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Titel:   ”Det gäller att stänga kylskåpsdörren, annars går 

kompressorn sönder” – En kvalitativ studie om att göra det 

gränslösa arbetslivet hållbart 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utreda hur organisationer kan 

arbeta för att tillgodose förutsättningar att det gränslösa 

arbetslivet på ett tillfredsställande sätt ska fungera för att 

reducera påverkan på anställdas hälsa. Den syftar även till att 

undersöka hur organisationer kan skapa en hållbar grund för 

anställda att kunna prestera på arbetet när man jobbar under 

gränslösa förhållanden   

 

Metod: En tvärsnittsstudie som behandlar fenomenet tillgänglighet 

och gränslöst arbetsliv med en induktiv ansats. 

Datainsamlingen har skett kvalitativt genom ostrukturerade 

intervjuer.    

 

Slutsats:  Studien har visat att de negativa aspekter som kopplas till det 

gränslösa arbetslivet i hög grad kan hanteras genom 

organisationella insatser. Organisationer kan 

medvetandegöra problematiken till sina anställda genom t.ex 

kurser inom stresshantering eller prioritering. Organisationer 

kan även skapa strukturer för det sociala stödet som i många 

fall krävs för att individer i organisationer ska kunna 

upprätta egna strategier för att kunna hantera de 

påfrestningar som tillkommer vid gränslöst arbete. 

 

Nyckelord 
Gränslöst arbetsliv, Stress, Återhämtning, Tillgänglighet, Socialt stöd, Företagskultur 

 

  



 

  

ii 

Abstract 
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Economics at Linnaeus University of Kalmar, Autumn 2014. 
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Advisor:  Kjell Arvidsson 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Title:   "You have to close the refrigerator door, otherwise the 

compressor will break" - A qualitative study of making the 

limitless working life sustainable 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to investigate how organizations 

can work to meet the prerequisites of the limitless working 

life in a satisfactory way in order to reduce the impact on 

employees' health. It also aims to examine how organizations 

can create a sustainable basis for employees to perform at 

work when working under limitless conditions.  

Method: A cross-sectional study that deals with the phenomenon 

availability and limitless working life with an inductive 

approach. Data has been collected qualitatively through 

unstructured interviews.    

 

Results:  The study has shown that the negative aspects linked to the 

limitless working life largely can be managed by 

organizational efforts. Organizations can sensitize the 

problem to their employees through e.g. courses in stress 

management or prioritization. Organizations can also create 

structures for social support which in many cases required 

individuals in organizations to establish their own strategies 

to cope with the stress caused by the limitless working life. 
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Limitless Working Life, Stress, Recovery, Availability, Social Support, 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De har kommit nu. De veckorna som de flesta av oss väntar ivrigt på ett helt år. Att 

äntligen få koppla av på en kritvit strand med vy över kristallblått vatten med en 

cocktail prydd med paraply och tillhörande bok. Detta är en tid då man efter ett tufft 

år ska få koppla av och bara vara. Njuta av det man annars inte har tid att njuta av. 

Göra de saker man annars i vardagen inte hinner med. Att få ägna sig åt flera veckor 

med det man vill göra. Att få chansen att helt koppla av och känna sinnesro. Detta var 

möjligt förr, innan man fick ett jobb som krävde ens ständiga uppmärksamhet. Trots 

ens frånvaro krävs en ständig närvaro. Kollegorna har frågor på PM:t som skrevs 

innan man åkte på semester. Kundkontakter måste se till att skötas trots att man råkar 

vara på semester. Om emailen inte kollas nu, kommer det då vara ett berg av arbete 

som väntar på en när man kommer hem? Lika bra att ta upp laptopen och titta för att 

vara på den säkra sidan. 

 

Dagens verklighet ser annorlunda ut än vad den gjorde förut. Många saker fungerar 

inte längre som de en gång gjorde. Vissa yrken har helt försvunnit medan helt nya 

typer av yrken har fötts. Detta ter sig vara en naturlig del av den ständiga utveckling 

som sker. En bakomliggande orsak till att denna utveckling sker är bland annat att ny 

teknik leder till nya möjligheter. Denna nya teknik kan i sin tur förvärvas av 

organisationer och omsättas för att skapa nya förändringar. Det talas om ”det nya 

arbetslivet- det gränslösa arbetslivet”. Ett arbetsliv som präglas av flexibilitet på flera 

olika nivåer. Många är idag inte nödvändigtvis bundna till en arbetsplats. 

Inställningen från många organisationer har ändrats och frågan ”var” uppgiften blir 

utförd är inte längre lika intressant, huvudsaken är ”att” uppgiften blir utförd inom 

den uppsatta tidsramen.  

 

Scenariot som är uppmålat ovan är inget som längre är ovanligt. I och med att internet 

finns utbrett globalt och att samhället sedan är anpassat för denna teknik gör att vi 

idag är lättillgängliga i stort sett var än i världen vi befinner oss. Denna 

lättillgänglighet har även skapat utrymme för förändringar i arbetslivet, alltså vad som 

kallas det gränslösa arbetslivet. 
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Men vad innebär då ”det nya arbetslivet”? Att skriva det med en sådan benämning 

innebär att det genast kommer invändningar. En av dessa invändningar är att det 

gränslösa arbetslivet förekommit i någon form tidigare och därmed inte är ett fenomen 

som kan betecknas som ”nytt”. Vad man kan säga är att det idag finns aspekter som är 

helt nya. Ett exempel på detta är spridningen av persondatorer och den utbredda 

användningen av Internet. Med hjälp av tekniska hjälpmedel som persondatorer, 

surfplattor och mobiltelefoner kan en mängd olika arbetsuppgifter utföras lika bra 

hemma som på arbetsplatsen (Allvin et al. 2011). 

 

Vad dessa nya tekniska hjälpmedel har skapat är en ny förutsättning för att ständigt 

vara tillgänglig. Begreppet tillgänglig kan förklaras med ”en individs eller gruppers 

förmåga att vara disponibla i förhållande till någon eller något” (Bergman & Ivarsson 

2010, 8). Vidare kan diskuteras att innebörden av begreppet tillgänglighet bär på flera 

dimensioner. Det finns många aspekter av våra liv som kräver vår tillgänglighet varav 

familj och arbete benämns som två ”giriga institutioner” som båda kräver energi och 

engagemang. Arbetsgivaren har behov av arbetskraften, vilket ofta avser den 

tillgänglighet som i tid och rum betyder att man befinner sig på en viss arbetsplats 

under en viss tid. Tidsdimensionen innebär bland annat huruvida man är anställd på 

heltid, deltid eller annat kontrakt. Rumsdimensionen handlar om till vilken grad man 

är tillgänglig utanför sin arbetsplats, alltså att man tar med sig sitt arbete hem, eller att 

man är möjlig att nå för arbetsgivaren under sin lediga tid (Bergman & Ivansson 

2010). 

