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Abstract 
Today's digital development has created opportunities for a flexible working life, which is 

symbolized by the flexibility to be able to work wherever you want and when you want. This 

flexibility has given the individual a power to decide for themselves how they want to use their 

availability. Our study examines how the boundless work affects the employee's perceived 

stress connected to work and private life and whether there is any difference in how men and 

women experience this. The purpose of the study is to gain a deeper understanding of this. 

Previous research on boundless work has shown that with flexible working conditions the 

employee will also get a greater responsibility to organize time, to set boundaries and 

communicate this to their surroundings. Furthermore, it appears that boundless works are used 

for different purposes for men and women, where women tend to use it to find a balance 

between work and private life and men to increase their work commitment. The study has used 

a qualitative research approach through qualitative interviews. It has focused on a group of 

employees within different companies and ages who all have the opportunity to work from 

different places and manage their own working hours. The results of the study shows that there 

are no differences in how men and women experience stress linked to boundless work. On the 

other hand, there is a difference in the fact that women are found to have a harder time letting 

go of thoughts connected to work during their free time. The result also shows that stress linked 

to the boundless work is understood by an inability to combine work and personal life as well 

as a difficulty to handle the demands of work. 
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Sammanfattning 
Dagens digitala utveckling har skapat möjligheter för ett gränslöst arbetsliv som symboliseras 

av flexibilitet att kunna arbeta vart man vill och när man vill. Detta flexibla arbetsliv har gett 

individen en makt att själv bestämma hur de vill utnyttja dessa tillgångar. I den här studien 

undersöks hur det gränslösa arbetet påverkar arbetstagaren upplevda stress kopplat till arbete 

och privatliv samt om det finns någon skillnad i hur män och kvinnor upplever detta. Syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för detta. Tidigare forskning om gränslöst arbete har 

visat att med flexibla arbetsvillkor kommer även ett större ansvar att organisera sin tid, samt att 

sätta gränser och kommunicera detta till sin omgivning. Vidare framkommer att det gränslösa 

arbetet används till olika syften för män och kvinnor. Kvinnor tenderar att använda den till att 

hitta en balans mellan arbets- och privatliv och män till att öka sitt arbetsengagemang. Studien 

har använt sig av en kvalitativ forskningsansats genom kvalitativa intervjuer och fokuserat på 

en grupp anställda inom olika företag och åldersgrupper som alla har möjlighet att jobba från 

olika platser samt styra över sin egen arbetstid. Resultatet av studien visar på att det inte finns 

några skillnader i hur män och kvinnor upplever stress kopplat till det gränslösa arbetet. 

Däremot finns en skillnad i att kvinnor upplevs ha svårare att släppa tankar på arbetet under sin 

lediga tid. Resultatet visar även att stress kopplat till det gränslösa arbetet förstås genom en 

oförmåga att kombinera arbete och privatliv samt en svårighet att möta arbetets krav.  
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1. Inledning 

Var femte person på den svenska arbetsmarknaden upplever idag någon form av stressrelaterat 

symtom till följd av psykiska eller fysiska problem kopplade till sitt arbete. Generellt sett är 

andelen kvinnor i större utsträckning drabbade och sjukskrivna från sitt arbete än män. 

Fortsättningsvis presenteras i en rapport från arbetsmiljöverket att den vanligaste orsaken bland 

båda könen är psykiska påfrestningar som kan kopplas till den sociala och organisatoriska 

miljön på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016). Samtidigt som den psykiska stressen på 

arbetsmarknaden är stor så växer den flexibla arbetsmarknaden. Genom att många arbetstagare 

idag kan komma åt både privatlivet på arbetet och arbetet hemifrån har tydliga ramar lösts upp 

och möjliggjort för individen att snabbt växla mellan olika sfärer. En anledning till detta är de 

digitala arbetsverktyg som utvecklats och som skapar förutsättningar och möjligheter för 

individen att utföra ett gränslöst arbete. Fortsättningsvis har flexibla arbetsförhållanden blivit 

en symbol för hur arbetsuppgifter förflyttats från att behöva äga rum under en viss tid och på 

en viss plats till att numera kunna hanteras oberoende av vart individen befinner sig (Aronsson, 

2018:11-12).  

 

Både positiva och negativa konsekvenser av det gränslösa arbetet är något som diskuterats och 

studerats av en rad olika forskare. Hur arbetstider regleras kan ha en stor påverkan på individens 

övriga liv samt hälsa och tid för återhämtning. Upplevs arbetsbelastningen som för hög för 

individen kan det innebära att arbetet även måste utföras efter arbetstid och i hemmet, medan 

det tvärtom även kan leda till möjligheter för individen att korta ner sin arbetsdag och därmed 

öka tiden för återhämtning (Kecklund, 2018:47). 2019 genomfördes en undersökning av SCB 

med fokus på arbetstagarens upplevda obalans mellan arbete och privatliv, där det går att se en 

ökning från år 2010-2011 till år 2016-2017 från 18 till 25 procent. I undersökningen synliggörs 

att de som arbetar mer oregelbundna tider upplever en större obalans än de som enbart arbetar 

dagtid (Statistiska centralbyrån, 2019).  

 

Ur sociologisk synpunkt är denna kvalitativa studie av relevans att genomföra för att skapa en 

djupare förståelse för män och kvinnors upplevda stress kopplat till samhällets allt mer flexibla 

arbetsförhållanden. Då tidigare forskning pekar på större antal sjukskrivningar kopplat till 

arbetsrelaterad stress hos kvinnor vill vi i denna studie studera ifall skillnader ligger i det 

gränslösa arbetet, och vad eventuella skillnader mellan könen kan tänkas bero på.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur stress kan kopplas till obalans 

mellan sfärerna arbete och privatliv hos personer med gränslösa arbeten. Vi kommer även att 

undersöka om män och kvinnor påverkas olika.  

 

1.2 Frågeställning 
1. Vilken påverkan har det gränslösa arbetet på arbetstagarens upplevda stress kopplat 

till arbete och privatliv? 

2. Är det någon skillnad i hur män respektive kvinnor upplever att stressnivån påverkas 

av det gränslösa arbetet? 

 

1.3 Avgränsningar 
I studien har vi valt att avgränsa oss till män och kvinnor som arbetar inom gränslösa arbeten. 

Vi har även valt att avgränsa oss till tjänstemän inom den privata sektorn. Avgränsningen till 

personer inom privat sektor ger oss en möjlighet att kunna jämföra män och kvinnor i liknande 

arbetsförhållanden.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Den andra delen i den här studien behandlar tidigare forskning som har berört gränslöst arbete. 

Den tidigare forskningen är uppdelad i fyra olika teman som är kopplade till syftet och 

frågeställningen. I del tre presenteras de valda teorierna som tas upp i studien. Först presenteras 

teorin om krav-kontroll av Karasek och Theorell, sedan teorin om rolltagande av Goffman och 

slutligen presenteras teorin om att göra kön av West och Zimmerman. 

 

Del fyra beskriver den kvalitativa forskningsansats som studien utgår ifrån. Här beskrivs också 

hur urvalet av respondenter har valts ut, hur insamlingen av data har gått till, etiska 

övervägandet som har tagits hänsyn till i samband med intervjuerna samt studiens trovärdighet. 

I del fem presenterar vi vår empiri i form av olika teman kopplade till frågeställningarna. Här 

presenteras även en analys av empirin kopplat till de presenterade teorierna. I den avslutande 

delen diskuterar vi resultatet och slutsatsen av vår studie. 
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2. Tidigare forskning 
I avsnittet kommer en redogörelse för tidigare forskning kopplat till studiens syfte att 

presenteras. Avsnittet är disponerat utefter fyra olika områden, alla inkluderade för att kunna 

ge en överblick över den tidigare forskning som studerats inom fältet. De fyra områdena som 

presenteras närmare är gränslöst arbete, välmående i arbetslivet, övergång mellan olika roller 

samt män och kvinnors upplevelse av gränslöst arbete. För att hitta tidigare forskning har vi 

använt oss av databaserna Sociological Abstracts och SwePub, där följande sökord varit 

centrala för att hitta relevanta artiklar: boundless work, flexible work, balance, stress, gender, 

woman, man, family och private life.   

 

2.1 Gränslöst arbete 
Gränslöst arbete är ett begrepp som under de senaste decennierna kommit att diskuteras flitigt 

i takt med att det skett stora förändringar inom arbetslivet. Framförallt anses förändringar ha 

skett som en följd av en snabbt ökad konkurrens på arbetsmarknaden vilket bidragit till att 

arbetstagare i större utsträckning blivit mer självständiga, flexibla och tagit ett större eget ansvar 

(Mellner, Aronsson, Kecklund, 2014:8). Den ökade flexibiliteten visar sig i dag även genom att 

den typiska heltidsanställningen utmanas till förmån för fler projektanställningar och inhyrd 

personal. Samtidigt bidrar en ökad digitalisering även till att arbetstagare i mindre utsträckning 

måste vistas i specifika kontorslokaler under en viss tid för att kunna utföra sitt arbete. Tidigare 

studier kring följden av detta uppvisar här att intensitet och tiden man lägger på arbetet tenderar 

att öka i takt med att arbetets fysiska och tidsmässiga gränser suddas ut. Studien beskriver också 

hur tekniken möjliggör att utföra arbetet var och när man vill och kan på så sätt påverka arbetets 

förläggning och även längd. Att arbeta mer än 40 timmar per vecka kan lätt bli en norm och en 

del av individens professionella identitet. Det framkom även att tjänstemän i större utsträckning 

än arbetare hade för mycket att göra i förhållande till arbetstid (Gillberg, 2018:23-24).  

