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Abstrakt 

Studiens syfte har varit att undersöka hur egenföretagare upplever stress i förhållande 

till tillgänglighet, flexibilitet och gränslöst arbete. Utifrån en kvalitativ forskningsdesign 

i form av intervjuer med åtta egenföretagare samt innehållsanalys som analysmetod 

lades grunden för uppsatsens resultatdel. Tidigare studiers rön förstärktes i denna 

undersökning; kontroll i arbetet upplevdes bidra till minskad stressupplevelse, medan de 

negativa stress-upplevelserna upplevdes förstärkas av ökade krav på tillgänglighet och 

flexibilitet, den ekonomiska faktorn, brist på återhämtning samt hög arbetsbelastning. 

Dock fanns tendenser som tyder på att upplevelsen av stress beror på hur många år 

informanten drivit sitt företag – de som drivit sitt företag i fler än fem år rapporterade 

mindre stress än de informanter som drivit sitt företag i färre än fem år. Avslutningsvis 

tyder det mesta på att ökade krav på tillgänglighet i arbetslivet, brist på återhämtning 

samt det gränslösa arbetet i allra högsta grad påverkar upplevelsen av stress negativt. 

 

Nyckelord 

Stress, gränslöst arbete, ständig tillgänglighet, flexibilitet, egenföretagare, traditionellt 

arbete. Always On-Call - A Qualitative Study on The Perceived Stress Among Small 

Business Owners and Their Boundaryless Work. 
 

Introduktion 

Arbetsplatser har idag utvidgats från att bestå av ett “traditionellt” arbete med fasta 

arbetstider och tydliga arbetsuppgifter till en mer “svävande” arbetsplats med diffusa 

arbetstider och ibland också oklara arbetsuppgifter (Abrahamsson et al., 2003). 

Forskning har visat att många av dagens arbetsplatser har blivit mer flexibla, där 

människor istället arbetar mer ”icke traditionellt”; mobilt och gränslöst. Fler och fler 

människor arbetar hemifrån, svarar på e-post och telefonsamtal under dygnets alla 

timmar samt reser mer i sitt arbete jämfört med tidigare (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006) 

 

Gränslöst och flexibelt arbete 

Allvin et al. (2006) ger ingen fullständig definition av vad ett ”gränslöst arbete” 

innebär utan förklarar i sin rapport att det gränslösa arbetet går hand i hand med hur “det 
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nya arbetslivet” ser ut. Det nya arbetslivet innebär ofta ett högt arbetstempo, många och 

ständigt pågående förändringar inom organisationerna samt att förhållandet till arbetet 

bestäms av bland annat ny teknik och den globala marknaden. Vidare menar Allvin et 

al. (2006) att det nya arbetet ofta kan leda till känslor av frihet såväl som upplevelser av 

kontroll. Dock inte att förglömma att konsekvenserna av det nya arbetslivet även kan 

bidra till känslor av otrygghet och trötthetskänslor. Då begreppet ”gränslöst arbete” kan 

skilja sig utifrån hur varje individ väljer att tolka begreppet, har vi i denna uppsats valt 

att definiera begreppet på ett så brett sätt som möjligt; ett gränslöst arbete är ett arbete 

utan tydliga regler för tid, rum och hur arbetsuppgifter ser ut. 

 

Bakgrund 

Tidigare forskning av Grönlund (2006) visar att det finns geografiska skillnader när det 

handlar om hur det gränslösa arbetet upplevs i förhållande till upplevd kontroll. I 

Sverige kunde exempelvis inte några negativa effekter av ökad kontroll i arbetet 

påvisas. I Västeuropa kunde däremot ökad kontroll i arbetet påvisa negativa effekter på 

grund av att människors handlingsutrymme bidrog till ökad ensamhet och 

gränsdragningsproblematik mellan arbete och fritid. Vidare visar studiens resultat att 

människor i Västeuropa, som uppgav att de upplevde hög kontroll i arbetet, också 

arbetade övertid i högre utsträckning samt upplevde att deras arbete påverkade deras 

familjeliv på ett negativt sätt. Sådana samband har inte kunnat påvisas i Sverige. De 

som upplevde hög kontroll i sitt arbete i Sverige arbetade inte övertid i högre 

utsträckning än andra grupper samt upplevde inte heller att deras familjeliv påverkades 

negativt. Emellertid visade resultatet att människor med hög kontroll över sitt arbete, 

både i Sverige och i Västeuropa, var mer psykiskt välmående än människor som uppgav 

att de hade låg kontroll och lågt inflytande över sitt arbete (Grönlund, 2006).  
 

En studie av Gerdenitsch, Kubicek och Korunka (2015) i Tyskland hade också som 

syfte att ta reda på hur kontroll kan se ut i förhållande till det flexibla arbetslivet, men 

använde sig av en blandad metod bestående av både kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkäter. Resultatet visade att de flesta deltagarna upplevde sitt flexibla 

arbete positivt eftersom de kunde bestämma och kontrollera själva var och när de skulle 

arbeta. Några deltagare i studien menade också att de kunde få mer gjort om de arbetade 

på helgerna och på så vis ligga i framkant när måndagen kom. Detta skulle i sin tur 
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kunna leda till en allt snabbare framgång i karriären. Slutligen beskrev deltagarna även 

en rad negativa aspekter av det flexibla arbetet, såsom att vissa arbeten måste tas itu 

med direkt. Exempel på det var e-post som måste besvaras dygnet runt och att 

förväntningarna på de anställda därmed ofta var att de skulle vara tillgängliga för arbete 

även under ledighet och semester. 
 

En större kvantitativ studie om flexibelt arbete genomfördes i USA där forskarna 

undersökte användandet av “flexibel arbetstid”. Målet för undersökningen var att ta reda 

på om användandet av flexibel arbetstid skulle kunna verka som en faktor till en bättre 

hälsa. Studien mätte både organiserade flexibla arrangemang för anställda, men också 

subjektiva upplevelser av flexibilitet hos anställda. Resultatet av denna studie visade ett 

samband mellan hög upplevelse av flexibilitet och lägre grad av upplevd stress 

(Carlson, Grzywacz & Shulkin, 2008).  
 

Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar över det senaste seklet och blivit 

mer individualiserad, krävande samt ställer ofta stora krav och höga förväntningar på 

individen. Människor tvingas därför ofta ta på sig allt mer ansvar, vilket många gånger 

överstiger deras förmåga (Währborg, 2011). Detta resulterar ofta i ökad ohälsa i form av 

stressyndrom, utbrändhet och depression. Bristande återhämtning mellan arbetspass 

eller arbetsuppdrag är också en stor riskfaktor som kan leda till diverse stressreaktioner 

(Allvin et al., 2006; Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Brist på återhämtning kallas för 

“allostatisk belastning”, vilket innebär att kroppens system för energimobilisering 

(kroppens alarmsystem), ständigt är hög även i viloläge. Kroppen är således ständigt på 

sin vakt. Denna oförmåga att varva ned blir därmed mer skadlig än den faktiska 

stressreaktionen som sådan (Prevent, 2015). 
 

Stress 

“Stress” har blivit ett av våra vanligaste begrepp när vi beskriver våra känslor inför 

stora, överväldigande och krävande sammanhang. Människan har genom historiens 

gång alltid blivit utsatt för olika typer av stressorer. Hos våra förfäder var  

stressreaktionen ofta livsviktig och fungerade som kroppens eget försvar mot verklig 

fara. Ökad upplevelse av stress var en del av människans försvarsmekanismer i farliga 

sammanhang. Den så kallade ”fight-or-flight” responsen kan förklaras som människans 

sätt att antingen hantera eller fly en fara. En stor skillnad mot förr är dock att våra 
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förfäder inte vanligtvis utsattes för långvarig hög nivå av stress. Stressen var istället ett 

tillfälligt adrenalinpåslag för att möta omedelbara hot (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 

2007).  
 