 

Som ett resultat av ”det nya arbetslivet” med ständig uppkoppling och tillgänglighet i 

fokus har den svenska fackföreningen Unionen uppmärksammat det gränslösa 

arbetslivet som en gråzon som till största del är oreglerad, och ser behov av framtida 

insatser från arbetsmiljöverkets sida. I en rapport har Unionen presenterat några av de 

effekter som detta fenomen medför. Sett från den positiva sidan är att medarbetare 

uppfattar detta sätt att arbeta som positivt då det underlättar att få vardagen att gå 

ihop. Man kan lämna och hämta barnen från dagis, eller skola för att senare slutföra 

sin uppgift vid självvalt lämpligt tillfälle. Ser man på de negativa aspekterna från detta 

kan sägas att det finns samband mellan denna typ av arbetsstruktur och stress, eller 

andra utmattningssymptom (Johansson och Gullstrand 2011). 
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Behovet av avkoppling mellan arbetspassen för att kunna prestera väl på jobbet är ett 

påstående som de allra flesta av oss är villiga att hålla med om. Att det finns ett behov 

av återhämtning och avkoppling är däremot inget nytt fenomen och ämnet togs upp av 

Karl Marx (1867/1886) redan på 1800- talet, som uttryckte följande; 

 

”Men kapitalet stannar icke härvid. I sin blinda, omättliga varulfshunger 

efter sådant arbete, som ger vinst, därför att de icke betalas, övferskrider de 

icke blott de moraliska, utan äfven de rent fysiska maximigränserna för 

arbetsdagen. Det lägger beslag på den tid, som borde afses för kroppens 

uppväxt, utveckling och hållande vid helsa. Det röfvar den tid, som borde 

anslås till att hemta frisk luft och lifvas af solskenet. Det knappar af på 

måltidstimmarna och drar om möjligt in dem i sjelfva produktionsprocessen, 

så att arbetaren får sin föda under sjelfva arbetet, alldeles som ugnarna 

matas med kol och maskineriet med talg eller olja. Den sunda sömnen för 

samlande, förnyande och uppfriskande af lifskraften reduceras till så få 

timmars dödstrött orörlighet, som en absolut utarbetad organism 

ovillkorligen fordrar för att åter få lif i sig.”  

(Marx 1867 översatt av Branting 1886, 2-3) 

 

Med detta citat åsyftas hur företag ville maximera effektiviteten hos sina anställda 

genom att ha långa arbetsdagar. Vad människorna i företagen inte frågar sig är hur 

länge detta kan fortgå. Hur länge orkar man egentligen vara tillgänglig för jobbets 

räkning innan det resulterar i utmattning vilket i sin tur leder till ineffektivitet? 

 

Frings-Dresena et al. (2001) menar att utmattning kan komma som en konsekvens av 

sitt arbete och upplevs ofta efter arbetsdagens slut. Detta i sig behöver inte ses som ett 

problem om man blir erbjuden tillräcklig tid för återhämtning. Att man känner känslor 

av tillfällig överbelastning genom att tänka att man 'behöver lägga mig ner en stund' 

eller att man 'behöver bli lämnad ifred' är vanligt och kan ses som ett hälsosamt 

tecken på den psykofysiologiska balansen. Däremot finns det hypoteser om att 

upprepad otillräcklig återhämtning från arbete kan utlösa en ond cirkel, på vilket 

åtgärder måste utövas vid starten av varje arbetsperiod för att åter skapa en hållbar 

balans. Detta är viktigt för att motverka att anställda inte blir utbrända eller att 

produktiviteten blir lidande (Frings-Dresena et al. 2001). 
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Frågan är hur detta kan komma att påverka anställda och i sin tur organisationer som 

har som struktur att ha ett gränslöst arbetsliv. Upplever anställda i gränslösa 

organisationer att de får den återhämtning som onekligen behövs för att kunna utföra 

ett fullgott arbete? 

 

Vad som kan tilläggas i diskussionen är att andra länder har provat olika varianter 

kring hanteringen av hur man ska komma till rätta med den ständiga arbetsrelaterade 

uppkopplingen. Frankrike har, i samarbete med många arbetsgivare och 

fackföreningar, som ett resultat av den lidande avkopplingen och återhämtningen 

infört ett förbud för arbetsrelaterad IT efter kl 18 på kvällen. Syftet med detta förbud 

är att den lagstadgade arbetstiden ska hållas (Mangan 2014). Även i Tyskland har 

debatten fått stort fokus där förslag om liknande lagstiftning har diskuterats. Andra 

företag har börjat stänga av servrar efter arbetstid eller radera arbetsrelaterade email 

under semester (Hedström 2013). Med bakgrund av detta kan det fastställas att det 

kan behövas åtgärder för hantera det nya gränslösa arbetslivet. Fackföreningen 

Unionen har i detta avseende även presenterat en rapport som ger förslag på 

upprättandet av riktlinjer till vilka organisationer bör hålla sig för att uppnå en viss 

balans mellan fritid och arbetsliv (Gullstrand 2013). 

 

Vad som fick oss att få upp intresse för att vidare vilja studera detta ämne var vårt 

eget engagemang i frågan om tillgänglighet. Oavsett om vi ännu är yrkesverksamma 

eller inte är i sammanhanget irrelevant, då det är tillgänglighetsaspekten som 

stimulerade vår nyfikenhet. En aspekt på tillgängligheten har vi sett hos oss som 

studenter, vi är aldrig lediga från studierna även om vi inte har föreläsningar och 

dylikt dagarna i ända. Det finns ständigt en överhängande känsla av att man kan göra 

något studierelaterat även om det inte finns något krav på det. Det finns deadlines för 

uppsatser, andra inlämningar och utsatta datum för tentor, men utöver det får vi 

disponera vår tid bäst vi vill. Något som slog oss var att vi under våra 

universitetsstudier inte kunnat läsa något skönlitterärt då känslan av att man istället 

kan lägga tiden på att läsa kurslitteraturen överväger njutningen i att läsa en god bok. 

Enligt skolverket ska vi som studerar på heltid plugga 40 timmar i veckan, lika 

mycket som en heltidsanställd person på ett företag ska arbeta i veckan. Ofta 

resulterar det dock i att vi lägger mer än 40 timmar på studier en vecka, exempelvis 
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veckan innan tentan brukar resultera i ca 12 timmar om dagen med en ständig stress 

om att försöka hinna få in all information i huvudet. Vi är väl medvetna om att vi hade 

kunnat lägga mer tid under de veckor som inte är “tentaveckor” på att läsa 

kurslitteraturen, men i och med att vi har friheten att disponera över vår egen tid 

lägger vi gärna mer tid på annat för att försöka kompensera den stress som 

uppkommer med studierna.  

 

Vi insåg inte bara att det redan idag kan skapa en viss stress utan att denna typ av 

arbete inte osannolikt kan fortsätta att beröra oss själva efter avslutade 

universitetsstudier. Det fick oss att inse att det gränslösa arbetslivet troligen kommer 

att bli en stor del av vår vardag och då blev det för oss viktigt att undersöka dess 

påföljder och vilka konsekvenser detta kan ha både för oss som individer, i relation 

till arbete, organisationer och andra aspekter av tillvaron som kan komma att 

påverkas. Frågor som blir av intresse måste sedan granskas från två intressesfärer. 

Den ena sfären är individens sfär. Att man ska få må bra, känna sig relativt ostressad 

eller åtminstone ha förutsättningar för att begränsa den arbetsrelaterade stressen. 

Individens behov av avkoppling bör alltså ligga i organisationens intresse, som utgör 

den andra sfären, detta är en förutsättning för att kunna vara produktiv. Den andra 

sfären är organisationen som helhet. Att ha friska anställda som känner sig 

engagerade och motiverade att utföra sitt jobb. 

 

Avslutningsvis vill vi belysa att det finns tydliga samband mellan behovet av 

avkoppling och att prestera på jobbet. I en studie utförd av Arnold B. Bakker (2014) 

som behandlar de dagliga fluktuationerna i arbetsengagemang framkom detta 

samband som en särskilt viktig slutsats för att kunna känna motivation och att vara 

produktiv. Med det sagt vill vi återkoppla till det inledande scenariot i denna uppsats, 

och då tänker vi att vi gärna skulle få avnjuta den där paraplybeprydda cocktailen 

under så stressfria och avkopplande förhållanden som möjligt. 