 

Att hantera gränserna mellan arbete och fritid ligger mångt och mycket idag på individens 

ansvar och förmåga att kunna skilja på dessa. Med flexibla arbetsvillkor tillkommer även ett 

större eget ansvar att organisera sin tid, samt sätta gränser och kommunicera ut detta till 

omvärlden (Gillberg, 2018:25). Fördelaktigt är om arbetsgivare skulle kunna ta ett större ansvar 

i att öka medvetenheten hos individen kring gränsdragningar och vikten av balans mellan 

arbetsliv och privatliv, vilket rimligtvis skulle gynna både organisationen och individen i det 

stora hela (Mellner et al. 2014:20-21). 
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2.2 Välmående i arbetslivet 
Kopplat till flexibla förhållanden i arbetslivet berörs ofta ämnet välmående som är ett tillstånd 

då individen känner sig lugn och utvilad. Hur just välmåendet påverkas av anställdas kontroll 

över höga arbetskrav är något som studerats i flertalet studier (Grönlund, 2007, Mellner et al, 

2014). Resultat har visat på att känslan av kontroll individen upplever på arbetet är avgörande 

för det psykiska välmåendet i stort, således även känslan av kontroll för balansen mellan 

sfärerna arbete och familj. Vidare går det dock inte att dra några slutsatser om balansen mellan 

krav och kontroll kopplat till det psykiska välmåendet. Detta bland annat då resultat visat på att 

känslan av kontroll har en positiv påverkan på individen både när kraven från arbetet definieras 

som höga och låga (Grönlund, 2007:416-422).  

 

Fortsättningsvis kan hög arbetsbelastning och långvarig obalans mellan belastning och 

återhämtning leda till stress, vilket i sin tur kan påverka välmåendet och den psykiska hälsan. 

Det kan även ta sig till uttryck genom sämre prestationsförmåga, svårare att fatta beslut samt 

en ökad risk för olyckor och fel på arbetet. För att som arbetstagare istället kunna hantera 

stressiga perioder på arbetet betonas vikten av att kunna varva ner och släppa tankar på arbetet 

under fritiden (Kecklund, 2018:47).  

 

Dagens mer uppgiftsorienterade arbete kan även leda till svårigheter att bedöma när ett visst 

arbete är färdigt, samt hur detta egna ansvar ställer högre krav på individen. Konsekvenserna 

av att ständigt ha svårigheter att hinna med sina uppgifter kan leda till att individen inte tycker 

att hen gör ett tillräckligt bra jobb (Gillberg, 2018:25).  

 

2.3 Övergång mellan olika roller 
Något som är starkt ihopkopplat med välmående i arbetslivet och det gränslösa arbetet är hur 

det sistnämnda kan skapa konflikter mellan den roll man har i arbetslivet och den man har i 

privatlivet. Detta eftersom gränsen mellan vart den ena rollen slutar och den andra börjar blir 

mer diffus i och med det gränslösa arbetet. Ett begrepp som kan användas för att beskriva den 

här konflikten mellan arbete och familj är rollbegreppet. Konflikt innebär att individen upplever 

en inre rollkonflikt när krav från arbets- och familjelivet är ömsesidigt oförenliga och individen 

har otillräckliga resurser att utföra arbete och familjeroller framgångsrikt (Mellner et al, 2014:9-

10).  
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I en artikel som behandlar konflikten mellan arbete och familj och dess koppling till krav mellan 

de olika sfärerna framförs två hypoteser (Grönlund, 2004:36). Den första hypotesen om 

rollkonflikt innebär att engagemang i olika sfärer kan leda till stress. Den andra hypotesen är 

expansionshypotesen som menar att olika roller kan ge ökat välbefinnande genom bättre 

ekonomi, mer socialt stöd och bättre självförtroende. I samma artikel presenteras resultatet av 

att individer med fler eller yngre barn tenderar att uppleva en ökad konflikt mellan arbete och 

familj. Det presenteras även att längre arbetstid och högre positioner ökar konflikten (Grönlund, 

2004:49). Däremot visar en annan studie att kvinnor som är mödrar har högre välbefinnande än 

kvinnor utan barn, vilket tyder på att flera roller kan ha positiva effekter. Det framförs också att 

barn kan ge en känsla av mening och bekräftelse och kan på så sätt fungera som en buffert i 

andra roller (Nordenmark, 2002:142). 

 

2.4 Män och kvinnors upplevelse av gränslöst arbete 
Att det finns en skillnad i hur män och kvinnor upplever och påverkas av det gränslösa arbetet 

beskrivs av flera olika tidigare studier (Maureen et al, 1991:161; Jang et al, 2012:908; Hofäcker 

& Köning, 2013:622; Minnotte et al, 2016:2381). Det framkommer bland annat att den flexibla 

arbetstiden används till olika syften för män och kvinnor. Kvinnor tenderar att använda den 

flexibla arbetstiden till att få mer balans mellan arbets- och privatliv medan män tenderar att 

använda det till att öka sitt arbetsengagemang och på sätt öka konflikten mellan jobb och 

privatliv (Hofäcker et al, 2013:622).  

 

I en annan studie beskrivs hur flexibla scheman är mer associerade med minskad stress för 

kvinnor än för män. Vidare beskrivs hur de som anses mer sårbara för en negativ effekt av 

konflikten mellan arbets- och privatliv, bland annat kvinnor, har mer troligt att dra förmåner av 

flexibla scheman i form av minskad stress (Jang et al., 2012:908). Ytterligare en studie 

beskriver män med flexibla scheman och hur detta gör det möjligt att ta hand om familjen i 

hushåll där båda parterna jobbar. Det framkommer att männen upplever mindre besvär och 

lägre arbets- och familjerelaterad stress samtidigt som kvinnor med sådana flexibla scheman 

inte påverkas i samma grad. En förklaring till detta som beskrivs är att män som inte har flexibla 

scheman tenderar att få mindre valmöjligheter att delta i familjelivet vilket gör att de kan 

uppleva konflikter mellan arbets- och familjeliv. Samtidigt förklaras det genom att kvinnor i 

hushåll där båda parterna jobbar redan har mer ansvar för hemmet och påverkas därför inte av 

flexibla scheman på samma sätt (Maureen et al, 1991:161). 
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I forskning beskrivs hur kvinnor upplever en större konflikt mellan arbete och familj än män, 

vidare framförs hur detta kan bero på att höga krav från två sfärer är mer stressande för kvinnor. 

Det går också att koppla ihop det med Elvin-Nowaks (1998) slutsats om att konstruktionen av 

moderskap skapar villkor för kvinnors yrkesarbete, ett villkor som innebär att kvinnors 

engagemang i arbetet inte får gå ut över familjelivet (Grönlund, 2007:42). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer en presentation av relevanta teoretiska utgångspunkter att 

presenteras. De begrepp som presenteras är krav-kontrollmodellen, rolltagande samt att göra 

kön. Krav-kontrollmodellen syftar till att undersöka hur upplevda krav på arbetsplatsen kan 

underlätta för individen i privatlivet, medan rolltagande syftar till att tydliggöra hur 

arbetstagaren rör sig mellan olika roller på arbete respektive privatliv. Slutligen är även 

begreppet att göra kön av relevans för att belysa problemformuleringen ur ett genusperspektiv.  

 

3.1 Krav- kontrollmodellen 
Karasek och Theorell presenterade sin modell om krav och kontroll för första gången i sin bok 

“Healthy Work” 1990. Utgångspunkt för modellen är att de krav som ställs på individen på 

arbetet får olika effekt beroende på i vilken mån individen upplever sig ha kontroll eller 

inflytande över situationen. Med kontroll menar Karasek och Theorell bland annat i vilken mån 

individen är beredd att ta kontroll över oväntade situationer som kan förekomma i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990:31). För att tydliggöra detta ytterligare presenterar de även fyra olika 

dimensioner av psykologiska krav integrerat med upplevd kontroll, och hur dessa kan påverka 

individens hälsa och arbetsrelaterade beslut (Karasek & Theorell, 1990:31-32).  

