annat (Mellner, 

2018:39-40). Detta är som nämnt en strategi som flera intervjupersoner anammat.  

 

Flera av intervjupersonerna upplever att återhämtningen kan drabbas av deras arbetssätt. När 

reflektionen om hur Annas arbetssätt påverkar hennes återhämtning kommer på tal, beskriver 

hon följande: "Jo men det gör det ju, jag har lite svårt att koppla bort och så, och den 

påverkas nog väldigt mycket mer än vad man tror [...]". Flera intervjupersoner beskriver hur 

återhämtningen kan bli lidande i perioder då det är mycket på jobbet men att det inte är ett 

bestående tillstånd. På frågan om återhämtningen påverkas av det aktuella arbetssättet svarar 

Klara: “[...] när återhämtningen blir mindre så är det klart att måendet blir lidande. För den 

här återhämtningen som man behöver är jätteviktig!”. 

5.10. Jämförande av ålderskategorier  

Nedan har vi valt ut att redovisa svaren från 13 frågor som vi menar är talande för studiens 

åldersjämförelse.  
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Händer det att du arbetar från en plats som inte är kontoret? 

 Ja  Nej 

Äldre  xxxx  

Yngre  xx xx 

Tabell 1.  

 

Om du skulle få välja fritt: varifrån skulle du arbeta? 

 Arbetet Flexibelt Hemmet 

Äldre x xx x 

Yngre x xxx  

Tabell 2.  

 

Hur ser arbetsbelastningen ut? 

Samtliga respondenter redogör för att arbetsbelastningen är varierande. Just nu ser 

fördelningen ut såhär:  

 Hanterbar Hög 

Äldre xx xx 

Yngre xxxx  

Tabell 3.  
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Berätta om hur du ser på relationen mellan ditt arbete och din fritid. 

 God balans  Obalans  

Äldre xxx x 

Yngre xxxx  

Tabell 4.  

 

Händer det att du tar med arbete hem för att du känner att arbetstiden inte räcker till? 

 Ja Nej  

Äldre xx xx 

Yngre xx xx 

Tabell 5.  

 

Berätta om hur du upplever krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid inom 

ditt yrke?  

 Obefintliga Måttliga Höga 

Äldre xx x x 

Yngre xx xx  

Tabell 6.  

 

Händer det att du får eller ringer jobbrelaterade samtal på kvällar och helger? 

 Ja Nej 

Äldre xxxx  

Yngre xxxx  

Tabell 7.  
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Vad tycker du om att bli kontaktad utöver din arbetstid?  

 Positivt inställd Ingen åsikt  Negativt inställd 

Äldre xxx  x 

Yngre xx x x 

Tabell 8.  

 

Har du push-notiser aktiverade för mailen? 

 Ja Nej 

Äldre xxx x 

Yngre xx xx 

Tabell 9.  

 

Har du olika mobiltelefoner för arbetsrelaterade och privata ärenden? 

 Ja Nej 

Äldre x xxx 

Yngre xx xx 

Tabell 10. 
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Upplever du att din återhämtning påverkas av ditt arbetsupplägg? (Negativt) 

 Ja  Till viss del Nej 

Äldre x x xx 

Yngre x x xx 

Tabell 11.  

 

Upplever du att ditt välmående påverkas av ditt arbetsupplägg? (Negativt)  

 Ja  Till viss del Nej 

Äldre x  xxx 

Yngre x  xxx 

Tabell 12.  

 

Händer det att du känner dig stressad på grund av att du måste vara kontaktbar utanför dina 

arbetstider? 

 Ja  Till viss del Nej 

Äldre  x xxx 

Yngre  x xxx 

Tabell 13.  

 

Utifrån tabellerna ovan går inte att finna mönster i svaren som pekar på att det existerar 

skillnader mellan de två ålderskategorierna. Detta syns tydligt i tabell 10 och 11 som är 

baserade på frågor om återhämtning och välmående kopplat till arbetsupplägg. 

Svarsfördelningen mellan äldre och yngre är i dessa tabeller identiska.  
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6. Diskussion och slutsats 
6.1. Resultatdiskussion  
28T6.1.1. Hur upplever chefer att det gränslösa arbetet påverkar förmågan att koppla bort 

arbetet på sin fritid?28T  

På denna fråga kan inget entydigt svar ges då det framkommer delade upplevelser av det 

gränslösa arbetet. Chefernas erfarenheter kopplat till gränslöst arbetet är dock till största del 

positiva. Det möjliggör ett effektivare arbete och respondenterna uppskattar även möjligheten 

att jobba från platser som genererar större koncentrationsförmåga än vad kontorsmiljön gör. 