 

1.2 Problemdiskussion 
I Sverige är vi vana att se på arbetslivet som en del av samhället då stora delar av 

arbetets utformning styrs av lagar, regler och avtal (Allvin et al. 2006). Vi arbetar inte 

heller enbart för att vi måste tjäna pengar för att kunna betala hyra och mat, utan 

arbetar även för att rättfärdiga oss i samhällets ögon och må bra. Idag måste individen 
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i större utsträckning själv avgöra när var, hur, med vad och med vilka denne ska 

arbeta. I och med den större valfriheten som ges individen skapas en större osäkerhet 

för vad som faktiskt krävs av denne från arbetsgivarens sida. Detta leder ofta till att 

individen arbetar betydligt mycket mer än vad hen annars skulle gjort (ibid). När 

villkoren för arbetet blir mer fria och flexibla skapas möjligheter, men även ett tryck 

på individen att prestera mer. Var detta tryck kommer ifrån exakt är svårdefinierat, 

men kan enligt Allvin med flera (2006) komma från individen själv eller utifrån. 

Kommer trycket från individen själv kan det vara att dennes intresse för arbetet är 

stort och lusten att göra ett bra jobb tar överhanden. Vissa personer kan bli så 

absorberade i sitt arbete att de inte kan stänga av, kanske framförallt personer som har 

självständiga jobb med stora utmaningar och höga belöningar, exempelvis konsulter. 

En annan källa till individuellt tryck på arbetsprestation kan grundas i personens egen 

osäkerhet. Vissa människor känner sig tvingade att arbeta mer än vad organisationen 

formellt kräver. Anledningen till detta kan bero på bland annat personalbrist eller  hot 

om uppsägningar vilket gör att personen känner ett behov av att prestera bättre (ibid). 

Detta är ett exempel på hur den psykosociala arbetsmiljön uttrycker sig. Den 

psykosociala arbetsmiljön innebär de icke fysiska förhållanden som påverkar oss i 

arbetet och hur individer uppfattar och reagerar på dessa förhållanden (Zanderin 

2005). Utifrån individens tidigare erfarenheter har man olika krav och olika anspråk, 

vilket innebär att olika individer kan uppleva situationer helt olika, trots att 

situationen rent objektivt är identisk.  

 

Mot bakgrund av detta kan reaktioner på arbetstider, arbetsmängd, lönenivåer, 

arbetsledning med mera påverkas av de olika krav som olika människor har. Mot 

bakgrund av detta resonemang blir det alltså viktigt att skilja på den yttre/objektiva 

och den inre/subjektiva arbetsmiljön (ibid). Den psykosociala arbetsmiljön blir 

påtaglig i det gränslösa arbetslivet, då man som individ i högre grad har mer 

individualiserat arbete och med det följer individens inre krav. En dålig psykosocial 

arbetsmiljö kan således påverka individer negativt och leda till hälsoproblem som 

stress och utmattning. Enligt arbetsmiljöverket är det organisationerna som har det 

yttersta ansvaret för att arbetsmiljön följer de regler som är uppsatta 

(Arbetsmiljöverket 2010). Arbetsmiljöverket har även reglerat att det ska finnas 

tillräckligt utrymme för återhämtning för att individen inte ska drabbas av 

hälsoproblem (ibid). Problemet med detta blir då hur man kan hantera denna viktiga 
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återhämtning när man som individ är en del av den gränslösa verkligheten. Då 

gränserna mellan privat- och arbetsliv i allt högre grad suddas ut och mycket av 

arbetet utförs utanför den fysiska arbetsplatsen, hur utövar då organisationerna deras 

lagstadgade arbetsmiljöansvar? 

 

Nya sätt att arbeta på växer fram och dessa är väldigt flexibla och rörliga. Det ringar 

in ett ökande behov av att balansera flexibiliteten med produktiviteten och att den 

traditionella benämningen kontorslokaler bör omformuleras just eftersom att det idag 

går att vara flexibel med var man arbetar (Abib-Pech 2013). I dagens moderna 

samhälle förväntas man vara nåbar dygnet runt vilket utmanar behovet för 

avkoppling. Hon menar att framtidens ledare måste anpassa sina perspektiv så att de 

passar bättre med detta samt deras känsla för vad som är viktigt och brådskande. 

Författaren fortsätter dock inte detta resonemang utan hänvisar enbart framtida ledare 

att anpassa sig efter den nya eran. 

 

En undersökning som gjordes av företaget Forrester 2012 visade att det 2016 kommer 

att vara 350 miljoner anställda som äger en smartphone. 57 % av dessa kommer 

använda smartphonen i sitt dagliga arbete (Pitichat 2013). Den nya utbredningen av 

smartphones banar väg för att anställda kan ta med sig arbetet hem genom att 

exempelvis ha jobbmailen i telefonen. Forskning har gjorts inom detta område och på 

vilka sätt det påverkar individen. Exempel på sådan forskning är Derks, Mierlo och 

Schmitz dagboksstudie som genomfördes 2014. De kom bland annat fram till att 

intensivt arbetsrelaterat användande av smartphonen efter arbetstid är negativt för den 

psykologiska avskildheten. Det intensiva arbetsrelaterade smartphoneanvändandet 

innebär att arbetet följer med hem vilket leder till arbetsrelaterad utmattning, eller 

som vi tolkar det, stress (Derks, Mierlo och Schmitz 2014). En annan studie som 

gjorts inom detta område är Pitichat’s (2013). Han anser att det kommer bli 

problematiskt för företag som försöker beordra sina anställda, genom policys och 

dylikt, att de inte får använda sina smartphones på arbetsplatsen. Han menar istället 

att ledningen ska uppmuntra arbetstagarna till att använda sina smartphones som 

verktyg till arbetet, som i längden kan öka organisationens effektivitet. Organisationer 

kommer, om de integrerar de anställdas smartphoneanvändande på arbetsplatsen, 

lättare kunna anpassa sig till de förändringar som sker i organisationens omvärld 

(Pitichat 2013).   
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Mot bakgrund av detta resonerar vi att det kan finnas ett behov av att hitta ett sätt att 

integrera privat- och arbetsliv istället för att skapa tydliga gränser mellan dessa.  Vi 

anser att inom det gränslösa arbetslivet uppstår det ofta situationer då dessa onekligen 

flyter in i varandra. Dessutom bör detta begrundas från fler perspektiv. Om man som 

anställd ska tillåtas vara tillgänglig som privatperson på arbetstid kan det te sig rimligt 

att man som anställd är tillgänglig för arbete på sin privata tid. Vi resonerar därför att 

i ett initialt skede att man som organisation behöver arbeta för att försöka integrera de 

anställdas privat- och arbetsliv på ett sätt som är ömsesidigt gynnsamt. 

 

Det har forskats en hel del kring fenomenet tillgänglighet och gränslöst arbete, dock 

övervägande ur ett medarbetarperspektiv och hur de anställda kan kombinera 

arbetslivet med privatlivet. Allvin med flera (2006) skriver om gränslöst arbete och 

beskriver ett antal nya perspektiv på det ”nya arbetslivet”. Denna bok är inriktad på 

individen i organisationen och är citerad i flertalet olika forskningsprojekt och 

uppsatser. Något vi saknar i diskussionen kring tillgänglighet och det gränslösa 

arbetet är hur organisationer kan påverka detta fenomen. En hel del av forskningen 

som gjorts inom detta område har resulterat i slutsatserna om att ständig tillgänglighet 

för de anställda leder till stress. Indikationer om sambandet mellan så kallade 

kunskapsyrken och försämrat psykiskt välmående finns dokumenterat, bland annat, 

genom en studie utförd av Fauth & Mcverry (2008) (tagen ur Weman-Josefsson och 

Berggren 2013) där de jämförde tillväxten av kunskapsyrken och stressrelaterade 

symtom. Studien visade att för varje procentuell ökning av andelen kunskapsyrken har 

det samtidigt skett en femprocentig ökning av upplevda stressymtom. Resultaten av 

denna studie ansågs motsägelsefullt då kunskapsyrken traditionellt karaktäriseras av 

positivt betingade egenskaper i form av stimulerande arbetsuppgifter och hög 

kontroll, etcetera. Sambanden mellan möjligheten att påverka sitt arbete och upplevda 

stressymtom var som förväntat, att ju mer kontroll man har desto mindre stressymtom 

har man. Emellertid fann man samband mellan den upplevda komplexiteten i arbetet 

och stressymtom, och att detta samband förstärktes om stödet från ledningen eller 

organisationen var bristfälligt (ibid).  