 
Figur 1. Krav-kontrollmodellen, hämtad från Karasek och Theorell (1990, s. 32). 
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I figuren belyses dessa fyra olika dimensioner, passiva arbeten och aktiva arbeten samt spänd 

arbetssituation och avspänd arbetssituation. Med “passiva arbeten” beskrivs arbeten med låga 

krav och samtidigt låga handlingsutrymmen. Enligt modellen kan denna typ av arbete beskrivas 

som den med näst högst psykiska problem, detta då bristen på utmaningar i arbetsuppgifterna 

kan bli för påtaglig och leda till låg motivation och sämre förmåga att lösa problem för individen 

(Karasek et al, 1990:31-37). “Aktiva arbeten” karaktäriseras istället av arbeten med höga krav 

och stort handlingsutrymme. Detta kan visa sig genom en större förmåga att kunna planera, 

påverka och även delegera sitt arbete i en större utsträckning. Genom modellen förklaras även 

hur individer med hög kontroll inte bara klarar av höga krav, utan faktiskt även stimuleras av 

kraven (Allvin et al, 2006:141). Fortsättningsvis beskriver Karasek och Theorell hur en “spänd 

arbetssituation” belyser arbeten med höga krav och ett lågt handlingsutrymme. Denna typ av 

arbetssituation är enligt modellen den som leder till flest depressioner och stressyndrom då 

bristen av kontroll på arbetet kan leda till tuffa psykiska belastningar. Följden av detta kan bli 

att individen upplever en låg motivation och stor trötthet. För en arbetstagare som befinner sig 

i situationer som dessa under en längre tid kan det även visa sig genom svårigheter att utnyttja 

ett ökat handlingsutrymme. Avslutningsvis beskrivs även “avspända arbetssituationer” i 

modellen. Avspända situationer beskrivs bäst som arbeten med högt handlingsutrymme och 

låga krav. Arbeten som dessa kännetecknas ofta av att individen upplever mindre nivåer av 

psykiska belastningar och negativ stress. Utmaningarna blir relativt få (Karasek et al, 1990:37).  

 

Utöver dessa fyra typer av arbeten så lägger Karasek och Theorell även till två stycken 

diagonala dimensioner i modellen, aktivitets- och stressdimensionen. Aktiva och passiva 

arbeten korsas av aktivitetsdimensionen, som redogör för individens möjlighet och sannolikhet 

för att ta till sig ny kunskap, nya beteenden och ökad motivation. De färdigheter som individen 

ges möjligheter till genom denna dimension påverkas således inte av avspända och spända 

arbetssituationer, som istället korsas av stressdimensionen. Genom stressdimensionen redogörs 

istället individens risk för psykologiska ansträngningar och fysiska sjukdomar kopplat till 

arbetet. Sammanfattningsvis belyser således dimensionerna att låg kontroll och höga krav leder 

till en högre grad av upplevd stress medan hög kontroll och höga krav leder till att individen i 

större utsträckning aktivt stimuleras på arbetet (Karasek et al, 1990:38).  

 

Genom modellen har man kunnat redovisa för hur spända arbetssituationer visat sig hänga 

samman med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom modellen har man även kunnat 
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förklara hur personer på lägre nivåer i organisationer upplevt fler stressymtom än personer på 

högre positioner, detta till följd av att personerna på högre positioner har haft större möjligheter 

till handlingsutrymme än personerna på lägre positioner. Avslutningsvis kan man genom en bra 

balans mellan krav och kontroll på arbetsplatsen lättare utveckla strategier för att vara mer 

förberedd vid stressiga perioder (Allvin et al, 2006:141). 

 

3.2 Rolltagande 
Erving Goffman intresserar sig i sin dramaturgiska teoribildning för den vardagliga 

interaktionen mellan människor. Han menar på att vårt samspel styrs av gemensamma sociala 

regler där vi hela tiden presenterar oss för varandra genom olika roller. Via dessa sociala roller 

uppträder vi inför varandra och försöker med olika tekniker övertyga andra om vår uppriktighet. 

Vi styr våra intryck genom att vara väldigt noggranna med att förbereda oss samt definiera och 

tolka situationer som uppstår. Vi försöker ta reda på vad som förväntas av oss för att kunna 

agera så naturligt som möjligt (Goffman, 1994:25-28).  

 

Att det dramaturgiska perspektivet bygger på metaforer från teaterns värld är något som 

genomgående lyser igenom i Goffmans verk. När individen går in i sin roll agerar hen genom 

att göra ett framträdande för sin publik eller omgivning runt omkring. Framträdanden som 

individen visar upp under en längre period inför en speciell publik brukar vidare benämnas som 

att individen använder sig av en fasad. Begreppet syftar således till den expressiva utrustning 

som individen avsiktligt eller oavsiktligt använder sig av vid ett uppträdande. Exempelvis kan 

syftet vara att skilja eller lättare sätta etikett på vad som tycks vara specifikt med just denna 

fasad. Fortsättningsvis behandlar även Goffman begreppet personlig fasad, med vilket han 

menar de detaljer som närmast hör till den agerande. Detta kan exempelvis handla om hur 

individen är klädd, personlig hållning eller ansiktsuttryck (Goffman, 1994:25-28).  

 

Ytterligare ett begrepp som Goffman talar mycket om är rollkonflikt. En konflikt som inom 

individen kan uppstå i situationer där det är svårt att veta vilken roll som ska framföras. 

Rollkonflikter kan vara av både personlig eller yrkesmässig karaktär och grundar sig i att roller 

som vanligtvis hålls separerade plötsligt sammanfaller. När dessa situationer uppstår kan det 

leda till en osäkerhet hos både individen och andra personer i omgivningen då motstridiga 

förväntningar uppstår. Exempelvis kan en rollkonflikt uppstå när en läkare i sin yrkesroll 

tvingas behandla en familjemedlem som behöver vård. Ett dilemma kan här uppstå när läkaren 
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måste behandla sin familjemedlem på ett yrkesmässigt plan som patient, men samtidigt vill 

agera som en närstående och ge stöd (Goffman, 1961:91). 

 

3.3 Att göra kön 
För att kunna analysera hur män och kvinnor upplever den psykiska hälsan i form av stress 

utifrån det gränslösa arbetet kommer denna studie även att utgå ifrån begreppet “att köra kön”. 

Begreppet har sin grund i Goffmans teori om att kön skapas som en del av vårt rolltagande, 

men försöker vidareutveckla hans perspektiv. Att göra kön innebär istället att deltagarna 

organiserar sina aktiviteter i interaktioner för att reflektera eller uttrycka kön (West & 

Zimmerman, 1987:127). Detta perspektiv hjälper oss att analysera varför män och kvinnor kan 

bete sig olika och att det inte endast beror på en reflektion av deras rolltagande. Utifrån detta är 

även det här perspektivet intressant i en analys av skillnaden mellan män och kvinnors påverkan 

av gränslöst arbete.  

 

Begreppet att göra kön presenteras i en artikel som en social konstruktion av kön (West & 

Zimmerman, 1987:126). Det beskrivs hur individer gör kön, men att det är samhället som 

skapar sociala förväntningar på kön och som legitimerar de mest grundläggande 

uppdelningarna i samhället. West och Zimmerman argumenterar också för hur deltagare i 

interaktioner kan anpassa sina olika beteenden för att uttrycka eller reflektera kön, och att de 

även är benägna att uppfatta andra i ett liknande ljus. De antyder alltså att kön inte är några 

typer av egenskaper eller en roll som Goffman menar, utan en produkt av sociala handlingar 

som ständigt upprätthålls genom människors beteenden.  

 

Individer socialiseras in i könen redan från tidig ålder då de börjar kontrollera sina och andras 

beteenden i förhållande till könens innebörder (West & Zimmerman, 1987:142). Ett exempel 

på det som beskrivs i artikeln är hur en pojke på en förskola ska knäppa upp fästet till ett 

halsband när en förskollärare dyker upp och frågar om han vill hjälp att sätta på sig det, men 

han svarar att det bara är för tjejer. Här blir det tydligt hur pojken har gjort anspråk på könet 

“pojke” och hur han har utvecklat ett beteende kopplat till det, därför gör han det tydligt att han 

inte vill riskera att bli ifrågasatt kring könet. 

 

En individ kan ha olika roller som framträder mer i vissa situationer än andra, exempelvis maka, 

make, professionell, medborgare och många andra, men vi är alltid män eller kvinnor. Det finns 
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även situationer som är organiserade för att uppmuntra beteenden som kopplas till ett kön eller 

det andra. Om en individ som tillhör en könskategori beter sig utifrån vad som vanligtvis 

kopplas till det andra könet kan motstånd uppstå (West & Zimmerman, 1987:139).  

 

Det diskuteras också huruvida att göra kön går att undvika, varför fortsätter kvinnor att låta sig 

underkastas män på det här sättet? En anledning som tas upp är att det är oundvikligt att undgå 

att göra kön eftersom det har så stora sociala konsekvenser och fördelar makt inte bara i 

politiska och ekonomiska sfärer utan även i privata förhållanden. Det är nästan alltid relevant 

med vilket kön man har och hur man uppträder tillhörande det könet. Att göra kön legitimerar 

skillnader i beteenden mellan män och kvinnor och gör att den sociala ordningen upprätthålls, 

vilket även gör att skillnader mellan män och kvinnor kan ses som grundläggande och 

bestående. Alternativ som skulle kunna kringgå att göra kön kan vara feminism som ifrågasätter 

sociala arrangemang och som kan ge drivkraft för individer att undersöka andra alternativ än 

att göra kön, även lagstiftningar kan bidra till detta (West & Zimmerman, 1987:146). 