Ett stresspåslag framkallar således en energi-rustning för att hantera prövningar, öka 

prestationen och därmed hjälpa individen att lära sig och utvecklas. Likaså kan ett 

stresspåslag vara negativt i den bemärkelsen att stresspåslaget kanske aldrig hinner 

varvas ned helt och hållet innan nästa ansträngning påbörjas. Kroppen hinner därför 

aldrig återhämta sig vilket leder till att förslitningen av människans biologiska system 

ökar efterhand. I förlängningen bidrar ett sådant förlopp till att risken för kronisk stress 

ökar och att hälsoproblem uppkommer. Det kan i sin tur resultera i ökad sjukfrånvaro i 

arbetslivet (Prevent, 2015; Währborg, 2011). Eftersom ”stress” kan upplevas på många 

olika sätt, har vi i denna uppsats valt att definiera detta begrepp på ett så brett sätt som 

möjligt; stress kan yttra sig både fysiskt och psykiskt, men upplevs negativt för 

individen.  
 

En svensk studie genomförd av Aronsson och Gustafsson (2002) undersökte 

“sjuknärvarons” förekomst och tendenser bland svenska arbetande människor. 

Rapporten visade bland annat att individer med högre grad av självbestämmande i sitt 

arbete hade mindre sjuknärvaro. Begreppet sjuknärvaro syftar till de medarbetare som 

väljer att arbeta trots att de anser sig själva vara sjuka. Aronsson och Gustafsson (2002) 

menar att detta resultat delvis kan tolkas som att personer med lägre självbestämmande 

och kontroll ofta upplever att de har “sämre” arbeten, lägre inkomst samt ofta behöver 

gå till arbetet på grund av sin ekonomiska utsatthet. En annan tolkning av detta resultat 

är att personer med hög kontroll inom sitt arbete ofta är friskare än de som har låg 

kontroll och behöver därmed inte vara sjuknärvarande i lika hög utsträckning som de 

som upplever sig ha låg kontroll (Aronsson och Gustafsson, 2002). 
 

Tidigare forskning om stress i förhållande till att vara antingen anställd eller 

egenföretagare har bedrivits i Israel med ett slutresultat som indikerar att det inte finns 

någon skillnad i mängden upplevd stress i förhållande till dessa arbetsvilkor. Studien 

visade dock att anställda inom organisationer och egenföretagare ofta har olika 

anledningar och förklaringar till vad de anser leda till stress. Ett exempel på det är att 

anställda upplever sig sakna bland annat beslutsutrymme i sina tjänster, och att 
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egenföretagare istället upplever att de blir stressade av den tuffa konkurrensen som 

finns mellan många företag idag (Oren, 2012).  
 

Dock visar en kvalitativ forskningsstudie genomförd i USA, att egenföretagare i mycket 

högre utsträckning är utsatta för stress än anställda i större organisationer (Schonfeld & 

Mazzola, 2015). Studien påvisar att egenföretagare vanligen inte har tillgång till samma 

hälsofrämjande insatser som anställda i större organisationer har. Likaså har 

egenföretagare vanligtvis inte samma stöd från medarbetare eller tillgång till råd och 

avlastning i sitt arbete. Schonfeld och Mazzola (2015) menar att egenföretagare 

upplever att de inte kan få stöd av andra eftersom människorna runt omkring också 

många gånger är konkurrenter i branschen. I övrigt uppgav de egenföretagare som 

deltog i studien att deras största stressfaktorer var besvärliga kunder, risken att gå i 

förlust och konkurs, risken att få ett dåligt rykte samt sjukdom som kan komma att 

äventyra dels hälsan men också företagets framtid. Forskning av Parslow, Jorm, 

Christensen, Rodgers, Strazdins och D’Souza (2004) indikerade på att australiensiska 

egenföretagare inte har några hälsofördelar alls gentemot anställda i större företag. Inga 

positiva samband kunde påvisas mellan egen företagsamhet och psykisk hälsa. 

 

Emellertid visade en svensk studie av Andersson (2008) att egenföretagare i högre grad 

var nöjda med sitt arbete än de som var anställda i organisationer. Egenföretagare 

upplevde sig inte heller mer eller mindre stressade än de anställda. Likaså kunde studien 

inte påvisa några säkerställda hälsoskillnader mellan dessa två grupper. En kvalitativ 

studie genomförd i Kanada undersökte hur egenföretagare med barn upplever balansen 

mellan arbete och familjeliv. Resultatet visade att många upplevde att egen 

företagsamhet har flera fördelar i form av bland annat kontroll över schema, flexibilitet, 

säker inkomst och trygghet. Studien påvisade dock att egenföretagare upplever det 

ökade kravet på tillgänglighet som väldigt påfrestande. Mobiltelefon samt andra 

tekniska hjälpmedel beskrevs inge en känsla av kontroll och tillgänglighet på ett positivt 

sätt, men upplevdes också negativt eftersom arbetet aldrig helt kunde kopplas bort 

(Hilbrecht & Lero, 2014). 

 

Allt fler människor engagerar sig mer och mer i sitt arbete idag, även utanför arbetstid. 

Att engagera sig i sitt arbete “överdrivet mycket” och därmed dra på sig stressrelaterad 
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ohälsa benämns som “work-over-commitment” (WOK). Tidigare forskningsresultat 

tyder på att ju mer tid människan har för återhämtning, ju mer överengagerade i sitt 

arbete kan de vara utan att det påverkar hälsan negativt (Bäckström, 2014). 
 

Det finns forskning som pekar på att ohälsa på grund av ett gränslöst arbetssätt kan 

framkallas av människors “prestationsbaserade självkänsla” (Lukina, 2008). Lukina 

(2008) genomförde en studie som påvisar ett samband mellan prestationsbaserad 

självkänsla och ohälsa i form av exempelvis psykisk trötthet, sömnstörningar och brist 

på återhämtning. Exempelvis använder sig människor med prestationsbaserad 

självkänsla ofta av kompensatoriska strategier; de hoppar över raster och luncher samt 

tenderar också att ta med sig jobbet hem i större utsträckning än de som inte har en 

prestationsbaserad självkänsla. Vidare menar Lukina (2008) att användandet av 

kompensatoriska strategier ökar risken för negativa hälsoeffekter, både fysiska och 

psykiska. Resultatet av denna studie tyder således på att individuella faktorer spelar in 

när det kommer till hur en individ upplever ett gränslöst arbete samt att vissa faktorer 

kan förstärka eventuella baksidor med ett gränslöst arbete.  

 

Ovanstående resultat av Lukina (2008)’s forskning stämmer också väl överens med 

forskningen som Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg och Skärstrand 

(1998) genomförde om det gränslösa arbetet. Deras forskning belyser också 

personlighetens roll i utformningen och upplevelsen av det gränslösa arbetets villkor. 

Det flexibla arbetets villkor verkar således kunna vara både positiva och negativa för 

individen. Dels kan det gränslösa arbetet skapa förutsättningar för ett friare och mer 

individanpassat arbetsliv, men det kan samtidigt ställa krav på en konstant kognitiv 

närvaro som i sin tur kan resultera i att individen befinner sig i en ständig beredskap 

(Allvin et al., 2006; Hanson, 2004). Också enligt Partsrådet (2012) i Sverige, tidigare 

Utvecklingsrådet för den offentliga sektorn, kan ökad flexibilitet och mobilitet i arbetet 

leda till en kronisk stress hos anställda. 
 