Samtidigt kan noteras att gränslöst arbete även får negativa följder då arbetet i stor 

utsträckning följer med intervjupersonerna hem på något sätt, antingen i tanken eller genom 

att de väljer att svara på mail och telefonsamtal efter arbetstid och på semestern. Att jobbet 

följer med hem grundar sig i både inre och yttre krav. Två kravbilder som i kombination med 

varandra är avgörande för hur nöjd en arbetstagare är med sin arbetssituation. En hög kravbild 

riskerar att skapa en arbetssituation fylld med ohälsosam stress så länge arbetstagaren saknar 

möjligheten till kontroll i arbetet (Thunman, 2011:81). Karasek (1983:239) menar att ett 

kravfyllt arbete som kompletteras med en hög grad av kontroll, i motsats till en spänd 

arbetssituation, istället lägger grunden för en hållbar situation där individen ges rätt 

sinnesstämning för att hantera stressen. Följaktligen är vi av uppfattningen att respondenterna 

har goda förutsättningar att klara av sitt arbete eftersom det  innefattar en flexibilitet som de 

trivs med. Inom chefsrollen uppvisar de stort handlingsutrymme och förmågan att fatta beslut 

för att få ut det bästa av arbetssituationen.  

 

Intervjupersonerna är dock överens om att en obalans mellan arbete och fritid kan uppstå i de 

situationer när arbetsbelastningen blir för hög vilket går emot Karaseks modell om att högt 

inflytande i arbetet eliminerar riskerna för stress, trots att kravbilden är hög. Detta medför i 

perioder en känsla hos cheferna om att tiden inte räcker till vilket gör att de jobbar fler timmar 

och tar jobbet med sig hem. När arbetsbelastningen blir så pass hög att de mister kontrollen 

går de in i en negativ spiral med stress som följd. I vår studie har detta visats i form av 

sömnsvårigheter. Enligt krav- och kontrollmodellen är det enbart de spända arbetena som ger 

upphov till negativ stress och sömnproblem (Thunman, 2011:81). Av denna anledning 

instämmer vi med Allvin et al. (2006:150) och deras kritik mot krav- och kontrollmodellen, 

och väljer att belysa faktumet att det uppenbarligen finns andra faktorer förutom kravbilden 

och handlingsutrymmet som är avgörande för hur en människa upplever sin arbetssituation 

och dess konsekvenser. 
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Vidare är ett gemensamt mönster hos intervjupersonerna att de aktivt jobbar för att etablera 

tydliga gränser. När gränserna för var och när arbetet ska utföras är satta blir det lättare för 

respondenterna att koppla bort arbetet från fritiden. Ett antal personer berättar även hur de 

aktivt gjort valet att inte ta med arbetet hem. Valet grundar sig i att arbetet ska ske på 

arbetsplatsen samt att det inte ska påverka familjen. Det kan konstateras att möjligheten att ta 

med arbete hem inte alltid funnits utan har möjliggjorts i takt med IT-samhällets framväxt. I 

alla tider har det dock varit möjligt att mentalt ta med arbetet hem. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur de reflekterar över deras arbetsinsatser eller arbetsrelaterade 

problem även på fritiden.  

 

Vid intervjuerna framkommer att personerna uppskattar möjligheten att ta del av exempelvis 

mail hemifrån för att på så sätt vara bättre förberedda inför kommande arbetsdag.  

Vad säger då det om situationen på dagens arbetsmarknad? Är sanningen den att vi inte kan 

välja bort ett gränslöst arbetssätt, är det mer eller mindre ett krav i dagens 

arbetsmarknadskultur? Kunskapen om eventuella konsekvenser på sikt kopplat till ett 

gränslöst arbete är i dagsläget prematura.  