 

Sammanfattningsvis försöker begreppet beskriva hur kön inte är någonting man är, utan 

någonting man gör och ständigt upprätthåller genom att reproducera handlingar. Det är även 

något som uppfattas och bedöms av andra och som gör att man därför kan agera på ett visst sätt 

som är kopplat till könet (West & Zimmerman, 1987:149) 

 

3.4 Teorisammanfattning 
Dessa teoretiska utgångspunkter beskriver och problematiserar det gränslösa arbetet utifrån tre 

olika perspektiv. Det centrala i detta kapitel är krav-kontroll, rolltagande och att göra kön som 

alla är kopplade till ämnet och som har en påverkan på varandra. Krav-kontroll modellen 

problematiserar hur olika krav från arbetslivet kan påverka den upplevda stressen utifrån vilken 

kontroll man har över kraven. Rolltagandet beskriver hur olika roller för individen, i det här 

fallet i arbetslivet och privatlivet, kan leda till rollkonflikter mellan de olika sfärerna. Slutligen 

beskriver att göra kön hur män och kvinnor kan bete sig olika utifrån samhällets förväntningar 

och normer på könet. Alla dessa är relevanta för vårt syfte och aktuella i en analys eftersom de 

ur ett genusperspektiv belyser olika aspekter av hur individens upplevda stress kan påverkas av 

ett gränslöst arbete.  
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4. Metod 
I metodavsnittet redogörs för vårt val av metod samt vårt tillvägagångssätt under hela 

processen. Inledningsvis beskrivs vårt urval, en kort presentation av intervjupersonerna samt 

etiska överväganden och tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av forskningsmetod  
Vårt syfte med studien grundar sig i att få en djupare förståelse för människors upplevelser 

kopplat till det gränslösa arbetet. I linje med detta ansåg vi det bäst att använda oss av en 

kvalitativ forskningsansats som i huvudsak fokuserar på att resultera i en djupare förståelse för 

ämnet, med subjektiva perspektiv och beskrivningar i fokus (jfr. Bryman, 2018:455). För att på 

enklaste sätt fånga dessa upplevelser och känslor och därmed uppnå en djupare förståelse har 

vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Valet att använda 

sig av detta angreppssätt har gett oss en möjlighet att kunna utforma en färdigstrukturerad mall 

utefter olika teman, men samtidigt utrymme att ställa följdfrågor till respondenterna och ge 

dessa rum att föra egna resonemang kring olika aspekter (jfr. Bryman, 2011:206).  

 

En aspekt att ta hänsyn till gällande valet av en kvalitativ forskningsmetod handlar om att våra 

egna värderingar och personliga åsikter kan spegla intervjuresultatet, detta då mycket av 

materialet bygger på subjektiva uppfattningar och åsikter (jfr. Bryman, 2018:65). Vi anser dock 

att det finns övervägande fördelar med att använda oss av en kvalitativ ansas med intervjuer 

som metod då tillvägagångssättet lämpar sig bäst för att undersöka studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

4.2 Urval 
Studien utgår ifrån ett målinriktad urval kombinerat med ett bekvämlighetsurval kopplat till 

studiens syfte och frågeställning. Ett målinriktat urval innebär att respondenter väljs utifrån en 

specifik grupp för att kunna kopplas ihop med studiens syfte och frågeställning. I vårt fall 

tjänstemän inom privat sektor som har flexibla arbetstider och där arbetet kan utföras när som 

helst under dygnets timmar (jfr. Bryman, 2018:498). Detta urval valdes för att kunna utesluta 

respondenter som inte har ett gränslöst arbete och därigenom få relevant datainsamling. 

Fortsättningsvis valdes även personer i olika åldrar och i olika livssituationer ut för att kunna 

ge oss ett mer nyanserat urval. Bekvämlighetsurval användes för att enkelt komma i kontakt 

med intervjupersoner och för att öka troligheten att få respondenter att ställa upp på intervjuer. 
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Denna urvalsmetod ökade även chansen att respondenterna valde att avsätta tid för intervjuerna 

och minimerade risken för avhopp. Något som kan vara viktigt att ta hänsyn till är att denna 

urvalsmetod inte ger oss ett generaliserbart resultat, eftersom urvalet inte kan tänkas 

representera populationen (Bryman, 2018:496). Däremot var den ändå bäst lämpad för vår 

studie eftersom den ger oss relevanta intervjupersoner för vårt syfte och frågeställning samt att 

den utesluter risken att få med personer som ej har ett gränslöst arbete.  

 
4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

Utifrån vårt urval tog vi kontakt med sex personer med flexibla arbetstider och arbetsuppgifter. 

Av dess var tre kvinnor och tre män, för att en analys senare skulle kunna utföras utifrån ett 

genusperspektiv. Respondenterna valdes ut med hänsyn till ålder och hur länge de arbetat i sin 

roll för att få ett brett perspektiv i studien. För att säkerställa respondenternas anonymitet har vi 

använt oss av fingerade namn. Nedan följer en presentation av samtliga:  

 

Oscar är 26 år gammal och har jobbat i sin roll som konsultchef i ca åtta månader, han har en 

sambo. 

 

Lisa är 22 år gammal och har jobbat i sin roll som konsultchef i ca sex månader, hon har en 

sambo. 

 

Karl är 35 år gammal och har jobbat i sin roll som konsultchef i ca ett år, han har fru och tre 

barn som bor hemma. 

 

Hanna är 32 år gammal och har jobbat i sin roll som affärschef i ca sex månader, hon har man 

och två barn som bor hemma. 

 

Johan är 59 år gammal och har jobbat sin roll som senior specialist inom energi drygt fyra år, 

han har fru och två barn som inte bor hemma. 

 

Maria är 48 år gammal och har jobbat i sin roll som säljare och projektledare inom husbranschen 

i fyra år, hon har man och ett barn som bor hemma samt tre som inte bor hemma. 
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4.3 Utformning av intervjuguide samt intervjugenomförande 
Inför intervjuerna sammanställdes en semistrukturerad intervjuguide, utformad efter fyra olika 

teman: inledande frågor, kontroll över arbetet, konflikt mellan arbete och privatliv samt 

strategier för att hantera ett gränslöst arbete. Valet av att använda sig av just dessa fyra teman 

grundade sig i våra valda teorier. Att använda sig av ett avsnitt med några inledande frågor 

ansåg vi vara av vikt för att kunna sätta sig in i intervjupersonens bakgrund och sammanhang, 

och på så sätt öka vår förståelse för respondenternas tolkning (jmf. Bryman, 2018:566). Utöver 

frågorna i vår intervjuguide (se bilaga 2) ställde vi även flertalet följdfrågor till samtliga 

intervjupersoner, vilket gav oss en stor flexibilitet och ett djup under hela intervjutillfället (jmf. 

Bryman, 2018:581).  

 

Vi valde att använda oss av samma intervjuguide för både våra manliga och kvinnliga 

intervjupersoner. Inför intervjutillfällena kontaktades personerna via mail (se bilaga 1) och tider 

för respektive intervju bokades in. Fyra av intervjutillfällen genomfördes i enskilt bokade 

konferensrum på respondenternas arbetsplatser. Angående val av intervjuplats diskuterade vi 

vid flertalet tillfällen ifall det skulle fungera att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas 

arbetsplatser, då det skulle kunna medföra både fördelar och nackdelar. Genom att boka just 

konferensrum säkerställde vi dock att respondenterna kunde få prata i lugn och ro, utan att 

behöva oroa sig för att utomstående skulle kunna höra dem. Samtidigt gav valet att genomföra 

intervjuerna på respondenternas arbetsplatser en fördel för oss då det gav oss tillfälle att bekanta 

oss med deras vardagliga miljö (jmf. Bryman, 2018:566). Vid dessa fyra intervjuer närvarade 

vi båda två, och turades därmed om att hålla i intervjuerna samt ställa följdfrågor. De två övriga 

intervjuerna genomfördes även de enskilt, en på plats fysiskt, och den sista genom 

telefonsamtal. Båda genomfördes i lunga och avskilda miljöer. Vid dessa intervjuer närvarande 

endast en av oss vid respektive intervjutillfälle. Valet att kunna genomföra de flesta intervjuer 

på fysisk plats gav oss som intervjuare en fördel i att kunna skapa en närmare relation till 

respondenterna och även kunna ta hänsyn och reflektera över personernas kroppsspråk och 

uppförande (ibid). Fortsättningsvis spelades intervjuerna in efter samtycke av samtliga 

intervjupersoner. 

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
Efter inspelade och genomförda intervjuer började vi arbeta med vår bearbetning av insamlat 

material. Ett första steg i detta blev transkribering av intervjuer, där vi ordagrant lyssnade och 
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skrev ner intervjupersonernas svar på samtliga frågor. Vi transkriberade tre intervjuer var, och 

tog även hänsyn till skratt och tvekanden, vilket vi ansåg vara en fördel då vi kunde ta till vara 

på intervjupersonernas uttryckssätt i större omfattning (jmf. Bryman, 2018:579). Efter 

genomförd transkribering tematiserade vi intervjuerna utifrån relevanta teman att använda sig 

av i vår analys. De teman vi utgick ifrån var: gränsdragningar mellan arbete och privatliv samt 

upplevd stress kopplat till flexibilitet i arbetslivet, vi använde oss även av fyra stycken 

underrubriker för att specificera kodningen ytterligare. Vi tog därefter ut relevanta citat från 

våra teman och diskuterade sedan resultatet. Trots att transkriberingen var en tidskrävande 

process fann vi övervägande fördelar med att använda oss av detta tillvägagångssätt då det 

gjorde det lättare för oss att se mönster och dra slutsatser utifrån respondenternas svar (ibid). 