Sammanfattningsvis är merparten av den arbetslivsforskning som finns idag utförd i 

enlighet med kvantitativa forskningsmetoder och vanligtvis via enkäter. Detta bidrar till 

en generaliserbarhet samt ökad förståelse för det gränslösa arbetet och dess fördelar och 

nackdelar. Många av de ovanstående beskrivna studierna är utförda utomlands och 
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handlar främst om anställda inom olika företag. I Sverige idag finns drygt en miljon 

egenföretagare som har mellan 0-19 anställda (Statistiska centralbyrån, 2016). Detta 

tyder på att det finns ett behov av att studera hur det gränslösa arbetet upplevs av de 

som har egna företag på den svenska arbetsmarknaden.  

 

Syfte och frågeställning 

Med grund i ovanstående tidigare forskning kring det gränslösa arbetet och stress, samt 

bristen på djupare information om egenföretagares stressupplevelser, är syftet med 

denna studie att djupare undersöka hur det gränslösa arbetet upplevs och påverkar 

egenföretagares upplevelse av stress. Följande frågeställning formulerades: Hur 

upplever egenföretagare flexibilitet, gränslöshet och tillgänglighet i arbetet kopplat till 

stress? 

 

Metod 

Deltagare 

I denna studie har åtta egenföretagare deltagit, varav fem var män och tre var kvinnor. 

Informanterna är bosatta i Göteborg och i Skåne. Informanterna rekryterades dels 

genom ett så kallat snöbollsurval (Langemar, 2008) och dels genom en utlysning på 

Facebook. Ingen hänsyn lades vid vilken bransch informanterna arbetar inom eller 

vilket kön de har. Inte heller togs någon hänsyn till ålder, inkomst eller utbildning. 

Anledningen till att ingen hänsyn togs till ovanstående faktorer var för att samtliga 

informanter, oavsett yrkesområde eller åldersgrupp, är egenföretagare som har det 

yttersta ansvaret för allt inom sin organisation. Budget, personal, inköp, försäljning, 

beräkning, planering, PR, offertskrivning med mera är alla exempel på områden som 

vanligtvis finns i en organisation och som egenföretagaren är ytterst ansvarig för. Det 

gör i sin tur att de egenföretagare som medverkat i denna undersökning har mycket 

gemensamt trots att de inte verkar inom samma bransch. Således ansågs istället ett 

begränsat yrkesområde försvåra för författarna att hitta informanter och man beslöt sig 

istället för att avgränsa studien till att omfatta “ensamföretagare eller egenföretagare 

med max 15 anställda.” 
 

Samtliga åtta informanter är mellan 28 och 56 år. Informanternas företag inbegriper 

följande områden eller yrken; frilansjournalist, franchisetagare av bensinstation, bed and 



 

 

 

8 

breakfast-ägare, assistansbolag-ägare, ägare av frisörsalong, ägare av elektrikerföretag, 

ägare av bilverkstad samt mäklare med egen mäklarfirma. Den informant som innehaft 

sitt företag under kortast tid har varit verksam i två år och den informant som varit 

verksam under längst tid har haft sitt företag i 17 år. Således kan informanterna 

beskrivas som ”nyare”, eventuellt lite mindre stabila egenföretagare respektive 

”erfarna”, eventuellt lite mer stabila egenföretagare. De som haft sitt företag i mindre än 

5 år räknas i denna studie som “nyare” egenföretagare och de som varit aktiva i mer än 

5 år beskrivs i denna studie som “mer erfarna” egenföretagare. Sammanfattningsvis var 

tre informanter nyare egenföretagare och fem informanter var litet mer erfarna 

egenföretagare. 

 

Instrument 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kring gränslöst arbete och stress har denna 

undersökning utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. En stor del 

av arbetslivsforskningen som bedrivs idag använder sig av kvantitativ metod, 

exempelvis enkäter och skattningsskalor, samt utgår mestadels från anställda i större 

organisationer. För att förhoppningsvis bidra med en djupare förståelse för hur det 

gränslösa arbetet påverkar egenföretagares subjektiva upplevelse av stress, har vi i 

denna studie valt en kvalitativ ansats (Langemar, 2008).  

 

En egenkonstruerad intervjuguide bestående av 25 frågor skapades. Flertalet frågor hade 

följdfrågor, detta för att öka möjligheten till att få mer genomarbetade svar ifrån 

informanterna. Intervjuerna genomfördes sedan utifrån ett semi-strukturerat 

förhållningssätt. Intervjuguiden finns i sin helhet i bilaga 2, men har i korthet haft 

följande fokusområden: frågor utifrån aspekter såsom arbetsbakgrund, upplevd stress, 

krav på tillgänglighet samt kontroll i arbetet. Frågorna har inspirerats av en tidigare 

gjord studie av Parslow, Jorm, Christensen, Rodgers, Strazdins och D'Souza (2004). 

Frågor om stress i förhållande till sjukdom, sömn, socialt liv och olika arbetsrelaterade 

sammanhang har däremot skapats med inspiration av Aronsson och Gustafsson (2002) 

och Lukinas (2008) studier. Utifrån studieresultaten av Schonfeld och Mazzola (2015) 

sammanställdes intervjufrågor rörande informanternas tankar och känslor om ett 

gränslöst arbete, hur de upplever sitt arbete i förhållande till tillgänglighet, krav, 

förväntningar, återhämtning samt hur det kan bidra till känslor av oro. Frågorna 
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avseende upplevelse av kontroll i arbetet samt frågor rörande gränssättningar och 

flexibilitet författades utifrån studier av Grönlund (2006) och Aronsson och Gustafsson 

(2002). 

 

Procedur 

Datainsamlingen pågick under 3 veckor med start i slutet av november 2016 och med 

avslut i december samma år. Kontakt inleddes med åtta informanter som alla äger sitt 

eget företag. Varje intervju pågick i minst 40 minuter, varav den längsta pågick i 52 

minuter. Lyckligtvis ledde intervjuerna i samtliga fall till en djup och bra kontakt med 

varje informant. Det ledde i sin tur till att informanterna upplevdes ge djupa och väl 

genomtänkta svar. Därefter transkriberades varje intervju samt analyserades enligt 

analysmetoden Innehållsanalys (eng. Content Analysis). Fyra av åtta intervjuer 

genomfördes genom videosamtal via chattprogrammet Skype då en av författarna är 

bosatt utanför Sverige. 

 

Slutligen kodades materialet och placerades i kategorier och underkategorier. För att 

undvika större feltolkningar av det insamlade materialet, läste båda författarna igenom 

och analyserade både sitt egna och den andres material. I tabell 1 nedan följer ett utdrag 

ur den analysprocess som ligger till grund för resultatet av denna studie.  

 

Tabell 1 

Exempel på analysprocessen 
Exempel 
Meningsbärande enheter 

Kod U    Underkategori Kategori 

”Jag känner väl kanske att man väljer arbetet mer som en 
livsstil.” 

Arbetet går ihop 
med livet 

Arbete som livsstil  Gränslöst arbete 

”Man har ju alltid jobbet överhängande. Man vet att är 
man sjuk, ja då får man väl sitta hemma och skriva då. Men 
det finns alltid jobb man kan göra.” 

Arbete trots 
tillfällig sjukdom 

Upplevelse av 
förlorad arbetstid 
“i onödan” 

Sjukdom  

”Det är inte ofta jag ’struntar i att arbeta’ men när jag väl 
gör det så skiter jag i vilket. Då känns det ok. Det är för att 
jag då brukar nå en punkt där jag helt enkelt inte orkar mer 
för den dagen.” 

Höga krav på 
prestation 

Orkeslöshet Hög arbetsbelastning 
och höga krav 
 

“Man känner att kroppen inte slappnar av” Svårighet att 
slappna av 
fysiskt 

Fysisk påverkan av 
stress 

Stress 



 

 

 

10 

”Tufft att återhämta sig ibland.” 
 