 

28T6.1.2. Vilka för- och nackdelar avseende välbefinnande upplever cheferna kommer med 

användandet av informations- och kommunikationsteknik i arbetet?28T 

Gemensamt för respondenterna i studien är att de har möjlighet att individualisera sina 

scheman. Grönlund (2004:80-81) lyfter en samhällssyn på flexibla arbetstider som något som 

frigör mer tid för arbetstagare. En sådan syn uppvisar även studiedeltagarna som för det första 

menar att det flexibla arbetet som möjliggörs av tekniska hjälpmedel skapar en tidseffektiv 

situation. Detta exemplifieras med möjligheten att kunna jobba vid platsförflyttningar i 

arbetet. För det andra menar de intervjupersoner som bor förhållandevis långt bort från 

arbetsplatsen att de med hjälp av tekniken kan slippa onödiga resvägar, vilket uppskattas. För 

det tredje uppvisar respondenterna en positiv inställning gentemot arbetssituationer som gör 

att de kan arbeta på tider och från platser som passar dem. Grönlund (2004:82) menar att 

flexibla arbetstider kan vara till godo både för den anställda och organisationen, då arbetet kan 

anpassas efter toppar i arbetsmängd samt efter den anställdes liv utanför arbetet. I den bästa 

av världar skulle de båda parters behov samstämma, så att en arbetstopp aldrig kom samtidigt 

som stora krav från fritiden. Dock tror vi att en sådan samstämmighet är en sällan 

förekommande verklighet. Till följd av de ständigt ökande krav som riktas mot de anställda 
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gör vi bedömningen att sfärerna krockar oftare än de samspelar. Detta finner vi argument för i 

vårt resultat som visar på att det inte alltid är möjligt att koppla bort arbetet på fritiden, även 

vid försök till det. Att arbetet kräver mycket fokus leder till risken att inte alltid kunna rikta 

lika stor uppmärksamhet mot familj och vänner som egentligen är nödvändigt för en 

fungerande fritid.  

 

Även om respondenternas utsagor pekar på att IKT bär med sig många fördelar går även 

negativa aspekter att urskilja. Resultatet talar för att sömnproblem och en ständig reflektion 

kring arbetet är negativa konsekvenser av IKT. Den ständiga reflektionen upprätthålls dels 

genom den mentala reflektionsprocessen men även genom tillgången till jobb via dator och 

mobil. Tekniken gör att hemmet, bilen och till och med offentliga platser såsom cafeér kan 

övergå till en andra arbetsplats. Resultatet blir att det finns färre och färre platser där arbete 

inte hör hemma. Detta är något som kan ha effekter på återhämtningen. Historiskt sett, när 

segmenteringsmodellen utgjorde en aktuell spegling av samtiden, var det viktigt att hålla 

hemmet skilt från arbetet för att på bästa sätt kunna ägna sig åt återhämtning och avkoppling 

(Allvin et al., 2006:106). Idag följer arbetets påfrestningar även med hem.  

 

Chefernas egna tankar kring teknikanvändandet indikerar på negativa upplevelser kopplat till 

den snabba kommunikationen som tekniska hjälpmedel möjliggör. Att avslappnat kunna sitta 

framför tvn och svara på mail via mobil eller surfplatta är inte urbilden av arbete, vilket pekar 

på att respondenterna förmodligen inte tänker på hur mycket av deras fritid som går åt till små 

jobbärenden. Tydligt är att det finns en stress kopplad till stora mailflöden och att dessa tar 

fokus från de huvudsakliga uppgifterna. Många vittnar om att aviseringar gör att fokus snabbt 

förflyttas mellan olika moment. Kommunikation via olika kanaler bidrar till ett ständigt 

informationsflöde av uppgifter som tar olika lång tid att handskas med, och som aldrig slutar 

fyllas på.  

 

28T6.1.3. Skiljer sig upplevelsen mellan den äldre och yngre generationen chefer? Om ja, på 

vilket sätt? 28T 

Efter att ha gått igenom befintligt material har vi inte kunnat urskilja några konkreta 

skillnader mellan de ålderskategorier som cheferna delats upp i. Intervjupersonerna uppvisar 

både likheter och skillnader i sina upplevelser av det gränslösa arbetet. Vi uppfattar att 

resultatet inte är baserat på åldersfaktorn utan de skillnader som uppkommit kan tänkas ha 

andra förklaringar. Möjliga orsaker kan vara intervjupersonernas arbetsuppgifter, livssituation 
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eller personlighetsdrag. Viktigt att poängtera är dock medvetenheten om att det kan finnas 

åldersrelaterade skillnader som vi inte fått fram till följd av en liten respondentkvot.  