 

Roman och Peterson (2011) menar att en del av de största nackdelarna med gränslöst 

arbetsliv som bidrar till stressproblematik är att det är svårt att dra gränsen mellan vad 
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som är arbete och vad som är privatliv. Detta bidrar till en problematik angående att 

det kan vara svårt för individen att känna sig helt frikopplad från arbetet (Roman och 

Peterson 2011). Weman-Josefsson och Berggren (2013) diskuterar angående att 

mycket av den gränsdragningen ska göras av individen själv. De menar vidare att en 

del av denna problematik kan lösas genom organisationellt stöd. Av det vi kunnat 

utläsa från de studier som listats ovan är att individer som berörs av det gränslösa 

arbetslivet upplever stress på grund av den komplexitet som finns i arbetslivet. Det 

oproportionerliga förhållandet mellan andelen stressreaktioner som ökar när allt fler 

individer arbetar inom kunskapsyrken påvisar en form av ohållbarhet. En viktig fråga 

är hur man ska kunna sammanställa riktlinjer med utgångspunkt från flera intressenter 

så att resultatet blir tillfredsställande för både organisation och individ. Vilka insatser 

kommer att krävas av organisationen för att uppnå ett hållbart resultat? Med hållbart 

menar vi att individerna i organisationen ges tillräckliga möjligheter att kunna hantera 

sin stress och sätta egna gränser samt att organisationerna trots detta fortsätter vara 

effektiva.  

 

Den teoretiska relevansen i denna uppsats är enligt oss väldigt hög. Detta eftersom 

den forskning som tidigare gjorts inom detta område inte har tagit upp fenomenet 

tillgänglighet ur ett organisatoriskt- eller ledarskapsperspektiv, utan har fokuserat på 

individen i organisationen och hur denne ska kunna kombinera arbete med privatliv. 

Vi undersöker i uppsatsen om det finns sätt att påverka detta som organisation eller 

ledare, vilket tillför en hel del till forkningen inom detta område. Den praktiska 

relevansen anser vi vara hög även den, eftersom att det är i ropet att människor ska må 

bra och kunna balansera arbete med privatliv, vilket i längden berör de som leder 

företagen där individerna jobbar. Denna uppsats kan användas av praktiker då de kan 

läsa och få tips om hur tillgängligheten kan hanteras från organisationens sida. 
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1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i ovanstående formulerar vi vår frågeställning: 

 

Hur kan organisationer integrera de anställdas privat- och arbetsliv för att uppnå ett 

hållbart förhållningssätt till det gränslösa arbetslivet? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur organisationer kan arbeta för att tillgodose 

förutsättningar att det gränslösa arbetslivet på ett tillfredsställande sätt ska fungera för 

att reducera påverkan på anställdas hälsa. Den syftar även till att undersöka hur 

organisationer kan skapa en hållbar grund för anställda att kunna prestera på arbetet 

när man jobbar under gränslösa förhållanden.  
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2 Metod 
 

Detta avsnitt beskriver det tillvägagångssätt som har används för att bedriva denna 

studie samt besvara frågeställningen och syftet med uppsatsen. Först börjar vi med 

att redogöra för vår metodologiska angreppsvinkel i studien för att sedan redogöra 

för vilka datainsamlingsmetoder vi använt. Sedan går vi in på hur vi har arbetat med 

att analysera och bearbeta den data som har insamlats i studien. Till sist går vi in på 

studiens trovärdighet samt studiens möjliga etiska problem. Vi har löpande i detta 

kapitel argumenterat och kritiskt granskat de olika metodvalen istället för att 

presentera detta under en egen rubrik. 

 

2.1 Forskningsprocess 
För att kunna utreda det uttryckta  problemet enligt ovan så behövs en metod för att 

kunna relatera teori och empiri till varandra (Olsson och Sörensen 2011). 

Forskningsansatsen och forskningsprocessen har till uppgift att bistå i att klargöra 

detta samband. Vid forskning och vetenskapligt arbete kan man säga att detta föregås 

av frågande, och hur frågandet går till står i relation till det paradigm man anslutit sig 

till. Med paradigm menas det mönster som styr det kunskapsteoretiska perspektiv som 

forskningen bedrivs utifrån. Forskningen följer därefter vanligtvis en av två olika 

linjer; induktion eller deduktion (ibid). Graziano och Raulin (2013) menar att när en 

forkare resonerar från ett specifikt fall och för detta till det generella så resonerar man 

induktivt, och när forkaren använder mer abstrakta och generella teorier för att 

använda det i ett specifikt fall så resonerar man deduktivt. 

  

Insamlingen av empirin har gått till så att vi hade vår utgångspunkt från verkligheten, 

utan att ha ett fast ramverk för teori innan vi samlat in empirin. Vi samlade först in 

empirin för att få en bild av vad problemet egentligen var och utifrån det hittade vi 

teorier som hjälpte oss att förstå empirin. Olsson och Sörensen (2011) menar att med 

hjälp av induktion kan man till exempel ges insikter inom ett område som det beskrivs 

av respondenterna. Det är i enlighet med det induktiva arbetssättet denna studie är 

genomförd. Respondenterna har gett oss insikter inom området gränslöst arbetsliv. Vi 

har tagit del av deras erfarenheter och på så vis kunnat skapa begreppsgrupper som vi 

sedan analyserat med teoretisk förankring. 
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Vi valde en induktiv ansats då vi ansåg att vår problemformulering bäst kunde 

besvaras med utgångspunkt ifrån verkligheten. Detta för att få insikter om vad som 

var problemets kärna. Vidare ansåg vi att vidden av problemet omfattade flertalet 

variabler vilka vi inom ramen för detta arbete inte hade möjlighet att utreda, och att 

där ta stöd av relevant forskning var mer gynnsamt för att utreda arbetets uttrycka 

syfte. Risken med att arbeta induktivt är enligt Patel och Davidsson (2011) att 

forskaren, när denne formulerar en teori, egentligen inte vet någonting om teorins 

räckvidd det vill säga hur generaliserbar teorin som skapas är. Detta för att teorin 

baseras på empiriska underlag som är typiska för ett speciellt fall, en viss situation 

eller en viss grupp av människor och kanske inte kan appliceras på andra fall eller 

situationer. De menar vidare att den induktivt arbetande forskaren har egna idéer och 

föreställningar som kommer påverka utfallet av hur teorin som skapas kommer att se 

ut (Patel och Davidsson 2011). Vi har förståelse för det induktiva arbetssättets 

problematik och risker. I denna studie har respondenterna utöver sina egna 

erfarenheter även beskrivit erfarenheter från andra håll, och därmed har insikterna 

blivit av både personlig och generell karaktär. Därmed anser vi att dessa risker har 

reducerats, även om de inte är obefintliga.  