 
 
” ”Då det gäller arbetet, så brukar jag och min bror prata 
en del där han kan figurera som bollplank eller ventilation 
för frustration.” 

Svårt att 
återhämta sig 
mellan 
arbetspassen 
 
Ta ut frustration 
och ventilera sig 
med min bror. 

Svårt att få till 
 
 
 
Socialt stöd 

Återhämtning 
 
 
 
Det sociala livet 

“Mitt arbete är mitt liv och jag gillar det. Kommer inte 
fortsätta hela livet i den här formen eftersom det ibland är 
svårt att skilja på privat och arbetsliv.” 

Svårt att fortsätta 
arbeta på samma 
sätt för alltid 

Ej långsiktigt 
arbetssätt 

Balansgång mellan 
privatliv och arbetsliv 

 

Etik 

Studien har utgått från vetenskapsrådets etiska kodex och tagit hänsyn till framförallt 

individskyddkravets fyra riktlinjer: informationskrav, samtycke, nyttjande och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan följer en beskrivning över hur de etiska 

riktlinjerna hanterades i denna studie.  

 

I samband med att informanterna kontaktades för första gången och efter att de uttryckt 

sin vilja att vara med i studien, informerades de om studiens syfte och hur den skulle 

komma att bedrivas. Vid intervjutillfället upplystes informanterna ännu en gång om 

studiens syfte samt hur intervjuerna skulle gå till, men denna gång skriftligt. 

Informanterna mottog informationen antingen via e-post innehållande information som 

direkt skulle besvaras av informanten med godkännande, eller i det verkliga livet med 

ett fysiskt papper och en signatur. Vid detta tillfälle informerade vi också om att 

deltagandet var frivilligt och att deras personliga uppgifter samt att allt insamlat 

material skulle komma att behandlas konfidentiellt. Likaså informerade vi om att det 

insamlade materialet endast skulle användas för just denna studies syfte och inte 

missbrukas eller lämnas vidare till tredje part. Vidare informerades informanterna om 

deras rätt att avbryta deltagandet samt att de kunde välja att avstå att svara på frågor 

som upplevdes obekväma eller om skäl till att inte vilja svara fanns.  

 

Samtliga informanter fick ta del av författarnas kontaktuppgifter, detta för att 

möjliggöra debriefing men också för att erbjuda möjligheten att ta del av 

studieresultatet. Sammanfattningsvis innebar ovanstående procedur att informanterna 

informerades om studiens etiska riktlinjer vid två tillfällen; vid det första 

kontakttillfället samt i samband med medgivandet av samtycke. Eftersom denna studies 
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syfte har varit att ta reda på hur människor upplever det gränslösa arbetet i samband 

med stress och att många av de frågor som ställdes till informanterna kunde uppfattas 

som känsliga, lades mycket fokus på att förklara för informanterna hur vi arbetar med 

anonymitet och konfidentialitet. Av största vikt var också att försöka få en så bra 

kontakt som möjligt med varje informant, så att de skulle känna sig bekväma med att 

besvara våra frågor. Hälften av intervjuerna skedde därför på mindre platser och så 

avskilt som möjligt ifrån andra människor. De resterande fyra intervjuerna genomfördes 

istället via videosamtal med varje informant. Varje intervju inleddes med frågor som var 

menade att bryta isen. 
 

Resultat 

Syftet med denna studie var att djupare undersöka hur det gränslösa arbetet upplevs 

samt påverkar egenföretagares upplevelse av stress. Frågeställningen som formulerades 

var följande “Hur upplever egenföretagare flexibilitet, gränslöshet och tillgänglighet i 

arbetet kopplat till stress?”. Det resultat som framkom ur denna undersökning visar att 

egenföretagare ofta har olika bild av hur de anser att deras upplevda stress hänger ihop 

med deras gränslösa arbetsliv. Med detta syfte som utgångspunkt har 

materialinsamlingen resulterat i ett flertal kategorier och underkategorier. I tabell 2 

nedan visas samtliga kategorier och underkategorier. 

 

Tabell 2 
Översikt över identifierade kategorier och underkategorier. 

        Kategori Underkategorier 

Gränslöst arbete Arbete som livsstil 
Frihet 
Kontroll 
Ständiga tankar på arbete 
Positiva aspekter 
Flexibla arbetstider  

Sjukdom Upplevelse av onödigt förlorad arbetstid, ekonomi, oro för framtiden 

Hög arbetsbelastning och höga krav Orkeslöshet 

Stress Sömnsvårigheter, fysisk påverkan av stress, Mobiltelefon som 
stressfaktor 

Återhämtning Svårt att få till 

Det sociala livet Oförenliga scheman, begränsad familjetid, brist på stöd, bra stöd 

Balansgång mellan privatliv och 
arbetsliv 

Ej långsiktigt arbetssätt 
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Gränslöst arbete - både positivt och negativt i förhållande till upplevd stress 

Samtliga informanter i denna studie upplevde att det gränslösa arbetet var positivt och 

bidrog till känslor av kontroll och frihet. Vanligt var dock också negativa upplevelser, 

såsom svårigheter att koppla bort arbetet och istället ha arbetet hängande kvar i 

tankarna. Det gränslösa arbetet beskrevs ofta leda till känslor av att aldrig känna sig helt 

ledig, trots att man spenderar dagen med familjen eller till och med åkt på 

utlandssemester. Framförallt beskrevs det gränslösa arbetet som en bidragande faktor 

till känslor av frihet, kontroll och eget bestämmande i kontrast till negativa upplevelser 

såsom brist på familjetid, behov av avlastning och känslor av otillräcklighet. 

Informanterna upplevde således det gränslösa arbetssättet som dels positivt och dels 

negativt i förhållande till deras upplevelse av stress. 

 

“Däremot har jag ju alltid jobbet i bakhuvudet. Så är det ju.” 

 

Vad som tydligt framgick i denna undersökning var tendensen att de mer erfarna 

egenföretagarna upplevde det gränslösa arbetet i högre utsträckning som positivt, 

jämfört med de egenföretagare som fortfarande befann sig i uppstartsskedet med sin 

verksamhet. Vidare beskrev nyare egenföretagare en rädsla för att inte lyckas attrahera 

tillräckligt många kunder och därmed inte lyckas etablera en stabil kundkrets. 

Ovanstående resulterade i att de var beredda att arbeta mer och ibland också dygnet 

runt. Rädslan, oron och den ökade arbetstiden beskrevs tillsammans som en stor 

bidragande orsak till upplevelse av stress. Likaså var risken att misslyckas med ett 

uppdrag och därmed känna att kunder blev besvikna en orsak till upplevelse av stress. I 

citatet nedan beskriver en av informanterna sin oro: 

 

”Jag är bara rädd för att kunderna inte ska bli nöjda. Det är inte alltid det är möjligt 

eller ens värt att reparera, säg en motor exempelvis, utan man måste istället göra 

ganska kostsamma motorbyten och då kan kunder tro att det beror på min inkompetens 

snarare än motorfelet i sig. Det är lite tråkigt.” 

 

Sjukdom och sjuknärvaro  

Informanter som var nyblivna egenföretagare beskrev att en stor källa till oro och stress 

också var rädsla inför att drabbas allvarligare sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, 
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vilket skulle kunna resultera i att de inte kan arbeta överhuvudtaget. Det i sin tur skulle 

medföra stora konsekvenser för informanternas privata ekonomi. Vidare beskrevs också 

en stark vilja att arbeta trots sjukdomstillstånd som förkylning och feber. Exempelvis 

upplevdes en sjukdag på grund av förkylning vara en ”onödig” ekonomisk förlust och 

upplevdes istället bidra till “onödigt förlorad arbetstid”, vilket i sin tur beskrevs leda till 

ett stresspåslag. Generellt ansåg de nyare egenföretagarna i denna studie att det endast 

skulle vara befogat att sjukskriva sig om deras allmäntillstånd var kraftigt påverkat. I 

övrigt ansåg de nya egenföretagarna att det gällde att “bita ihop” och “göra det bästa av 

situationen”. Ekonomiska skäl var således den största orsaken till att arbeta trots 

kortvarig sjukdom. Vidare var det också vanligt att arbeta hemifrån vid sjukdom. 