 

4.5 Etiska överväganden 
Något som har tagits i beaktning genom hela forskningsprocessen är fyra etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018:170). Inledningsvis i varje intervju har deltagarna blivit informerade om studiens syfte 

och hur lång tid intervjuerna förväntades ta. Detta gjordes för att försäkra trygghet för 

respondenterna samt att uppfylla den etiska principen som benämns som informationskravet 

(ibid).  

 

Vi har även varit tydliga med att informera om att respondenterna kommer vara anonyma och 

att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Vi har informerat om att deras namn och 

företag kommer bytas ut mot fiktiva namn i studien för att behålla deras konfidentialitet. Vidare 

inleddes varje intervju med att fråga om respondenten godkände att vi spelade in intervjun och 

vi var tydliga med att informera om att inspelningarna endast kommer användas i studiens 

ändamål. Respondenterna fick själva avgöra om de accepterade detta verktyg. Vi har också varit 

tydliga med att informera om att insamlingen av data endast kommer användas för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta uppfyller konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2018:170-171). 

 

Vidare har det klargjorts för respondenterna att deras deltagande är helt frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta intervjun om de känner sig obekväma eller inte vill besvara frågorna. 

Detta gjordes för att respondenterna skulle vara medvetna om sin fullständiga bestämmanderätt 
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över villkor och deltagande. Detta uppfyller samtyckeskravet som innebär att deltagarna 

godkänner att vara med och är medvetna om deras villkor och rättigheter (Bryman, 2018:170).  

 

4.6 Tillförlitlighet 
Inom den kvantitativa forskningen används vanligtvis kriterierna validitet och reliabilitet för att 

undersöka hur tillförlitlig en studie är samt hur den mäter det den avser att mäta (Bryman, 

2018:465). För kvalitativa forskningsmetoder kan det vara svårt att uppnå hög validitet och 

reliabilitet eftersom resultatet inte bygger på statistiska mått utan individens subjektiva 

uppfattningar. I kvalitativa forskningsmetoder går det istället att tillämpa begreppet 

tillförlitlighet och dess fyra underkategorier för att säkerställa studiens kvalitet. Dessa fyra 

kategorier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt om det finns möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2018:467). 

 

Det första kriteriet som är trovärdighet innebär att studiens resultat ska överensstämma med 

respondenternas svar. För att uppfylla detta har vi informerat respondenterna om att de får ta 

del av resultatet. Det andra kriteriet är överförbarhet (Bryman, 2018:467). Det kan vara 

problematiskt att överföra vårt resultat på andra grupper och kontexter i och med att vi har få 

respondenter och att vi har jobbat med ett bekvämlighetsurval. För att få ett ännu mer 

tillförlitligt resultat kan man istället använda sig av en kvantitativ studie eller fler intervjuer, 

vilket det inte fanns en tidsram för i det här fallet. Det tredje kriteriet är pålitlighet som 

motsvarar reliabilitet inom den kvantitativa forskningen. Detta kriterium innebär att studien 

klargör tillvägagångssättet för att läsaren kritiskt ska kunna granska och bedöma studien 

(Bryman, 2018:468). Detta gör vi genom att redogöra för studien i metodkapitlet, låta 

handledare komma med kommentarer om texten för att förbättra studiens kvalitet och använda 

oss av tre kvinnor och tre män som respondenter för att kunna jämföra resultaten mellan könen. 

Det sista kriteriet innebär möjlighet att styrka och konfirmera och att forskaren inte låter sina 

egna reflektioner eller värderingar påverka studiens resultat eller metod (Bryman, 2018:470). 

Detta har vi gjort genom att försöka vara medvetna om denna problematik samt som tidigare 

nämnt låta handledare kommentera, samt endast använda oss av öppna frågor till analysen. 
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5. Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas och analyseras svar ifrån de genomförda intervjuerna.  

 

5.1 Gränsdragningar mellan arbete och privatliv 
I detta kapitel har vi tagit fram teman som speglar hur arbetstagarna upplever samt hanterar 

balansen mellan arbete och privatliv. Detta kommer även analyseras utifrån om övergången 

mellan de olika rollerna har någon koppling till den upplevda stressen. Vidare kommer en 

analys göras genomgående huruvida män och kvinnor hanterar balansen mellan arbete och 

privatliv olika.  

 

5.1.1 Hantering av digitala verktyg i flexibla arbetsförhållanden 

Det gränslösa arbetet medför vanligtvis tillgång till digitala verktyg såsom jobbdator och 

jobbtelefon. Alla respondenter har tillgång till jobbdator och jobbtelefon och majoriteten tar 

med dem hem och eller har tillgång till dem hemifrån. Däremot skiljer det sig åt hur de digitala 

verktygen hanteras i hemmet, där några av respondenterna försöker lämna arbetet på jobbet 

genom att stänga av jobbtelefonen eller inte aktivt använda den hemma. Däremot beskrivs också 

hur arbetet kan vara närvarande ändå, även om det finns en strategi för att släppa jobbet på 

fritiden. Nedan beskriver Oscar hur han hanterar sina digitala verktyg: 

 
Oscar: jag kan ju alltid komma åt allt som jag har på jobbdatorn hemifrån, från min 

egen dator. Så det finns ju inget syfte för mig att ta med mig datorn hem, och jag 

försöker att lämna arbetet på jobbet, men jag har ju notiser på min privata telefon när jag får 

mail och såna saker. 

 

Det tycks alltså vara svårt att undvika arbetet på fritiden även om det finns en strategi för att 

släppa det. Det visar att det finns en utmaning i att separera yrkesrollen med rollen som 

privatperson. Rollen som privatperson har respondenterna haft länge och visat inför en specifik 

publik därför ser vi det som att de använder sig av en personlig fasad. Det kan därför uppstå en 

osäkerhet när de tvingas uppträda med sin yrkesroll i privatlivet, en rollkonflikt. Andra 

respondenter beskriver hur de använder sig av jobbtelefonen som en slags trygghet i privatlivet 

ifall något arbetsrelaterat skulle hända när de inte är på plats på kontoret. Här beskriver Lisa 

hur hon hanterar sin jobbtelefon när hon kommer hem: 
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Lisa: Asså jobbmobilen tar jag med mig nästan varje dag, och det är oftast för att jag känner att 

jag vill vara tillgängliga mot konsulterna för många, för jag har ju några som jobbar kväll, som 

jobbar till typ 11-12, och då känns det som att tänk om det skulle vara någonting akut, då vill 

man ändå kunna svara. 

 

Även om de digitala verktygen används på olika sätt är gemensamt att de skapar möjligheter 

att komma åt arbetet hemifrån vilket gör det enklare att fortsätta jobba när man kommer hem. 

Detta skapar även en rollkonflikt då respondenterna får svårigheter att styra sina uttryck då 

deras yrkesroll och rollen som privatperson sammanträder samtidigt.  

 

Det går också att se att gränsdragningar mellan arbete och privatliv upplevs som något lättare 

bland de manliga deltagarna än de kvinnliga. I jämförelse med de kvinnliga respondenterna 

framkommer att männen i större utsträckning och mer konsekvent lägger undan dator och 

framförallt mobil under sin lediga tid. Exempelvis belyses detta i Oscars resonemang kring hur 

han jobbar för att hinna med det som förväntas av honom under en arbetsdag. 

 
Oscar: Jag vet att min kontorstid är slut så jag stänger av, jag stänger av min telefon så att jag 

inte kan få in fler nya saker.  

 

Det framkommer även att Oscar har tagit fram en strategi för att kunna släppa arbetet när han 

kommer hem med hjälp av en lista där han skriver upp saker han kommer på som han behöver 

göra. Karl besvarar frågeställningen angående hur han hanterar digitala verktyg i privatlivet på 

liknande sätt: 

 
Karl: Jag känner inte något behov av att riktigt gå och dra i dom heller (refererar till jobbdator 

och jobbmobil). Utan det mesta kan ju vänta till dagen efter.  

 

Här framkommer en liknande inställning hos männen att släppa arbetet när de kommer hem och 

lägga ifrån sig de digitala verktygen. Detta tolkas som att det finns en förväntan på män att inte 

tänka på jobbet på fritiden och att de inte ska oroa sig och analysera jobbet. Som i detta fall 

framkommer att Oscar har tagit fram en tydlig strategi för att inte behöva tänka på jobbet i 

privatlivet. Detta visar en förväntan av att män inte ska oroa sig och gå runt och analysera jobbet 

när de ej är där, till skillnad från kvinnorna. Framförallt blir skillnader tydligt mellan Lisa och 
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Oscar som arbetar med liknande arbetsuppgifter, där det framkommer att Lisa har betydligt 

svårare att släppa arbetet.  