 

Denna studie hade även kunnat utföras abduktivt det vill säga med växelverkan 

mellan empiri och teori. Detta hade varit gynnsamt för att kunna återgå till empirin 

och på nytt diskutera nya begrepp som hjälp för slutsatsen. Resultaten av de 

kvalitativa intervjuerna hade kunnat analyseras och skapa nya begrepp. Dessa begrepp 

skulle kunna tolkas teoretiskt för användas som grund för ytterligare kvalitativa 

undersökningsformer. Att utföra detta hade dock ställt till med praktiska och 

tidskrävande problem, vilket hade försvårat framskridandet av denna studie. Vi tror 

dock att en induktiv ansats kan hjälpa oss att uppfylla syftet med studien väl.    

 

2.2 Forskningsstrategi 
I vetenskapliga studier finns det i huvudsak två olika forskningsstrategier, en 

kvalitativ och en kvantitativ. Eliasson (2013) menar att den största skillnaden mellan 

dessa två strategier är att den kvantitativa behandlar sådant som kan beskrivas med 

siffror, medan den kvalitativa behandlar sådant som går att behandla med ord. 

Creswell (2014) fortsätter på samma spår men utökar den föregående beskrivningen 

med att kvantitativa studier ofta innehar slutna frågor, exempelvis kvantitativa 
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hypoteser, medan den kvalitativa studien har öppna frågor som inte har några 

förbestämda svarsalternativ. Han menar fortsättningsvis att ett mer komplett sätt att 

beskriva skillnaderna mellan strategierna ligger i de grundläggande filosofiska 

antaganden som forskaren tillför studien, vilken undersökningsdesign som används i 

forskningen samt de specifika datainsamlingsmetoder som används för att bedriva 

studien (Creswell 2014). Dock skriver han att en studie inte behöver vara antingen 

kvalitativ eller kvantitativ, studier tenderar däremot att vara mer kvalitativ eller vice 

versa (ibid).  

 

Kvalitativa metoder fungerar bäst när problemet som undersöks i forskningen syftar 

till att skapa en förståelse för ett fenomen eller dylikt, som inte uppenbarar sig direkt 

utan blir tydligt allt eftersom att studien pågår (Eliasson 2013). Olsson och Sörensen 

(2011) menar att det unika i ett kvalitativt arbetssätt är att forskaren försöker gestalta 

något, det vill säga undersöka hur ett fenomen är konstruerat. Denna gestaltning ska 

sedan resultera i att nya innebörder av fenomenet uppstår (Olsson och Sörensen 

2011).  

 

Då vi i denna uppsats ville skapa en förståelse för fenomenet gränslöst arbetsliv och 

hur organisationer kan påverka detta, ansåg vi att en kvalitativ metod passade bäst för 

denna studie. Resultaten från en kvalitativ studie är ofta väldigt beskrivande då ord 

och bilder används för att förmedla det forskaren kommit fram till och upptäckt i sin 

studie (Merriam 2009). Graziano och Raulin (2013) menar liknande att en 

undersökning med en kvalitativ forskningsmetod undersöker, organiserar, tolkar, 

analyserar och kommer utefter det fram till resultat som är mer narrativa till sin 

karaktär, jämfört med kvantitativa undersökningar vars resultat ofta redovisas med 

hjälp av siffror och statisktik. Då vår uppsats utreder hur organisationer kan arbeta för 

att få det gränslösa arbetslivet att fungera utan att de anställdas hälsa drabbas ansåg vi 

att en resultatanalys av det kvantitativa slaget inte passade in. Vi ville gå på djupet 

med fenomenet, öka förståelsen för det samt försöka hitta lösningar som går att 

använda sig av i praktiken. 

 

2.3 Forskningsdesign 
Lind (2014) menar att forskningsdesignens syfte är att klargöra de förutsättningar och 

sätta de ramar inom vilket forskningsarbetet ska bedrivas, och tillgodose en 
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systematisk och trovärdig forskningsprocess. Vetenskapliga undersökningar delas upp 

utifrån hur mycket kunskap som finns inom det område som problematiseras redan 

innan undersökningen startar (Olsson och Sörensen 2011). Bryman och Bell (2013) 

skriver om fem typer av forskningsdesign; experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. En exerimentell studie 

är en studie vars syfte är att förklara händelseförlopp och relationer mellan olika 

problem, en logitudinell design används för att kartlägga förändringar, en fallstudie 

innebär ett detaljerat och ingående studium av ett specifikt fall medan den 

komparativa designen ofta jämför två distinkt skilda fall (Bryman och Bell 2013). Vi 

ansåg att ingen av dessa passade in på vår studie och valde därmed att använda en 

tvärsnittsdesign i denna uppsats. Bryman och Bell (2013) menar att en studie med 

tvärsnittsdesign samlar in information från flera olika fall för att på så sätt hitta 

samband som ger en djupare förståelse för fenomenet.  Tvärsnittsstudier används 

oftast i kvantitativa studier, då den data som samlas in ofta är kvantifierbar (ibid). 

Dock menar Zigmund m.fl (2010) att tvärsnittsdesign även kan användas i kvalitativa 

undersökningar. De menar vidare att en tvärsnittsdesign på en undersökning syftar till 

att samla in primärdata, data som samlas in och sätts ihop för det specifika projektet 

(Zigmund et al 2010).  

 

Vår studie har i enlighet med en tvärsnittsstudie undersökt flera olika personers 

uppfattning om fenomenet tillgänglighet och det gränslösa arbetslivet vilket har gett 

oss en bred översikt över relevansen kring närbesläktade aspekter av 

problemformuleringen. Kärnan av vår studies problem sträcker sig över både 

fysiologiska och psykologiska aspekter hos de individer som det studerade fenomenet 

berör. Dessa olika aspekter har utretts för att ge en överskådlig och förståerlig bild av 

fenomenet, samt ligga som underlag för slutsatsen. 

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
Utöver forskningsansatsen och undersökningsformen är tillvägagångssättet för 

insamlingen av empirin av stor vikt for forskningen (Lind 2014). Datan bör samlas in 

och tolkas med utgångspunkt att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet på 

ett lämpligt sätt (Bryman och Bell 2013). Olikheter mellan olika 

datainsamlingsmetoder är bland annat om det är primärdata eller sekundärdata som 

används i forskningen. Det finns dock andra skillnader som beskriver om 
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dataunderlaget är standardiserat och kan uttryckas kvantitativt eller om det beskrivs 

kvalitativt med verbala resonemang (Lind 2014). Datainsamlingen i denna studie har 

genererats genom primärdata i form av samtal och intervjuer med olika personer inom 

ett urval av organisationer. Vi har samlat in datan kvalitativt genom icke-formella 

intervjuer, som Lind benämner verbala resonemang, och har minimerat 

standardisering genom att inte använda färdigställda frågeformulär vid de intervjuer vi 

genomfört. Detta har vi gjort för att vi tror att frågeformulär kan begränsa 

respondenternas förmåga att resonera fritt. 