 

“Jag blir ju inte handlingsförlamad bara för att jag är sjuk. Det är ingen big deal och 

svara på lite mail.” 

 

De informanter som länge haft ett eget företag samt uppger att de har en stabil 

kundgrupp och är etablerade på marknaden, beskrev att de hellre väljer att sjukskriva sig 

även vid lättare åkommor. De menade att det skulle kosta dem mer pengar att inte hinna 

återhämta sig och istället riskera att bli mer sjuka eller i värsta fall sjuka under en längre 

period. Gemensamt för samtliga informanter som deltog i denna undersökning var dock 

att ekonomin upplevdes som absolut viktigast i förhållande till sjukskrivningar. Vissa 

informanter såg på sjukskrivningar kortsiktigt, och vissa informanter i ett långsiktigt 

perspektiv. Upplevelser av att sjukskrivningar var starkt förknippade med ”förtroende” 

och ”förväntan” var också vanligt hos informanterna. Det ansågs inte vara helt 

acceptabelt att skjuta upp möten, projekt eller bokningar på grund av en ”snuva eller 

förkylning”, med rädsla och oro inför att eventuellt skada tilliten mellan sitt företag och 

sina kunder. 

 

”Det finns en förväntan av mig att jag ska leverera ett arbete och då måste jag också 

kunna göra det och finnas tillgänglig.” 

 

Hög arbetsbelastning och höga krav 

Informanter upplevde känslor av att “inte orka med”, som i sin tur beskrevs som starkt 

förknippade med hög arbetsbelastning, höga krav och som konsekvens av det gränslösa 
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arbetet. Känslan av att “inte orka med” upplevdes också ofta bidra till en ”ovilja” och 

”olust” att arbeta samt orsaka upplevelser av att arbetsglädjen med att ha ett eget företag 

minskade. Det var inte ovanligt att ta till åtgärder när känslor av stress och orkeslöshet 

blev påtagliga, bland annat beskrev informanterna att deras ambitionsnivå ofta sjönk. 

Som ett resultat av stressen och orkeslösheten genomfördes ibland medvetna 

nedtrappningar, ofta i form av ”tydligare” och mer ”bestämda” arbetstider. Den 

upplevda orkeslösheten som konsekvens av stress beskrevs ofta också gå hand i hand 

med krävande kunder. 

 

“Därför gick jag olika kurser i kommunikation för att i alla fall lära mig tilltala 

kunderna på ett bra och effektivt sätt.” 

 

Stress 

Informanterna beskrev känslor av oro samt en fysisk påverkan med anledning av 

upplevd stress i förhållande till det gränslösa arbetet. Svårigheter att sova samt 

muskelspänningar och “en allmänt spänd kropp” upplevdes. Informanterna beskrev att 

ovanstående symptom stod i direkt relation till deras gränslösa och flexibla arbetsliv. 

Vidare tenderade informanterna att oroa sig för att inte vara tillräckligt tillgängliga. Ett 

exempel kunde vara att en ”eventuell stor kund skulle ringa”, och att de kanske skulle 

missa en möjlighet till arbete, vilken istället skulle kunna “tillfalla en konkurrent”. 

Andra exempel på oro inför att inte finnas tillgängliga var de stresskänslor som uppkom 

efter missade samtal från exempelvis anställda. De anställda befinner sig kanske på 

arbetsplatsen och ”kanske behöver hjälp med något viktigt”. Det skulle därför kunna bli 

kris för att man inte hann svara i telefonen. Informanterna i denna undersökning 

upplevde sig alltid behöva vara tillgängliga, såväl kvällar som helger för kunder 

och/eller sina anställda. 

 

”Det har ju såklart hänt, att redaktörer ringt och man inte har varit tillgänglig. Det 

finns ju en väldig stress i det. Att man tänker att man förlorar framtida jobb också 

liksom.” 

 

Företagstelefonen, som nästan uteslutande är en mobiltelefon, var således en bidragande 

orsak till upplevelse av stress samt förstärkte den generella upplevelsen av det gränslösa 



 

 

 

15 

arbetet, både positivt och negativt. Telefonen beskrevs som ”väldigt bra”; kontakt med 

kunder underlättades och företagarna hade möjlighet att e-posta, sms:a och ringa oavsett 

var de befann sig. Samtidigt upplevdes den flexibilitet samt den ständiga uppkoppling 

som mobiltelefonen medför, också som en grundorsak till upplevelse av stress. Att 

missa ett samtal, eller lämna e-post obesvarad en längre tid, påverkade företagarnas 

stressupplevelse mycket negativt. 

 

”Jag hade känt att, fan jag borde svara den där personen så fort som möjligt, det är ju 

ändå någon som söker just mig av någon anledning. Då bör jag återkomma. Jag brukar 

faktiskt prioritera samtal före administrativt arbete.” 

 

Återhämtning 

Att lyckas återhämta sig mellan arbetspassen upplevs också vara ett större problem som 

konsekvens av det gränslösa arbetet; stress att få klart ett projekt eller arbeta färdigt 

beskrevs i flera fall till att individerna arbetar sena kvällar samt sover mindre än vad de 

behöver. Att samtidigt ständigt ha tankarna kring arbetet även när man avslutat arbetet 

för dagen beskrevs påverka möjligheterna till den återhämtning som upplevdes krävas 

mellan arbetspassen. 

 

Det sociala livet  

I denna studie fanns även tendenser på att det gränslösa arbetet upplevdes begränsa det 

sociala livet och ibland upplevas påverka vänskapsrelationer negativt. Många gånger 

upplevdes informanternas arbetstider vara oförenliga med deras umgängeskrets 

arbetstider, vilka ofta var “vanliga, traditionella” kontorstider. Ord som “tråkigt” och 

“begränsande” användes för att beskriva känslor inför detta. Likaså menade andra 

informanter att deras sociala relationer inte alls tagit stryk av deras gränslösa arbetssätt 

utan istället har en positiv inverkan och att de upplever sig istället vara mer flexibla och 

anpassningsbara. Vidare upplevdes ”begränsad tid för familjen” som en konsekvens av 

ett gränslöst arbete och som stressfaktor. De ibland väldigt långa arbetsdagarna samt de 

oförutsägbara arbetstiderna upplevdes ofta vara missgynnande för familjelivet och 

bidrog istället till känslor av ”dåligt samvete” och ”otillräcklighet”. 
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”Stressen tar över ganska mycket, vilket brukar betyda att jag arbetar ännu mer för att 

hinna ikapp. I längden innebär det mindre tid för min familj tyvärr.” 

 

Stressupplevelsen befästes ytterligare om informanterna upplevde bristande stöd i sitt 

arbete. Informanter som uppgav att de kunde inhämta hjälp i form av stöd, råd, tips eller 

praktisk hjälp beskrev sig som “inte särskilt stressade” och “stresståliga”. Informanter 

som istället beskrev att de inte hade någon att vända sig till tenderade att känna sig mer 

stressade av detta. Bristande stöd beskrevs också ligga till grund för djupa känslor av 

ensamhet hos informanterna. 