6.2. Förslag på vidare forskning  

Trots att uppsatsämnet redan är ett välutforskat område finns det möjlighet till vidare 

forskning. En möjlig riktning är att undersöka arbetstagare med mindre yrkeserfarenhet för att 

se hur de upplever det gränslösa arbetet och flexibiliteten. En annan möjlig vinkel för denna 

uppsats hade varit att mer ingående undersöka kommunikationskanaler på företag och vad 

dessa har för inverkan på välmåendet. Detta är något som eventuellt skulle kunna undersökas i 

framtiden. Det finns indikationer i resultatet som pekar på att chefernas arbete stundtals går ut 

över vänner och familj. Av den anledningen ser vi nu i efterhand ett intresse i att ta större 

hänsyn till chefernas privatliv för att på så sätt få fram hur nära anhöriga till människor som 

har ett gränslöst arbete upplever att de påverkas. Avslutningsvis kvarstår faktumet att vi 

kunde fått ett resultat på åldersfrågan om vi sänkt åldern på de yngre respondenterna 

ytterligare. Vid valet av just chefer var detta svårt då det är ovanligt att sitta på en 

chefsposition relativt snart efter inträde i arbetslivet. Utan avgränsningen mot chefer hade 

åldersspannet med större enkelhet kunnat utökas för att göra åldersskillnaderna mer markanta.  

 

27T6.3. Slutsatser27T 

Syftet med den här uppsatsen har varit att beskriva chefers upplevelse av det gränslösa 

arbetet. Studien har resulterat i en gemensam nämnare: samtliga respondenter är tillgängliga 

för arbete efter arbetstid, på ett eller annat sätt. Majoriteten av cheferna upplever att 

tillgängligheten inger ett lugn. Vetskapen om att de är nåbara vid både akuta och mindre akuta 

ärenden är betryggande. Dessutom är arbete utanför ordinarie ramar ett sätt att hantera en hög 

arbetsbelastning eftersom det bidrar till en kontroll över vad som skall göras nästa dag, nästa 

arbetsvecka eller när semestern är slut.  

 

Det flexibla arbetet och de fria ramarna att lägga upp arbetet som de vill, ser respondenterna 

som positivt då det ger möjlighet till koncentrerad arbetstid. Även om de själva ser det fria 

arbetet som fördelaktigt har vi uppmärksammat att det finns samband mellan det fria arbetet 

och en negativ inverkan på välmåendet. Vid hög arbetsbelastning upplever intervjupersonerna 

en obalans mellan arbete och återhämtning. I dessa situationer följer arbetet med hem, både 

fysiskt och mentalt. Slutligen kan konstateras att det enligt respondenterna är individen som 
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har det övergripande ansvaret för gränsdragning men att organisationskultur också kan 

påverka förutsättningarna.  
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide  
Presentation och inledning 

• Presentation av oss själva och arbetet vi skriver.  

• Presentation av de etiska aspekterna.  

• Fråga om det är okej att intervjun spelas in.  

 

Personlig bakgrund  

Namn?  

Ålder?  

 

Arbete 

• Var jobbar du någonstans? 

• Är du heltids- eller deltidsanställd? 

• Kan du beskriva din roll på arbetsplatsen?  

• Hur länge har du haft denna yrkesroll?  

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

• Hur många arbetstagare har du ett personalansvar för?  

 

Tid och arbetsramar 

• Händer det att du arbetar från en plats som inte är kontoret?  

- Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

• Om du skulle få välja fritt: när, var och hur skulle du arbeta? 

- Varför vill du jobba mycket hemma?  

- Varför vill du vara mycket på arbetsplatsen? 

- Varför vill du ha det flexibelt? 

• Arbetar ni med flextid på er arbetsplats? Brukar du använda dig av flextid?  

• Får ni kompenserat om ni jobbar efter arbetstid? 

• Konkret hur många timmar jobbar du i veckan? 

 

Kontroll  

• Vilken nivå av kontroll upplever du att du har för att lägga upp din arbetsdag utifrån 

dina behov och intressen? 



 

• Vilka möjligheter ser du med att själv kunna styra din arbetsdag?  

• Hur ser arbetsbelastningen ut? 

- Hur upplever du arbetsbelastningen?  

- Hur hanterar du arbetsbelastningen?  