 

2.4.1 Intervjumetod 
Utfrågningsmetoderna beskrivs av Andersen och Gamdrup (1990) som de metoder 

som bygger på att man ställer en eller flera frågor till en person från den grupp som 

ska undersökas. Frågorna ställs i syfte att få upplysningar om vad personen vet om sig 

själv, sina vanor eller sina attityder till olika problem och sina upplevelser. Intervjuer 

är en av de viktiga metoderna som i detta sammanhang kan användas (ibid). Genom 

intervjuer kan man erhålla insikter om de rådande förhållandena från personer som 

berörs i den studerade miljön (Ahrne och Eriksson-Zetterquist 2011). Vår 

empiriinsamling har bestått av intervjuer. Intervjuerna har varit av kvalitativ art, då 

vår metod i huvudsak är kvalitativ. Att utföra intervjuerna kvalitativt var viktigt för att 

på bästa sätt kunna besvara vår frågeställning. Det finns ett par viktiga distinktioner 

mellan kvalitativa intervjuer och strukturerade intervjuer som har varit viktiga för oss 

att ha i åtanke vid genomförandet av dessa. Bryman och Bell (2013) menar att 

intervjuer i kvalitativ forskning är mindre strukturerade. Fokuset för kvalitativa 

intervjuer är respondentens uppfattningar och synsätt, snarare än att ha ett färdigställt 

frågeformulär där syftet är att få dessa frågor besvarade. Det senare beskrivna blir 

strukturerade intervjuer som istället får mer kvantitativ karaktär (ibid). Merriam 

(2009) menar vidare att det finns flera fördelar med kvalitativa intervjuer, bland annat 

att forskaren kan öka sin förståelse genom verbal och icke-verbal kommunikation. 

Man får som forskare vidare utrymme att bearbeta informationen under processens 

gång. 

 

De kvalitativa intervjuerna vi har utfört har genomförts med personer vars tjänst 

passar in i det gränslösa arbetslivet. Intervjuerna har skett via den internetbaserade 

tjänsten Skype, och samtliga intervjuer har spelats in för att vi skulle kunna hålla fullt 
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fokus på respondenterna. Samtliga intervjuer påbörjades med frågan: ”vad innebär 

gränslöst arbetsliv för dig?”. Utifrån detta ställde vi följdfrågor som hade relevans 

med det som respondenten resonerade kring det gränslösa arbetslivet. Samtliga 

intervjuer avslutades med frågan: ”Har du några förslag på lösningar inom detta 

område?”. Även om både den inledande och avslutande frågan i intervjuerna var 

förutbestämda så var resterande del av intervjuerna ostrukturerade.  

 

2.4.2 Urval 
Urvalet av personer eller grupper man ska intervjua är beroende av vilken 

forskningsfråga man har (Ahrne och Eriksson-Zetterquist 2011). Denna studie 

ämnade som bekant att forska i frågan om hur man kan integrera privat- och 

arbetslivet på ett hållbart sätt. Frågan om tillgänglighetens effekter och hur 

organisationerna ställer sig till detta har alltså varit i fokus.  

 

Då vi utgår från en kvalitativ metod för insamlingen av empiri finns det, till skillnad 

från kvantitativa metoder, enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) inga ställda 

krav på urvalet från en viss population för att det ska kunna anses representativt. 

Därmed är det inte sagt att urvalsprocessen i kvalitativa metoder inte är viktig (ibid). 

De menar vidare att det inte behöver finns något förutbestämt antal respondenter, det 

viktiga är att man i sambandet fyller någon slags mättnad med information om det 

ämne som studeras (ibid). Urvalet vi har gjort för denna studie har grundats i att hitta 

personer som berörs av det gränslösa arbetslivet. Vi har även gjort urvalet av 

respondenterna utifrån deras aktuella livssituation, det vill säga att det finns en 

variation av olika civilstånd, familjeförhållanden och yrken. Urvalet har gått till på så 

sätt att vi först kontaktde en vän som berörs av det gränslösa arbetslivet. Denna 

person har sedan rekommenderat nästa respondent utifrån de kriterier vi listat ovan. 

På detta sätt har det sedan fortsatt. Detta för att hitta en balans som hjälpte oss att 

komma fram till de resultat som möjliggjorde att frågeställningen och syftet kunde 

besvaras. En av respondenterna är en familjemedlem till en av oss författare. Detta 

kan påverka intervjusituationen men har enligt oss inte påverkat intervjun nämnvärt. 

Trots familjebandet så har intervjun genomförts enligt samma upplägg som 

resterande. Vi genomförde fem kvalitativa intervjuer och ansåg efter dessa att vi 

uppnått syftet med insamlingen av empirin.  
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2.4.2.1 Presentation av respondenter 

 

Intervju 1. Natalie Sial, 30 år, singel. Arbetar som pressekreterare åt 

arbetsmarknadsministern och riksdagsledamoten Ylva Johansson på 

arbetsmarknadsdepartementet i Stockholm. Har varit aktiv inom det 

gränslösa arbetslivet sedan 2009. 

Intervju 2. Jonas Vannefors, 30 år, sambo. Arbetar som analytiker på 

myndigheten för tillväxtanalys, även mattelärare på Göteborgs 

universitet och har tidigare jobbat på konkurrensverket i Stockholm. 

Har varit aktiv inom det gränslösa arbetslivet sedan 2013. 

Intervju 3. Danish Sial, 28 år, singel. Arbetar som press- och 

komminaktionsansvarig på Socialdemokraterna i Göteborg. Har varit 

aktiv inom det gränslösa arbetslivet sedan 2013 

Intervju 4. Tina Lindström (Pseudonym), 33 år, gift, förälder. Arbetar som 

affärsjurist i Stockholm. Har varit aktiv inom det gränslösa arbetslivet 

sedan 2007. 

Intervju 5. Pierre Andersson (Pseudonym), 24 år, flickvän. Arbetar som 

rådgivningsassistent i Stockholm. Har varit aktiv inom det gränslösa 

arbetslivet sedan maj 2014.  

 

2.5 Databearbetning 
Vid analys av kvalitativa data finns inte samma tydliga tillvägagångssätt som kan 

användas vid kvantitativa studier. I exempelvis kvantitativa enkäter är informationen 

ofta i förväg strukturerad och organiserad på ett sätt som den inte är i till exempel 

kvalitativa intervjuer. I sådana intervjuer behöver istället struktureringen och 

organiseringen ske i efterhand (Holme och Solvang 2007). Det finns dock verktyg för 

att underlätta analysen under insamlingsprocessen. Bogdan och Biklen (2007) 

sammanfattar några förhållningssätt som kan vara en bra grund för kvalitativ analys. 

Bland dessa förhållningssätt finns bland annat att man ska hålla fokus på frågor som 

är av intresse för studiens syften och inte analysera saker som kan räknas som 

sidospår. Andra viktiga metoder innefattar att frekvent och löpande skriva 

anteckningar om det insamlade materialet. De menar även att för att stimulera det 

kritiska tänkandet bör man gå igenom materialet flera gånger samtidigt som man 

skriver ner de nya tankar som uppstår (ibid). 
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En viktig aspekt av analysen i kvalitativa arbeten är hur man hanterar den insamlade 

datan. Merriam (2009) menar att kodning är en process som är viktig för hur man ska 

kunna hantera den insamlade datan. Kodning innebär att man tillskriver någon form 

av beteckning till olika aspekter av den insamlade datan så arbetet med empirin 

underlättas. Svenning (2003) menar att kodningen skapar begreppskategorier som 

sedan integreras med den kvalitativa tolkningen. Neuman (skriven i Svenning 2003) 

menar vidare att kodningen kan delas upp i tre olika stadier; öppen kodning, axiell 

kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen är den första genomgången av 

materialet, där forskaren tillsammans med anteckningar söker ansatser och mönster 

och att man sätter beteckningar där det går. Den axiella kodningen är mer djupgående 

där man går in med en delvis organiserad uppsättning begrepp, som är samlade från 

den öppna kodningen. Man försöker här finna länkar mellan olika begrepp och ställer 

analytiska frågor till materialet. Den selektiva kodningen är det sista stadiet, där man 

selektivt letar efter specifika fall som stödjer teman som framkommit vid den tidigare 

kodningen (ibid).  

 

När vi genomfört intervjuerna har vi transkriberat och skrivit ut dem i fysisk form. 