 

Balansgång mellan privatliv och arbetsliv 

Det gränslösa arbetet skildrades också som en livsstil och i vissa fall som en icke hållbar 

sådan eftersom det gränslösa arbetet upplevdes ha för stor negativ påverkan på 

privatlivet. Gränsen mellan privatliv och arbete beskrevs i flera fall som alldeles för svår 

att hålla fast vid, detta på grund av att det flexibla arbetet ofta upplevdes helt sakna 

rutiner för hur, var och när man ska arbeta. Gränssättningar mellan arbete och fritid 

upplevdes ofta oklara och luddiga, vilket i sin tur beskrevs påverka upplevelsen av 

stress negativt. 

 

“Mitt arbete är mitt liv och jag gillar det. Kommer inte fortsätta hela livet i den här 

formen eftersom det ibland är svårt att skilja på privat och arbetsliv.” 

 

Dock tenderade de informanter vars företag bedrivits en längre tid uppleva sig ha en 

något bättre balans mellan arbete och privatliv, något som de informanter med kortare 

erfarenhet uppgav att de saknade. En bra balans mellan arbete och privatliv beskrevs 

bidra till mindre oro och stress i livet överlag. 

 

Diskussion 

Diskussion utifrån tidigare teorier 

Inledningsvis kan vi konstatera att denna undersökning till stor del går hand i hand med 

tidigare vetenskapliga studier samt de teorier som finns beskrivna i inledningen av 

denna rapport. Slutsatserna Gerdenitsch et al. (2015) drog gällande kontroll i arbetet, 

positiva upplevelser såsom egenkontroll över arbetets utformning samt negativa 
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upplevelser av att ständigt vara tillgänglig beskrevs också tydligt av deltagarna i vår 

undersökning. Studien av Hilbrecht och Lero (2014) kom fram till liknande resultat, där 

författarna menade att ständig tillgänglighet är en av de mest bidragande faktorerna till 

upplevelse av stress. Vidare kan man konstatera att resultatet av denna undersökning 

också stämmer överens med övriga resultat som Hilbrecht och Leros (2014) studie 

visade; att ständig tillgänglighet är en orsak till upplevd stress samt att mobiltelefonen 

dels bidrar till stressen men också förenklar vardagen. Likaså är vår undersöknings 

resultat samstämmiga med de fynd som gjordes av Grönlund (2006) avseende hög 

kontroll i arbetet och högt inflytande i förhållande till ett ökat välbefinnande. 

 

Resultatet i denna undersökning pekar också på att det finns en skillnad i hur de mer 

erfarna egenföretagarna såg på gränssättningen mellan arbetsliv och privatliv, jämfört 

med de nyare egenföretagarna. De mer erfarna, eventuellt mer stabila egenföretagarna, 

som upplevde sig ha hög kontroll i sitt arbete, upplevde också sitt arbete som mer 

positivt och hade en bättre gränssättning mellan arbete och privatliv. De informanter 

som hade arbetat färre år och hade mindre stabila företag, upplevde sig ha en otydligare 

gränssättning mellan arbete och privatliv. De nyare egenföretagarna använde i högre 

utsträckning negativa ordalag såsom ”brist på avlastning”, ”brist på stöd”, ”dålig 

gränssättning”, ”dålig återhämtning”, ”brist på familjetid” samt ”begränsat socialt liv”.  

 

I vårt resultat fanns också mycket som tyder på att begreppet WOK är vanligare bland 

de nyare egenföretagarna än de mer erfarna egenföretagarna. Detta stämmer väl överens 

med tidigare forskning av Bäckström (2014).  

 

De nyare egenföretagarna upplevdes vara mer pressade av de krav på tillgänglighet och 

prestation som de upplevde. De hade också svårare att göra en bra gränssättning mellan 

privatliv och arbetsliv vilket resulterade i att de i högre utsträckning arbetade utanför 

ordinarie arbetstid. Överlag tenderade de nyare egenföretagarna att vara mer 

inkonsekventa med att skilja på privat- och arbetstid. Vad ovanstående resultat och 

skillnader beror på kan funderas över, men det som ligger närmast till hands för oss 

författare är kanske att företag i uppstartsfasen generellt sett borde kräva mer av 

individen än ett företag som bedrivits en längre tid. Denna studie ger delvis stöd åt 

ovanstående teori, eftersom några av nyare egenföretagarna i vår undersökning beskrev 
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sig vara tvungna att arbeta udda tider samt vara tillgängliga för sina kunder tills en stabil 

kundkrets hunnit etableras. Ytterligare forskning i området som undersöker skillnaderna 

mellan nya och etablerade egenföretagare hade dock varit önskvärt.  

 

Vidare kunde denna undersökning också påvisa skillnader mellan hur kortvarig 

sjukdom i samband med benägenhet att sjukskriva sig såg ut i förhållande till nyare eller 

mer erfarna egenföretagare. De mer erfarna egenföretagarna upplevde ofta mindre 

bekymmer med att sjukskriva sig en dag för återhämtning, i kontrast till de nyare 

egenföretagarna som istället upplevde att korttidssjukskrivning på grund av sjukdom 

kunde beskrivas som onödigt förlorade intäkter och bortkastad tid. Vårt resultat verkar 

därför också vara samstämmigt med det forskningsresultat som Aronsson och 

Gustafsson (2002) fick fram; personer med högre upplevelse av självbestämmande hade 

mindre grad av sjuknärvaro. Personer med lågt självbestämmande, låg kontroll och 

sämre inkomster hade högre tendens att gå till arbetet trots sjukdom. Den ekonomiska 

utsattheten uppgavs som det främsta skälet till sjuknärvaro. 

 

Upplevelsen av stress, brist på återhämtning samt avlastning kan likaledes styrkas i 

denna undersökning. Tidigare forskning av Schonfeld och Mazzola (2015) visade att 

egenföretagare ofta upplever brist på stöd från omgivningen eftersom omgivningen 

också ofta är konkurrenter. Samma studie visade också att några av de största 

stressfaktorerna för egenföretagare generellt är besvärliga kunder, risk att gå i förlust 

eller konkurs, sjukdom samt risk att få dåligt rykte. I den här undersökningen återfinns 

allt ovanstående; en benägenhet mellan upplevd stress och besvärliga kunder, brist på 

stöd och avlastning samt risken att gå i förlust. Således är fynden i vår undersökning i 

stort sett samstämmiga med fynden i Schonfeld och Mazzola’s forskning (2015). 

 

Lukina (2008) och Allvin et al. (1998) belyste personlighetens roll för ohälsan i 

förhållande till gränslöst arbete. Bland annat menade de att individer med 

prestationsinriktad självkänsla var mer benägna att drabbas av både psykisk och fysisk 

ohälsa. Individer med prestationsinriktad självkänsla tenderar också ofta att vara mer 

benägna att använda sig av kompensatoriska strategier. Således tyder tidigare forskning 

på att personlighet och individuella faktorer är viktiga faktorer till hur det gränslösa 

arbetslivet upplevs. I vår undersökning fick vi en tydlig bild över att kompensatoriska 
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strategier var vanligt förekommande i informanternas arbetsliv. Med utgångspunkt i de 

åsikter och de upplevelser som informanterna i denna studie har förmedlat oss 

författare, kan det kanske vara så att ovanstående stämmer. De mer prestationsinriktade 

personlighetstyperna har möjligtvis mer ont av ett gränslöst arbetssätt, men här tror vi 

att en mängd ytterligare forskning hade behövts för att driva den hypotesen vidare. I 

denna undersökning kan ingen som helst slutsats mellan personlighetstyper och stress i 

samband med ett gränslöst arbete dras, eftersom inga frågor om personlighet fanns med 

i varken intervjuguide eller i vår frågeställning. 