- Hur påverkar arbetsbördan ditt välmående? 

• Hur prioriterar du dina arbetsuppgifter när det är mycket att göra? 

• Om arbetsbördan är hög - hur påverkas då kvaliteten på ditt arbete? 

 

Relation mellan arbete och fritid  

• Berätta om hur du ser på relationen mellan ditt arbete och din fritid.  

- Hur trivs du med balansen mellan dem?  

- Påverkan familj/vänner?  

- Påverkan på egentid/fritidsintressen?  

• Händer det att du tar med arbete hem för att du känner att arbetstiden inte räcker till? 

- Om ja, hur ofta?  

• Berätta om hur du upplever krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid 

inom ditt yrke?  

• Har det förändrats under de senaste åren?  

• Hur ser ditt liv ut utanför jobbet? 

 

Kommunikation  

• Hur kontaktar ni varandra inom företaget?  

• Har du själv några strategier för hur du svarar på mail? Har du några regler eller 

riktlinjer för dig själv?  

• Händer det att du får eller ringer jobbrelaterade samtal på kvällar och helger? 

• Finns det någon policy/riktlinjer på företaget för hur och när man kontaktar eller 

skickar ut information till kollegor? 

• Vad tycker du om att bli kontaktad utöver din arbetstid? Varför känner du så? 

 

Teknik 

• Vilka digitala medier använder ni er av på arbetsplatsen? Mail, sms, chatt-app etc.  

• Har du olika mobiltelefoner för arbetsrelaterade och privata ärenden? 

- Om jobbmobil, har du den påslagen utanför avsatt arbetstid? 

- Om ja, bara på veckodagar eller även på helg och semester? 



 

- Om ja, varför har du den påslagen? 

- Om nej, får det några konsekvenser för dina möjlighet att sköta de uppgifter som 

ingår i din yrkesroll? 

• Hur ofta kollar du din mail under en arbetsdag? 

• Har du din arbetsmail kopplad till din privata mobil? 

• Har du push-notiser aktiverade? 

• Upplever du att användningen av din mobil på detta sätt påverkar ditt välmående?  

- Positivt eller negativt?  

• Har du några strategier för att få koncentrerad arbetstid? 

• Upplever du att er organisation är medveten om stress orsakad av teknik? 

• Hur mycket upplever du det som eget ansvar kontra ledningens ansvar att hantera den 

stress som orsakas av teknik?  

 

Välmående  

• Upplever du att din återhämtning påverkas av ditt arbetsupplägg?  

• Upplever du att ditt välmående påverkas av ditt arbetsupplägg? 

• Hur ser du på vikten av återhämtning? 

• Händer det att du känner dig stressad på grund av att du måste vara kontaktbar utanför 

dina arbetstider? 

- Om ja: 

- Vad gör stressen med dig? 

- Hur hanterar du stressen? 

 

Avslutning 

• Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

• Skulle det vara okej för oss att återkomma med följdfrågor om det skulle bli aktuellt? 

• Vill du ta del av den färdiga uppsatsen? 

 

Tacka för intervjun! 

 

 

 

 


	1.4. Avgränsningar
	2. Teoretisk referensram 2.1. Tillgänglighet som arbetslivsbegrepp
	2.2. Flexibilitet
	2.3. Livets sfärer
	2.4. Krav- och kontrollmodellen
	3. Tidigare forskning
	3.4. Egenkontroll
	3.5. Vikten av återhämtning
	3.6. Forskningsluckor
	4. Metod 4.1. Val av metod
	4.2. Urval
	4.3. Intervjugenomförande
	4.4. Databearbetning
	4.5. Etiska överväganden
	4.6. Studiens tillförlitlighet
	4.7. Medvetandegörande av författarnas tolkningar
	5. Resultat och analys
	5.2. Balansen mellan arbete och fritid
	5.3. Ständigt tillgänglig
	5.4. Arbetsbelastning och gränsdragning
	5.5. Upplevelse av flexibilitet
	5.6. Om de fick välja fritt
	5.7. Kontroll över arbetet
	5.9. Återhämtning
	5.10. Jämförande av ålderskategorier
	6. Diskussion och slutsats 6.1. Resultatdiskussion
	6.2. Förslag på vidare forskning
	7. Litteratur- och källhänvisningar
	8. Bilaga 1 - Intervjuguide