Sedan började vi koda materialet. Den öppna kodningen har gått till så att vi 

tillsammans har läst intervjuerna och tillsatt en färg i texten för varje nytt ämne som 

diskuterats vilket resulterade i 20 olika färger. Varje färg fick stå för en generell 

rubrik som exempevis: Saker som är stressrelaterade, positiva egenskaper med 

gränslöst arbete, återhämtning, fokus, socialt stöd, närvaro/tillgänglighet med flera. 

Samma färgkodning gällde i alla intervjuer. Nästa steg i kodningen, den axiella, gick 

till så att vi buntade ihop de kategorier som liknade varandra och försökte skapa en 

struktur för uppsatsens empiri/analys-del. Detta genererade att vi kunde skapa sex 

överrubriker med de resterande kategorierna som underrubriker. Det tredje steget i 

kodningen, den selektiva, har gått till så att när vi återigen läst igenom intervjuerna 

såg andra samband vilket resulterade i en annan struktur med överrubriker och 

underrubriker. När vi läst igenom transkriberingarna har vi hittat andra mönster som 

uppfattats som mer logiska för att skapa en röd tråd i uppsatsens empiri/analys-

kapitel.  

 

En av farorna vid analys av kvalitativa forskningsarbeten menar Svenning (2003) är 

något som han själv benämner ”kronvittnessyndromet”. Detta begrepp innebär att 
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många forskare, speciellt i uppsatssammanhang, tenderar att utse sina respondenter till 

kronvittnen från verkligheten. Analysen blir i detta fall lidande då de få personer man 

har intervjuat står för den enda sanna skildringen av verkligheten. Författaren menar 

vidare att kvalitativ analys måste ha teoretisk förankring och att det är forskarens 

ansvar att tillse att analysen sker på sådant vis. Risken annars blir att man lämnar över 

analysen till respondenten eller läsaren (ibid). För att undvika riskerna med 

kronvittnessyndromet har vi under empiripresentationen varit medvetna om att 

respondenternas svar är deras tolkning av verkligheten. Efter insamlingen har vi sedan 

tolkat respondenternas svar, för att sedan analysera dessa utifrån existerande teori. 

Därmed anser vi att vi förebyggt de risker som finns med kronvittnessyndromet. 

 

2.6 Forskningskvalité 
Att visa att en kvalitativ studie är trovärdig och innehar kvalitéer som gör att läsaren 

förstår och tror på forskningen i studien kan vara svårt om man jämför med en 

kvantitativ studie (Ahrne och Svensson 2011). De menar att en kvantitativ studie 

valideras utifrån bland annat experiment, siffror, tabeller och forskare i vita rockar, 

medan den kvalitativa forskningen måste hitta andra sätt att skapa trovärdighet (ibid). 

Då kvantitativa studiers trovärdighet mäts i validitet och reliabilitet, vilket har att göra 

med mätningar och mått av olika slag, så har Bryman och Bell (2013) med 

utgångspunkt från Lincoln & Guba (1985) och Guba & lincoln (1994) formulerat fyra 

delkriterier för trovärdighet i kvalitativa studier. Dessa delkriterier har alla en 

motsvarighet i kvantitativ forskning och benämns tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman och Bell 2013). Vi kommer 

nedan gå igenom dessa delkriterier för att visa hur vår studie har uppnått trovärdighet. 

 
2.6.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet motsvarar enligt Bryman och Bell (2013) det kvantitativa måttet intern 

validitet. De menar att för att skapa tillförlitlighet i en studie måste forskaren 

säkerställa att studien genomförts enligt de regler som finns och att resultaten 

rapporteras till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats. 

Detta för att de personerna ska kunna styrka att forskaren uppfattat den verkligheten 

på ett riktigt sätt. En annan teknik som Bryman & Bell (2013) rekommenderar i detta 

sammanhang är triangulering. Olsson och Sörensen (2011) menar att triangulering är 

ett modernare sätt att fördjupa kunskap. Bryman och Bell (2013) skriver att 

triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla när man 



 

  

21 

studerar ett socialt fenomen. Även om de menar att forskaren ska mixa metoder, så 

skriver de även att triangulering kan ske inom ramarna för en kvalitativ undersökning. 

I en kvalitativ undersökning sker själva trianguleringen genom att forskaren 

kontrollerar de data som framkommer i intervjuer eller dylikt genom att exempelvis 

sammanfatta intervjun i slutet av sessionen för att se att forskaren uppfattat 

respondentens svar korrekt (Bryman och Bell 2013). Rosabeth Moss Kanters skrev i 

sin bok ”Men and women of the corporation”: ”Jag använde varje datakälla och varje 

informant som en kontroll av vad de andra sagt” (Kanter 1977, 377). Detta citat 

poängterar hur vi arbetade med intervjuerna i denna studie. Alla intervjuer hade 

samma utgångspunkt, med liknande samtalsämnen, och i slutet av varje 

diskussionsämne gick vi igenom det vi precis pratat om för att kontrollera att vi 

förstått respondenten korrekt. I enlighet med Kanter (1977) har de ämnen som 

diskuterats på intervjuerna som genomförts innan, i samförstånd med dessa 

respondenter, även diskuterats på efterföljande intervjuer. Men eftersom att 

intervjumetoden är kvalitativ så har dessa ämnen tagits upp i slutet av de resterande 

intervjuerna för att inte störa det ”fria talade ordet” som alla respondenter har haft. 

Allt för att få en så bred bild av fenomenet som möjligt för att öka tillförlitligheten.  

 
2.6.2 Överförbarhet 
Överförbarhet i den kvalitativa forskningen kan enligt Bryman och Bell (2013) 

jämställas med extern validitet i den kvantitativa forskningen. Kvalitativ forskning 

innefattar ofta en intensiv granskning av ett fåtal individer, individuellt eller i grupp, 

som har vissa gemensamma egenskaper (Bryman och Bell 2013). Därmed handlar 

forskningen om djup och inte om bredd, och de kvalitativa resultaten tenderar att ha 

fokus på det i sammanhanget unika (ibid). Överförbarheten handlar då om huruvida 

studiens resultat går att överföra på ett annat sammanhang eller en annan miljö.  

 

Överförbarheten i denna studie anser vi vara hög då vi studerar ett fenomen som är ett 

problem i flertalet organisationer som berörs av det gränslösa arbetslivet. De resultat 

som framkommit under arbetets gång går att applicera på andra organisationer och 

andra medarbetare än de som vi studerat. Just att vi studerar ett fenomen och inte ett 

specifikt fall eller en specifik organisation ger en större möjlighet att överföra 

resultaten till andra sammanhang.  
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2.6.3 Pålitlighet 
Den tredje delkategorin som Bryman och Bell (2013) listar är pålitlighet, som svarar 

mot det kvantitativa begreppet reliabilitet. Forskaren som genomför en kvalitativ 

studie bör anta ett granskande synsätt för att kunna uppfylla detta delkriterium. Detta 

innebär att forskaren ska säkerställa att det skapas en komplett redogörelse för vad 

man gjort under studiens gång och att detta även finns tillgängligt. Utöver detta kan 

kollegor fungera som granskare av studien under undersökningens gång samt när 

studien börjar färdigställas (Bryman och Bell 2013). Vi anser att vår studie är pålitlig 

eftersom att alla intervjuer som genomförts har spelats in och transkriberats, dels för 

att det ska påvisa vad som sas i intervjuerna, men även för att vi använde utskrifterna 

som underlag för analysen. Vi har även genomgående i metodkapitlet gått igenom vad 

som har gjorts i undersökningen och argumenterat för våra metodval vilket har 

bidragit till pålitligheten. Under uppsatsens gång har vi även haft handledningsmöten, 

där handledaren påpekat felaktigheter eller otydligheter som vi sedan korrigerat. 