 

Praktiska implikationer 

De i studien framkomna resultaten tyder på att det finns mycket att lära om människors 

upplevelse av stress i förhållande till det gränslösa arbetet. Att lära sig mer om 

exempelvis vad specifikt det är i ett gränslöst arbete som upplevs orsaka stress samt hur 

ett gränslöst arbete upplevs tror vi är viktigt i ett alltmer tillgängligt samt datoriserat 

arbetsliv, både utifrån individ- och samhällsnivå.  

 

Utifrån ett individperspektiv är egenföretagare en grupp som, vid sidan om sitt faktiska 

arbete, också har ansvar inom många företagsområden som en vanlig företagsanställd 

inte vanligtvis behöver tänka på. Egenföretagares prestation, eller icke-prestation, är 

något som direkt påverkar denne både privat- och företagsekonomiskt till skillnad från 

en vanlig anställd som kan vara sjuk, ta ut semester eller ta ut vård av barn utan att detta 

påverkar dennes ekonomi nämnvärt. Egenföretagaren måste också i högre grad ta 

hänsyn till sitt rykte, sin reklam, bemötandet, kunder, tillgänglighet med mera. Med 

andra ord har egenföretagare aningen fler faktorer som kan komma att påverka 

upplevelsen av stress, vilket gör egenföretagaren mycket intressant att undersöka 

närmare.   

 

Ur ett samhällsperspektiv kan ämnet också anses vara mycket viktigt, eftersom det finns 

minst 1 000 000 egenföretagare i Sverige som har mellan 0-19 anställda (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Således bör det vara av samhällsintresse att undersöka deras 

arbetsrelaterade stress, hälsa och gränslösa arbete samt identifiera vilka faktorer som 

främjar eller hämmar hälsan och upplevd stress bland egenföretagare.  
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod vi valt att använda i samband med denna studie får anses ha 

passat väl med studiens syfte; ”Hur upplever egenföretagare flexibilitet, gränslöshet 

och tillgänglighet i arbetet kopplat till stress”. Vidare kan vi påstå att resultatet har 

bestått av verklighetsbeskrivningar som i sin tur lett till en sammanställning av 

informanternas egna upplevelser av verkligheten. Vad gällande generaliserbarhet är 

detta något svårt eftersom undersökningen var liten samt att målet inte har varit att 

generalisera. Vi anser också att vi att denna undersökning har god förankring i data, 

eftersom vi i vår analysmetod Innehållsanalys arbetade igenom materialet noggrant. 

Detta för att i största möjliga mån undvika att förlora viktig information samt för att inte 

heller lägga till uppgifter som inte tillhört materialet ifrån början.  

 

Å andra sidan, trots att studien handlar om gränslöst arbete och stress utifrån ett 

arbetsrelaterat perspektiv, så berör denna undersökning också personliga områden som 

kan uppfattas som känsliga. Undersökningen handlar till stor del om informanternas 

reflektioner kring eventuella samvetskval rörande familj, ekonomi och 

vänskapsrelationer. Med detta i åtanke hade en kvantitativ forskningsdesign bestående 

av enkäter också varit en lämplig forskningsmetod. Genom att använda sig av 

enkätundersökningar hade informanterna kunnat besvara frågorna anonymt. Trots den 

opartiskhet som vi intervjuare har försökt att ha, finns det risk att informanterna kan ha 

upplevt olust att diskutera känsloladdade teman med oss. 

 

Vad gällande undersökningens validitet ska det givetvis inte förglömmas att alla 

människor, så också vi författare som står bakom denna undersökning, har olika 

förkunskaper, bakgrund, fördomar och sätt att tolka upplevelser och berättelser. Detta 

kan givetvis ha påverkat detta undersökningsresultat; svar ifrån informanter kan tolkas 

och analyseras på ett flertal vis. För att undvika alltför stora fel i våra tolkningar av 

materialet, valde vi att följa Langemar’s (2008) råd att läsa igenom varandras 

transkriberingar och göra analyser på både sitt eget och den andre författarens insamlade 

material. 

 

Urvalet i denna undersökning hade också kunnat vara mer specifikt och avgränsat, 

exempelvis till yrkesgrupper eller till hur länge egenföretagarna bedrivit sitt företag. 
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Genom en sådan avgränsning skulle vi eventuellt ha kunnat få fram mer jämförbara 

resultat, informanterna emellan. Informanternas yrken visade sig vara väldigt olika 

varandra, och det kan eventuellt ha påverkat studiens reliabilitet; hur vet vi som forskare 

att de olika yrkena inte är det som påverkar upplevelse av stress snarare än fenomenet 

gränslöst arbete? Att nå fullständig reliabilitet i en undersökning som denna verkar svårt 

men vårt främsta mål har givetvis varit att komma så nära det som möjligt. Med 

anledning av detta lade vi ned mycket tid på att skapa en så genomarbetad och 

genomtänkt intervjuguide som möjligt. Det tror och hoppas vi har lett till bra kontroll 

över att vi har lyckats mäta rätt saker, nämligen det gränslösa arbetets förhållande till 

upplevelser av stress.   

 

Oväntade fynd 

Utifrån resultatet av denna undersökning kan vi konstatera att det hade bildats två 

grupper av informanter, nämligen gruppen “nyare egenföretagare” samt gruppen “mer 

erfarna egenföretagare”. Detta fynd var inget vi hade förväntat oss, och får oss att förstå 

att det kan finnas en poäng att studera detta fenomen vidare.  

 

Slutsats och förslag till framtida forskning 

Då denna undersökning inte är särskilt omfattande och enbart består av material från 

åtta informanter, samt är inriktad på informanternas subjektiva upplevelser av stress i 

samband med ett gränslöst arbete, kan ingen slutsats dras. Vi kan dock se tendenser på 

att vissa upplevelser av det gränslösa arbetet ter sig vara vanligare än andra. Ett exempel 

på det är informanternas upplevelse av att det är svårt att sätta gränser mellan arbete och 

fritid. Likväl indikerar våra resultat på skillnader i upplevelser av stress mellan erfarna 

och oerfarna egenföretagare, som nämnt ovan. Egenföretagare uppdelade efter 

yrkesområden eller branscher kan också vara av intresse att undersöka närmare.  

 

För att kunna dra en slutsats i ämnet samt lära sig mer om det gränslösa arbetets 

förhållande till stress, tror vi att en mängd ytterligare forskning behövs, där man 

undersöker hur fler egenföretagare upplever ämnet. För att exempelvis ge de som vill 

starta ett eget företag en bra grund att stå på och ge tillgång till stöd för hur man bäst 

kan hantera det gränslösa arbetets negativa konsekvenser, tror vi att detta ämne är av 

största vikt att studera närmare.  
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Avslutningsvis anser vi att en jämförande arbetslivsforskning på internationell nivå, likt 

Grönlund (2006), hade varit väldigt givande i form av att tillbringa oss nya kunskaper 

om gränslöst arbete, stress samt vilka regionala faktorer som samspelar. Sådan 

forskning hade kunnat ge oss nyttiga kunskaper i vad som är framgångsreceptet i vissa 

länder, men också vad som är dåligt i andra. Ovanstående utifrån faktorer såsom kultur, 

välfärd, arbetsmoral, samhällsstruktur, föräldraförsäkring, arbetsrätt, jämställdhet och så 

vidare. Det hade kunnat ge oss en bredare helhetsbild av termerna gränslöst arbete och 

arbetsrelaterad stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 

Referenser 

Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, T., Eriksson, T., Forslin, J., Miller, M. & 

Trollestad, C. (2003). Friskfaktorer i arbetslivet. Stockholm: Prevent. 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. & Skärstrand, E. 