 

Några av respondenterna kunde ta med mobilen hem utan att använda den och en anledning till 

det var att de aktivt valt att lägga undan den och inte kolla exempelvis mailen. Dessa personer 

upplevde även att det oftast gick att släppa jobbet när de kom hem, även om det kunde uppstå 

perioder när de hade mer att göra och då det var svårare att släppa jobbet i privatlivet. De som 

hade jobbmobilen tillgänglig i privatlivet och kunde svara på inkommande mail eller 

telefonsamtal på fritiden upplevde även en större svårighet att släppa jobbet helt när de kom 

hem. Att stänga av eller lämna jobbmobil och jobbtelefon på jobbet tycks därför vara en stark 

bidragande faktor till att kunna släppa jobbet när man kommer hem och presentera sig för 

omgivningen i en specifik roll. Däremot beskrev flera hur de kunde ta arbetsrelaterade samtal 

på fritiden för att sedan släppa det och vara närvarande i privatlivet, vilket tyder på att 

användning av digitala verktyg även kan underlätta att framträda i de olika rollerna. Nedan 

beskriver Hanna hur hon hanterar jobbsamtal hemifrån: 

 
Hanna: ...generellt sätt så tänker jag såhär, att telefonen ringer ju om någon vill något, och då 

behöver jag ju inte tänka på det mer sen. 

 

Flera respondenter beskrev situationer när de varit tvungna att gå in i sin yrkesroll på fritiden. 

Karl, Lisa och Maria beskriver alla hur de tvingats byta roll på fritiden och att det då blivit 

konsekvenser som lett till osäkerhet när de båda rollerna sammanfaller. Karl framför hur hans 

barn uppfattar att han tar jobbsamtal i privatlivet under perioder när han har jour: 

 
Karl: Men låt oss säga jour osv är ju inte populärt hemma, det är riktigt impopulärt. (IP härmar 

sitt barn) ”På morgonen, då brukar pappa prata i telefon”, det är alltså när folk sjukskriver sig 

när vi käkar frukost. Så det har jag reflekterat över.  

 

Här förstås det som att det uppstår en rollkonflikt för Karl eftersom hans barn plötsligt ser 

honom i hans yrkesroll när de är vana att se honom i rollen som pappa. Detta kan också leda till 

en osäkerhet för omgivningen. Karl lyckas inte styra sina uttryck som pappa och det uppstår då 

en osäkerhet för barnen hur de ska tolka hans framträdande. 

 



19 
 

5.1.2 Att balansera det gränslösa arbetet med privatlivet 

Samtliga respondenter upplever eller har tidigare upplevt svårigheter med att balansera det 

gränslösa arbetet med privatlivet. Detta är också en intressant aspekt eftersom det kan skapa en 

stress att hinna med båda sfärerna och kunna vara närvarande, vilket också flera av 

respondenterna uttrycker. Nedan besvarar Karl frågeställningen om han känner en stress att 

hinna med både arbete och privatliv: 

 
Karl: Lite, vi jobbar ju ändå en del övertid. Och jag har ju liksom tre ungar och en fru så det är 

ju lite svårt. Vi är ju en liten enhet här, vi kan inte lätt bara skita i vad vi håller på med. 

 

Andra respondenter beskriver liknande upplevelser och det tycks vara svårt att hantera kraven 

från jobbet för att få tid till privatlivet. Tid är också det som verkar vara svårast att kontrollera 

för att hitta en balans mellan arbete och privatliv och något de flesta beskriver som en svårighet. 

Bland annat Lisa, Oscar, Karl och Hanna upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att 

hinna med det de vill göra på fritiden eftersom de behöver jobba över eller jobba hemifrån. 

Detta visar att det finns en rollkonflikt då krav från arbets- och familjelivet är ömsesidigt 

oförenliga och individen har otillräckliga resurser att framgångsrikt utföra yrkes- och 

familjeroller. Några respondenter beskriver även att det finns vissa förväntningar att leva upp 

till i privatlivet. Nedan är Lisas svar på samma fråga som tidigare, om hon upplever en stress 

att hinna med arbete och privatliv: 

 
Lisa: Det är ju alltid liksom att man borde, måste pussla med privatliv och så ska man hinna 

träna, och kanske tänka på min familj och träffa dom någon gång också. Asså så, det är det 

alltid. 

 

Vidare framkommer också hur arbetet kan ta plats i privatlivet genom att respondenterna tänker 

på det och har svårt att vara helt närvarande och släppa tankarna på jobbet. Även om de inte 

jobbar hemifrån så beskrivs det hur jobbet kan ta upp tankarna och att det kan vara en utmaning 

att koppla bort det på kvällar och helger. Oscar beskriver som ovan nämnt hur han har tagit 

fram en strategi för att kunna släppa jobbet på fritiden eftersom han vet att det är ett vanligt 

förekommande problem inom företaget. Här går det också att se en skillnad mellan könen. Både 

Lisa och Hanna beskriver hur de har svårt att släppa arbetet när de kommer hem och att de 

tänker att de är sådana som personer som vill göra ett bra jobb. Nedan reflekterar Lisa kring 

varför hon kan ha svårt att släppa arbetet när hon kommer hem: 
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Lisa: Asså, jag vet inte vad det liksom ligger i, om det är så att man är sån som person eller att 

man märker att många inte släpper arbetet eller att vi har ett sånt jobb som gör att man, men för 

att hinna med och vara en ”top performer” typ behöver sitta hemma.  

 

Hanna tar också med sig jobbet hem och beskriver sig själv som ett “kontrollfreak som vill göra 

ett bra jobb” och att det beror på att hon är så som person. Eftersom vi ser liknande inställningar 

och syn på sig själva hos kvinnorna men en frånvaro hos männen så tolkar vi det som att kvinnor 

har en förväntan på sig att prestera och vara tillgänglig samt ha kontroll över sitt arbete. 

 

Hanna beskriver vidare hur hon glömmer saker om sina barn och hur hon har fått utmärkelsen 

”världens sämsta förälder”. Detta förstås som att hon upplever svårigheter att styra sina uttryck 

och att övertyga andra om hennes sociala roll som mamma. Vidare beskriver hon också hur hon 

känner att hon inte hinner med det som förväntas av henne under en arbetsdag och att det finns 

gånger då hon inte når resultaten.  

 
Hanna: Nej men alltså, i grunden alltså för mig så handlar det om att jag tycker om att göra ett 

bra jobb, eh, och det finns ju gånger när man kanske inte når resultaten, alltså vi mäts ju på 

saker, når man inte de mål man vill så är det klart att då är det ju inte lika roligt. Eller eh, när 

man har jobbat hårt för nånting och sen faller det ändå. 

 

Detta visar på att hon upplever utmaningar att övertyga andra om sin uppriktighet och styra sina 

uttryck i sin yrkesroll som duktig på sitt jobb.  

 

Slutligen framkommer även från några av respondenterna att de egentligen inte upplever att det 

finns något större agerande från arbetsgivarens sida att hjälpa respondenterna att hitta en balans 

mellan arbetet och privatlivet. Flera av respondenterna upplever att de inte har fått någon 

utbildning eller att det finns tydliga restriktioner på hur man i företaget väljer att arbeta för att 

motverka stress till följd av svårigheter att hinna med både arbete och familj. Bland annat svarar 

Oscar så här på frågan ifall han tycker att just hans arbetsgivare agerar på något speciellt vis för 

att underlätta att hitta en balans: 
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Oscar: Oj… bra fråga… det tror jag inte de gör (skratt), alltså  eeh, jag tror inte de bryr sig om 

vad jag gör utanför arbete, eeh men jag, jag kan inte säga att de gör något aktivt för att det ska 

underlätta mitt privatliv.  

 

Svaren från respondenterna tolkas som att det finns en otydlighet från arbetsgivaren, och att 

denna otydlighet leder till svårigheter för respondenterna att tydligt förstå vad som förväntas av 

dem och i vilken situation. Denna otydlighet skapar även utmaningar att sätta en gräns för när 

arbetet tar slut och att skapa utrymme att hinna med privatlivets förväntningar. 

  

5.1.3 Sammanfattning av gränsdragningar mellan arbete och privatliv 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en svårighet att hitta en balans mellan arbete och 

privatliv och att digitala verktyg har en viktig roll i detta. Denna svårighet förstås vara förankrad 

i brist på tid samt en rollkonflikt då de båda rollerna sammanfaller samtidigt. Det verkar också 

vara svårt att presentera sig för andra i en viss roll och övertyga andra om sin uppriktighet när 

gränsen mellan rollerna blir otydlig. Hanna beskriver sig själv som “världens sämsta förälder” 

när hon glömmer bort att hämta barnen på dagis och Lisa beskriver hur det finns en förväntan 

att hinna umgås med familjen någon gång. Vi ser även en skillnad i hur könen hanterar 

utmaningen med att hitta balans mellan arbete och privatliv, kvinnorna förstås ta hem arbetet 

och känna en press att vara tillgänglig och hinna ifatt det de inte hunnit under arbetsdagen. 

Männen däremot förstås ha lättare att koppla bort arbetet och lägga ifrån sig det när de kommer 

hem. 

 

5.2 Upplevd stress kopplat till flexibilitet i arbetslivet 

Fortsättningsvis vill vi även genom insamlad empiri få en djupare förståelse för individens 

upplevda stress kopplat till det gränslösa arbetet. Resultatet kommer att synliggöras genom att 

analysera de krav som arbetstagaren upplever på arbetsplatsen, och i vilken mån individen 

upplever sig ha kontroll över dessa. Genomgående analyseras huruvida krav och kontroll 

påverkas och upplevs olika hos män respektive kvinnor. 

 
5.2.1 Upplevda krav på arbetet 

Övergripande för gränslösa arbeten är att de bygger på en stor flexibilitet, vilket genomgående 

blev märkbart när det kommer till hur krav upplevs hos de tillfrågade arbetstagarna. Resultatet 

visar på att samtliga respondenter till stor del själva har en väldigt stor valfrihet och ett stort 

eget ansvar när det kommer till planering och genomförande av sina arbetsdagar. 
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Sammanfattningsvis kommer detta till uttryck i att arbetsdagarna kan se väldigt olika ut hos 

respondenter, där vissa dagar innebär mer möten medan andra innebär mer administrativt arbete 

eller besök hos kunder eller konsulter. I Marias svar synliggörs att stort eget ansvar leder både 

till lugnare perioder av lägre krav, men även till perioder med mer att göra och betydligt högre 

krav. Hon beskriver det på följande vis:  

Maria: För något år sen hade jag sex eller sju hus som låg i exakt samma fas, som skulle bli 

klara samtidigt. Och då blir det ju stressigt under ett halvår liksom utan att det tog slut. Men 

under den perioden har jag också lärt mig ganska mycket om att jag får försöka planera så gott 

det går. Så jag tycker att det går bättre nu. 

Marias känsla av att uppleva ett stort handlingsutrymme men samtidigt höga krav tolkas som 

ett ”aktivt arbete”. Det visar sig tydligt genom hennes förmåga att ta lärdom av tuffare perioder 

och på så sätt kunna styra och planera upplägget av sina dagar. Johan beskriver till skillnad från 

Maria hur han alltid har lätt att hinna med det som förväntas av honom i arbetet, och vid något 

tillfälle även frågat sin chef om fler arbetsuppgifter. Följden av detta blir att hans arbetssituation 

tolkas som ”avsänd”, då kraven inte anses vara stora och att han väldigt sällan känner sig 

stressad.  

Fortsättningsvis upplever de övriga fyra respondenterna att de har väldigt svårt att hinna med 

de uppsatta kraven, och ofta får sitta kvar en stund efter utsatt arbetstid. Trots en stor frihet att 

själva kunna planera upplägg och utförande av arbetsdagarna upplever de alla en ”spänd” 

arbetssituation, där kraven i jämförelse med kontrollen upplevs vara för stora. Då de alla fyra 

arbetar inom samma bransch går en skillnad att utläsa i hur Oscar och Karl väljer att hantera 

kraven efter arbetstid, till skillnad från Lisa och Hanna. Återkommande visas, precis som i 

tidigare analysavsnitt, hur kvinnorna i större mån upplever en förväntan på sig själva att leverera 

och göra ett bra jobb. De har således svårare att släppa kraven under sin lediga tid. Oscar 

beskriver dock hur han inte upplever samma förväntningar. Han beskriver det på följande vis: 

 
Oscar: Eeh jag försöker tänka så att saker som jag inte kan påverka i nuläget finns ingen ide att 

tänka på. Eeh och då är det bättre att skriva upp det och så får jag ta det när jag faktiskt kan göra 

det. 

Som tidigare konstaterat så upplever kvinnor i större utsträckning än män en förväntan att agera 

och vara på ett speciellt sätt. I detta fall genom att vara måna om att göra ett bra arbete och vilja 

leva upp till de krav som ställs på dem. Kvinnornas sätt att agera har att göra med de sociala 
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förväntningar som har byggts upp i samhället och därmed legitimerat deras sätt att förhålla sig 

till att alltid prestera sitt allra bästa.  

Upplevelsen hos de flesta respondenterna under intervjutillfällena visade även på att kraven 

att hinna med sina arbetsuppgifter i största utsträckning kommer från arbetstagarna själva, 

snarare än från deras arbetsgivare. De flesta respondenterna upplever till exempel att det inte 

finns några krav från arbetsgivaren att svara på samtal under kvällar eller helger. Lisa 

beskriver förväntningarna från arbetsgivaren på följande vis: 

 
Lisa: Nej, det finns ingen förväntning på att jag liksom ska göra något på helgen. De sätter ju 

aldrig någon deadline som gör att jag måste sitta på helgen. Och de förväntar sig inte att jag 

ska svara på jobbmail sent, nej det finns inga sådana förväntningar...  

 

Trots deltagarnas gemensamma uppfattning om självupplevda krav att hinna med 

arbetsuppgifter tyder ändå förväntningarna på att kraven bör ses som internaliserade av 

arbetstagarna, och istället härstammar från arbetsgivaren och den uppbygga arbetsplatskulturen 

på företaget. Argument för denna tolkning finner vi även, som tidigare diskuterats, i 

otydligheten från arbetsgivaren när det kommer till arbetet med att underlätta för individerna 

att hitta en balans mellan arbetet och privatlivet. Följden av otydliga riktlinjer blir att 

arbetstagarna själva känner krav och osäkerhet kring vad som anses acceptabelt. Utöver detta 

görs även en skillnad på krav utifrån kollegor och externa parter, då det i större utsträckning 

upplevs som ett krav att vara tillmötesgående och hjälpa medarbetare att svara på frågor även 

utanför arbetstid.  

 

5.2.2 Upplevd kontroll över arbetet 

Resultatet visar på att upplevd kontroll över arbetet precis som kraven kan pendla under olika 

perioder. Oberoende av period svarade dock Lisa, Hanna, Karl och Oscar att de nästan alla 

dagar i veckan känner att de behöver sitta kvar ungefär en halvtimme utöver deras vanliga 

arbetstid på åtta timmar. Samtliga av dessa fyra angav också att de själva valde att göra detta 

för att slippa ta upp sin dator eller mobil och jobba hemifrån. För att få mer kontroll över arbetet 

valde de således att stanna kvar en stund extra för att sedan i större utsträckning släppa tankar 

på arbetet hemifrån. Johan upplevde dock att flexibiliteten i arbetet endast gett större 

möjligheter att skapa kontroll. Han svarar följande på frågan om det finns något han skulle vilja 
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ändra i upplägget av sitt arbete för att få mer kontroll:  

 
Johan: Som jag har svarat så tycker jag ju att jag är ju helt självstyrande egentligen, så att jag 

kan inte göra så mycket för jag har ju all den kontroll jag tycker att jag kan vilja ha.  

Som tidigare nämnt borde Johans arbetssituation beskrivas som en avspänd arbetssituation, 

vilket också kännetecknas av mindre nivåer av psykiska belastningar och negativ stress. 

Genomgående i Johans svar blir detta tydligt, då han i minst utsträckning av samtliga 

respondenter påvisade stressfaktorer och under hela intervjutillfället menade på att han i sitt 

dagliga arbete anser sig ha stor kontroll över de krav som råder. Flexibiliteten i Johans fall anses  

således endast ha en positiv påverkan på hans psykiska hälsa. Detta underlättar för honom att 

hitta en balans mellan arbete och privatliv, då han i större mån själv kan styra över sitt dagliga 

upplägg. Utöver Johans upplevelse går det även i Marias svar att utläsa vilken positiv påverkan 

flexibiliteten i arbetet kan medföra. På frågan ifall hon trivs med sitt yrkesval gavs följande 

svar: 
Maria: Jag trivs jättebra! Eh, jag är väldigt intresserad av hus och inredning, jag tycker det är 

roligt att träffa massa människor. Ehm, och sen är det otroligt flexibelt. 

Karl, Lisa, Hanna och Oscar upplever med andra ord i större mån än Maria och Johan  att 

flexibiliteten i arbetet är något negativt. Detta visar sig framförallt när samtalen handlar om att 

vara tillmötesgående mot kunder. De beskriver samtliga hur de i sina roller snabbt måste agera 

när kunder hör av sig, vilket leder till att de har svårt att planera och på så sätt bygga upp en 

hög kontroll. Kontrollen över arbetet tolkas därmed inte vara tillräcklig för att arbetstagaren ska 

hinna med det som förväntas under arbetstiden. Fortsättningsvis beskriver framförallt Hanna 

och Lisa hur de båda har svårt att släppa tankarna på arbetet under lediga perioder. I resultatet 

framkommer tydligt hur de båda går och funderar på hur arbetsrelaterade situationer kunde ha 

hanterats på andra sätt, eller mer effektivt. Så här svarar Lisas på frågan om hon kan släppa 

arbetet när hon kommer hem: 

Lisa:…jag kan ofta ligga och tänka såhär: jag kanske skulle sagt såhär eller just inför mötet 

imorgon kanske jag ska lägga upp det såhär…att man liksom repeterar i huvudet. Så nej jag 

upplever verkligen att det är svårt att släppa. 

Vi tolkar resultatet som att det inte finns några markanta skillnader i hur män och kvinnor 

upplever sig ha kontroll över sina krav under arbetstid. Skillnader finns dock i vilken 
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utsträckning kvinnorna och männen kan släppa tanken på att hela tiden ha kontroll över arbetet 

under sina lediga tid.  

Sammantaget leder respondenternas arbetssituationer till att de upplever olika typer av krav och 

kontroll i arbetet. Johans avspända och Karl, Oscar, Lisas och Hannas spända arbetssituation 

tolkas alla korsas av en påfallande stressdimension, som därmed påverkar individernas risk för 

psykologiska ansträngningar. Tolkningen av detta visar på att Karl, Oscar, Lisa och Hanna alla 

löper en större risk för ansträngningar i arbetet än Johan, något som även genomgående 

synliggörs i respondenternas svar. Marias aktiva arbetssituation leder istället till höga värden 

av aktivitetsdimensionen, något som även genomgående påvisas i hennes svar då det tolkas som 

att hon aktivt stimuleras i sitt arbete. 