(1998). Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser (1998:21). Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 

Andersson, P. (2008). Happiness and health: Well-being among the self-employed. The 

Journal of Socio-Economics, 37(1), 213–236. doi:10.1016/j.socec.2007.03.003 

Aronsson, G. & Gustafsson, K. (2002). Sjuknärvaro - förekomst och 

utvecklingstendenser (2002:8). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Bäckström, A. (2014). Samband mellan arbetsrelaterat över engagemang och 

återhämtning (Magisteruppsats). Umeå: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Institutionen för psykologi. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:751483/FULLTEXT01.pdf 

Gerdenitsch, C., Kubicek, B. & Korunka, C. (2015). Control in flexible working 

arrangements: When freedom becomes duty. Journal of Personnel Psychology, 

14(2), 61–69. doi:10.1027/1866-5888/a000121 

Grzywacz, J. G., Carlson, D. S. & Shulkin, S. (2008). Schedule flexibility and stress: 

Linking formal flexible arrangements and perceived flexibility to employee health. 

Community, Work & Family, 11(2), 199–214. doi:10.1080/13668800802024652 

Grönlund, A. (2006). Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet 

i Västeuropa och Sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 13 (nr 2), 2-23. 

Hanson, M. (2004). Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens 

(Doktorsavhandling, 2004:8). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Tillgänglig: 

http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2004/aio2004_08.pdf 

Hilbrecht, M. & Lero, D. S. (2014). Self-employment and family life: Constructing 

work–life balance when you're ‘always on’. Community, Work & Family, 17(1), 

20–42. doi:10.1080/13668803.2013.862214 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna 

sig. Stockholm: Liber AB 

Lukina, V. (2008). Prestationsbaserad självkänsla, kompensatoriska strategier och 

återhämtning i det gränslösa arbetet (Master’s thesis). Västerås: Akademin för 



 

 

 

24 

hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:121448/FULLTEXT01.pdf 

Oren, L. (2012). Job stress and coping: Self‐employed versus organizationally 

employed professionals. Stress and Health: Journal of the International Society for 

the Investigation of Stress, 28(2), 163–170. doi:10.1002/smi.1418 

Parslow, R. A., Jorm, A. F., Christensen, H., Rodgers, B., Strazdins, L. & D'Souza, R. 

M. (2004). The associations between work stress and mental health: A comparison 

of organizationally employed and self-employed workers. Work & Stress, 18(3), 

231–244. doi:10.1080/14749730412331318649 

Partsrådet. (2016). Arbetsmiljö i förändring och utveckling. Stockholm: Partsrådet. 

Schonfeld, I. S. & Mazzola, J. J. (2015). A qualitative study of stress in individuals self-

employed in solo businesses. Journal of Occupational Health Psychology, 20(4), 

501–513. doi:10.1037/a0038804 

Statistiska centralbyrån. (2016). Företag (FDB) efter storleksklass och år. Hämtad 

2017-01-14, från 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0101/FDBR

07/table/tableViewLayout1/?rxid=4edc71f7-8d48-450b-bd17-5068994a61e1 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

  



 

 

 

25 

Bilaga I 

               

Vi är två studenter som studerar Psykologi III distans på Linneuniversitet. I samband 

med vår C-uppsats, genomför vi en studie som har för syfte att djupare undersöka hur 

det gränslösa arbetet kan påverka egenföretagares upplevelse av stress. Genom 

intervjuer med egenföretagare är målet att kunna få mer information om detta. Intervjun 

kommer enbart att hållas med ditt samtycke, och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande eller avstå från att besvara någon fråga. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och all insamlad data kommer att raderas efter slutfört arbete. I all 

redovisning av resultatet kommer du att vara helt anonym. Resultatet av studien 

kommer att sammanfattas i en kandidatuppsats som kommer att publiceras offentligt. 

Erhåller vi ditt samtycke till medverkan? 

 

 

Stort tack på förhand, 

Malin Hannani 

tfn: 070-XX XX XXX; 

mail: xxxxxxx@.se 

 

Arnela Kadic 

tfn: 070-XX XX XXX; 

mail: xxxxxxx@.se 
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Bilaga II 

Intervjuguide 

Inledning – presentation av oss själva och vår studie. 

Arbetsbakgrund 

Berätta lite om dig själv. 

Beskriv din arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Hur ser dina arbetsdagar ut? 

Hur ser dina arbetstider ut en normal vecka? 

När upplever du att din arbetsdag slutar? 

 

Upplevd stress 

Upplever du att du är stressad? Hur? På vilket sätt? När? Varför? Varför inte - Gör du 

något särskilt för att hålla dig lugn? 

Finns det en möjlighet att din upplevda stress i första hand är ett resultat av egna, 

bristfälliga stresshanteringsstrategier? 

Finns det några utmärkande situationer i ditt arbete som du upplever som särskilt 

stressiga? 

Känner du att du kan påverka sådana situationer så att du inte blir lika stressad? 

Om du skulle vara “otillgänglig” en dag, eller exempelvis ha semester, påverkar det din 

upplevelse av stress? Varför då? På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

Händer det att du arbetar trots att du egentligen borde ha varit sjukskriven? Varför, 

varför inte? 

Känner du ibland att du är så stressad att det påverkar din sömn och/ eller ditt sociala 

liv? Är du ibland så stressad att du inte orkar göra roliga saker? 

Har du någon eller några att vända dig till för tips, råd och stöd i arbetet? Vilka då? Om 

inte, varför tror du det är så? 

Upplever du att stress ibland påverkar dig fysiskt? 

Har den arbetsrelaterade stressen någon påverkan på ditt privata vardagsliv? Hur? På 

vilket sätt? 
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Gränslösa arbetet & krav på tillgänglighet 

Man pratar om det gränslösa arbetet (att arbeta utanför “traditionella” arbetstider; vara 

tillgänglig för kunder/anställda genom telefon, sms, mail och annat).  Har du några 

tankar och funderingar kring ett gränslöst arbete? Vad är dina upplevelser av detta? 

Hur känner du inför ett gränslöst arbete? Är ett gränslöst arbete positivt eller negativt 

för dig? Varför då? 

Arbetar du ofta på den tid som egentligen skulle ha varit din fritid? 

Helger/kvällar/nätter? 

Vad finns det förväntningar på dig, exempelvis; att dina anställda eller kunder kräver att 

du bör vara tillgänglig utanför “normal” arbetstid? Finns andra exempel på krav från 

kunder/anställda? 

Upplever du att du hinner återhämta dig tillräckligt mellan de tillfällen du arbetar? 

Upplever du någon form av oro inför att inte finnas där för anställda/kunder? 

Hur mycket tänker du på ditt arbete, och hur känner du om ditt arbete generellt? 

Hur ser du på om du skulle råka missa samtal, mail eller sms ifrån kunder/anställda? 

Vilka känslor och tankar brukar uppstå? 

Använder du dig av kompensatoriska strategier, t.ex. hoppar över raster och luncher, för 

att hinna med ditt arbete? På vilket sätt? Hur känner du inför detta? 

 

Kontroll 

Upplever du att du har kontroll och kan bestämma över hur ditt arbete och dina 

arbetsdagar skall se ut? När, var och hur du skall arbeta? 

Tycker du att ett flexibelt arbete är mer positivt eller negativt? Kan du förklara varför? 

Hur ser du på gränssättning mellan arbete och fritid, känner du att du har kontroll över 

hur en sådan gränssättning ser ut? Är du konsekvent med en sådan gränssättning? 

Varför/varför inte? 

Arbetar du ofta på kvällar och helger? 

Upplever du att du kan strunta i att arbeta ibland, och känna att det är okej? Att du kan 

släppa tankarna på arbetet efter att du beslutat dig för att inte arbeta? 

 

Slutord från forskarna 

Tack för att du har deltagit i denna studie. Är det något du undrar över eller vill veta 

mer om? 