 

5.2.3 Sammanfattning av upplevd stress kopplat till flexibilitet i arbetslivet 

Kontroll över de krav som råder på respondenternas arbetsplatser varierar under olika perioder. 

Sammantaget kan vi dock se att förhållandet mellan upplevd kontroll över kraven har en 

påverkan på hur stressad individen känner sig i sin arbetssituation. Till viss del går det att utläsa 

skillnader mellan män och kvinnor i hur kraven hanteras, då männen i större utsträckning har 

en förmåga att kunna släppa de krav som arbetet för med sig under sin lediga tid. Resultatet av 

detta tolkas som att kvinnor i större utsträckning än män känner en förväntan på sig att hela 

tiden prestera och leverera. I resultatet framkommer även att en oförmåga att ha kontroll över 

sina krav kan kopplas till en spänd arbetssituation som påverkar individens förmåga att på ett 

enklare sätt kunna strukturerar och planera sina arbetsuppgifter, framförallt blev detta tydligt 

hos de respondenter som arbetar inom kundstyrd verksamhet. Således tolkas också de 

respondenter som upplever en avspänd eller aktiv arbetssituation ha en större förmåga att kunna 

möta de krav arbetet medför. Slutligen framkommer dock att en aktiv arbetssituation i större 

mån än en avspänd arbetssituation leder till större chanser att stimuleras på arbetet och därmed 

även bidra till en ökad motivation.  
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6. Slutsatser och diskussion 
Studien har haft som syfte att undersöka huruvida upplevd stress hos män respektive kvinnor 

kan kopplas till deras gränslösa arbete. Utifrån våra frågeställningar har slutsatsen kunnat dras 

att flexibilitet i arbete både kan ha en positiv och negativ inverkan på individens förmåga att 

hantera balansen mellan arbete och privatliv. 

 

Exempelvis ser vi att de digitala verktygen har en stor betydelse för hur balansen mellan arbete 

och privatliv hanteras. I tidigare forskning presenteras hur den ökade digitaliseringen bidrar till 

att arbetstagare bland annat jobbar på fler platser än sitt kontor och lägger mer tid på sitt arbete 

(Gillberg, 2018:23-24). Även våra respondenter uttrycker svårigheter att hålla sig till 40 

timmars arbetsveckor och arbetar nästan dagligen övertid samt tar med sig telefon och dator 

hem. Fortsättningsvis framkommer i tidigare forskning hur en inre rollkonflikt kan uppstå när 

krav från arbets- och familjelivet är ömsesidigt oförenliga (Mellner et al, 2014:9-10). Slutsatser 

kring detta är även något vi kunnat konstatera utifrån vår studie då de flesta respondenter 

uppvisar svårigheter att hinna med både arbete, familj och vänner i den utsträckning de själva 

önskar. Här ses också en skillnad mellan män och kvinnor då kvinnorna verkar ha svårare att 

hitta en balans mellan dessa sfärer, dock ingenting som tycks leda till en högre upplevd stress 

hos kvinnorna. Vår slutsats motsäger här tidigare forskning som visar att kvinnor har mer troligt 

att dra förmån av flexibla scheman i form av minskad stress än män (Jang et al., 2012:908). 

Vårt resultat visar istället att skillnader på att upplevd stress mellan män och kvinnor är svåra 

att konstatera. 

 

En annan slutsats som har påvisats är hur det flexibla arbetet påverkar det egna ansvaret att 

bestämma när ett arbete är färdigt, vilket ställer högre krav på individen. Slutsatsen ligger även 

i linje med tidigare forskning som menar att detta har konsekvenser för att individen inte tycker 

att hen hinner med att göra ett tillräckligt bra arbete (Gillberg, 2018:25). Utifrån vår studie går 

även att konstatera att kvinnor i större utsträckning än män har svårare att släppa tankar på 

arbetet hemifrån, och gärna vill prestera och leva upp till de krav som råder.    

 

Ett annan fenomen vi har kunnat konstatera är hur två av respondenterna till följd av upplevd 

hög kontroll men olika upplevda krav uttrycker en låg stress att hinna med både arbete och 

privatliv. Detta presenteras också i tidigare forskning då känslan av hög kontroll visar sig ha en 

positiv påverkan på individen både när kraven definieras som höga och låga (Grönlund, 
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2007:416-422). I linje med krav- kontrollmodellen upplever dock respondenten med lägre krav 

ibland en understimulans, till skillnad från respondenten med upplevda högre krav.  

 

Utifrån vår studie dras slutsatserna att män och kvinnor i lika stor utsträckning tenderar att 

uppleva stress till följd av ett gränslöst arbete. Kvinnorna i studien påvisar dock i större 

utsträckning än männen en upplevd obalans mellan de olika sfärerna till följd av sitt flexibla 

arbete. Det framkommer även slutligen att kvinnorna har svårare att släppa tankarna på sitt 

arbete under sin lediga tid. Stress verkar också vara starkt kopplat till hur man hanterar gränsen 

mellan arbete och privatliv samt vilka krav som ställs på individen och kontrollen man har över 

dem. 

 

För vidare forskning kring upplevd stress relaterat till det gränslösa arbetet föreslår vi att 

undersöka ytterligare några aspekter. Hade studien haft en längre tidsram hade exempelvis 

erfarenheten inom yrkeslivet samt det sociala stödet från arbetsgivaren varit intressanta 

synvinklar att undersöka. Dessa aspekter hade även kunnat leda till en fördjupad studie och 

eventuella ytterligare förklaringar till en upplevd stress kopplat till det gränslösa arbetet. Vår 

kvalitativa forskningsansats lämpar sig bäst för vårt syfte. Dock hade det även varit av intresse 

att göra en kvantitativ undersökning för att kunna generalisera resultatet och i större 

utsträckning uttala sig om relevanta samband mellan stress och det gränslösa arbetet. 
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Bilaga 
Bilaga 1 – Missivbrev 
Hej!  

Vi studerar just nu femte terminen på Personalvetarprogrammet och genomför under hösten vår 

kandidatuppsats inom ämnet sociologi. Syftet med vår undersökning är att få en djupare 

förståelse för hur stress kan kopplas till obalans mellan sfärerna arbete och privatliv hos 

personer med gränslösa arbeten. Följaktligen kommer resultatet att jämföras mellan män och 

kvinnor.  

 

Vi undrar om du skulle ha tid och möjlighet att ställa upp på en intervju angående detta och 

hjälpa oss i vårt arbete. Om möjlighet finns håller vi gärna intervjun under vecka 47. Tid och 

plats bestämmer vi självklart efter dina förutsättningar. Materialet kommer endast att användas 

i studiens syfte, och vi kommer behandla all data konfidentiellt och anonymt. Inga arbetsplatser 

eller namn kommer därmed att användas i uppsatsen.  

 

Hör gärna av dig vid frågor! 

Med vänlig hälsning, 

Olivia Gustafsson och Emma Fröst 

 
 
  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 
• Vad arbetar du med? 
• Hur länge har du jobbat på ditt nuvarande arbete? 
• Trivs du med ditt yrkesval? Varför? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur ser din familjesituation ut? 

• Om partner, arbetar hen? Hur många procent? 
 
Kontroll över arbetet 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
• Har du en jobbmobil och/eller jobbdator?  

• Brukar du ta med de/dem hem? 
• Om ja, hur hanterar du den i ditt privatliv? 

• På vilket sätt anser du att du har möjlighet att påverka när ditt dagliga arbete ska 
genomföras?  

• På vilket sätt anser du att du har möjlighet att påverka hur ditt dagliga arbete ska 
genomföras?  

• Känner du att du hinner med det som förväntas av dig under en arbetsdag? På vilket 
sätt? 

• Förväntar sig din arbetsgivare att du svarar på mail under ledig tid/helgen? 
• Arbetar du ofta på andra platser än på ditt kontor?  

• Är det självvalt? 
• När upplever du att det kan uppstå situationer som kan få dig stressad i arbetet? 
• Finns det något du skulle vilja förändra i upplägget av ditt arbete för att få mer 

kontroll? 
 
Konflikt mellan arbete och privatliv 

• Upplever du att du kan släppa arbetet när du kommer hem? 
• Känner du en stress att hinna med både arbete och privatliv? 
• Upplever personer i din närhet, till exempel partner/familj, att du jobbar för mycket?  

• Hur påverkar det era roller i hemmet? 
• Upplever du att du kan vara närvarande och släppa arbetet i ditt privatliv? 
• Upplever du att du kan vara närvarande och fokusera på arbetet när du är på jobbet? 
• Hur upplever du att din arbetsgivare agerar för att underlätta för dig att hitta en balans 

mellan arbete och privatliv? 
 
Strategier för att hantera ett gränslöst arbete 

• Har du någon speciell strategi för att koppla bort arbete under din lediga tid? 
• Vad har du för strategi för att hinna med det du behöver under en arbetsdag? 
• Vad gör du för att koppla av på kvällar eller lediga dagar? 
• Är det något viktigt du känner att vi har missat att fråga dig om? 
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