Utöver detta har vi även haft två seminarier där våra kurskollegor och vår examinator 

har opponerat på uppsatsen, vilket också har lett till att vi höjt kvalitén på denna 

uppsats. 

 
2.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Den fjärde delkategorin motsvarar det kvantitativa uttrycket objektivitet (Bryman och 

Bell 2013). I forskning är det viktigt att forskaren intar en objektiv roll för att inte 

färga resultaten med egna värderingar och dylikt. Dock är det i samhällelig forskning 

svårt att inte låta tidigare erfarenheter påverka utfallet av studien (Bryman och Bell 

2013). I denna delkategori gäller det att forskaren är medveten om detta och försöker 

säkerställa att hen agerat i god tro. Det ska enligt Bryman och Bell vara tydligt att 

forskaren inte låtit sina egna värderingar eller tidigare erfarenheter påverkat 

utförandet och slutsatserna som dras i studien (Bryman och Bell 2013). Vi är 

medvetna om att det är vi som genomfört denna studie, så det kommer alltid finnas ett 

mått av subjektivitet i våra tolkningar av empirin. Vi har för att motverka att studien 

ska färgas för mycket av våra egna värderingar riktat fokus mot att granska empirin 

och utifrån denna i kombination med teorin dragit våra slutssatser. 

 

2.7 Forskningsetik 
Mycket av den litteratur vi hittat om forskningsetik handlar om etiska problem som 

uppkommer vid experiment, djurförsök eller andra studier som kan skada individerna 
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som medverkar. Då vi inte har utfört några experiment eller dylikt, har vi hittat 

relevanta delar för vår uppsats. Etiskt beteende i forskningsprocessen är av stor vikt 

och inkluderar bland annat ärlighet och respekt för alla som berörs av studien som 

genomförs (Veal 2011). Veal (2011) menar att en grundregel som forskare kan följa 

för att vara etiskt korrekta är att man ska behandla andra som man själv vill bli 

behandlad. Han fortsätter med att skriva att forskningen bör vara till nytta för 

samhället, forskaren bör vara tillräckligt kvalificerad för att genomföra studien och att 

de som studeras bör medverka frivilligt och inte på grund av tvång eller ovisshet 

(Veal 2011). Det anses även etiskt att all data som samlas in ska ärligt och noggrant 

analyserars, tolkas och rapporteras (ibid). Vi anser att denna studie är till nytta för 

samhället i den mån att vi har undersökt fenomenet tillgänglighet och hur 

organisationer på ett hållbart sätt kan undvika att personalens hälsa påverkas negativt. 

Människors hälsa anser vi vara något som är viktigt för samhället. Vi anser oss själva 

vara kvalificerade för att göra denna studie, då nivån på forskningen ligger i fas med 

det vi tidigare lärt oss. Respondenterna har själva avgjort om de ville medverka i 

studien eller inte, vi har alltså inte tvingat någon att deltaga. 

 

Veal (2011) skriver att man som forskare, vid intervjuer, bör anonymisera 

respondenterna. Detta för att respondenterna inte ska skadas, samt att de inte ska 

känna att de inte kan uttala sig om känsliga ämnen som kan uppkomma i intervjun.Vi 

har diskuterat detta med respondenterna och i tre av fem fall har de ändå gett 

godkännande till att ange dem med deras riktiga namn och titlar, just eftersom att 

deras arbetstitel är legitimerande för denna studie. De resterande två respondenterna 

ville att vi skulle anonymisera dem, så dessa två har fått pseudonymer istället för 

deras riktiga namn. Några ytterligare etiska problem har inte uppkommit under 

studiens gång. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som vi använt i denna studie som hjälpt oss att 

förstå empirin vi samlat in. Inledningsvis beskriver vi stress ur olika synvinklar, för 

att sedan gå in på vad som motiverar människor i gränslösa organisationer. 

Fortsättningsvis presenteras flexibilitet, ledarskap, sjuknärvaro och kollektivavtal för 

att slutligen gå igenom företagskultur. 

 

 

3.1 Stress 
Ett begrepp som återkommit i och behandlats i många olika sammanhang vid 

insamlingen av vår empiri är stress. Termen stress används i dessa återkommande fall 

som en förklaring på de konsekvenser som man inom gränslöst arbetsliv kan lida av. 

Då stress tas upp som en central del av intervjuerna blir det viktigt att förstå vad stress 

egentligen är. Theorell (1999) skriver att begreppet används av många som en term 

som är motsats till avkoppling. Författaren beskriver vidare att det finns lika många 

definitioner av termen, som det finns individer som använder den. Währborg (2009) 

menar att termen har blivit till ett vardagligt modeord som på sätt och vis belyser 

något som kännetecknar den tid vi lever i idag. Han menar att de flesta, till och med 

barn har en uppfattning om vad som menas med begreppet. Svaren hos de vuxna 

varierar medan barn ofta associerar begreppet till någon form av tidsbrist (ibid). Jones 

(1997) skriver dock att ordet stress ursprungligen kommer från det latinska ordet 

”stringere” som betyder ”att dra åt”.  

 

Cary Cooper (i Währborg 2009), professor i organisationspsykologi vid University of 

Manchester Institute of Science and Technology, menar att stress är en 

paraplybeteckning som används för att beskriva reaktioner av olika slag. Ofta kan 

begreppet stress användas som arbetsdefiniton när man ska ta hänsyn till olika 

personlighetstyper, vilka krav som ställs på varje individ, och hur individerna skiljer 

sig åt i sitt sätt att reagera på dessa krav (Währborg 2009). Forskaren Hans Seyle 

(ibid) var den som först etablerade begreppet, och han hävdade att stress och 

stressreaktioner är en ospecifik, det vill säga allmängiltig reaktion på alla slags 

påfrestningar som vi utsätts för. Dessa påfrestningar kallas för stressorer och 

definieras som ”ett stimuli som åstadkommer denna karaktäristiska fysiologiska 

reaktion” (Währborg 2009, 47). Stressorer kan uppstå i en rad olika sammanhang, det 

finns till exempel fysikaliska stressorer (ex. ljudnivå eller temperatur), psykiska 

stressorer (ex. ångest eller depressionssymtom), emotionella stressorer (ex. Relationer 
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eller relationsstörningar), kognitiva stressorer (ex. Förmågan att kunna skapa 

strategier för att hantera stress) och sociala stressorer (ex. Arbetsliv och yrke) 

(Währborg 2009). 

 

Währborg (2009) menar att stressbegreppet på senare år genomgått en utveckling och 

utvidgning. En viktig del av denna utveckling är att ge det en definition som även 

omfattar subjektet, dess uppfattning och tolkning av inre och yttre händelser. Att 

individens uppfattning och upplevelse av stressoren tycks påverka både kvalitet och 

intensitet i den fysiologiska reaktionen på ett viktigt sätt. Andra forskare pekar på att 

det är samspelet mellan stressoren och individen som leder till att stressfysiologiska 

reaktioner uppstår (ibid). Moderna definitioner av stress tar hänsyn till att individens 

unika svarsmönster är en viktig aspekt i hur den fysiologiska reaktionen blir. Vilket i 

sin tur bidrar till att begreppet blir svårdefinierat. Vad som orsakar stress är allstå inte 

en bestämd faktor, utan det är individen själv som blir den avgörande faktorn för den 

slutliga reaktionen (Währborg 2009). 

 
3.1.1 Krav och kontrollmetoden 
Jakobsson och Aronsson (2013) menar på att inflytande och kontroll över sin 

arbetssituation är ett viktigt medel för att kunna hantera stress i arbetet. De menar att 

när arbetet organiseras så att individen har bra handlingsutrymme och därmed kan 

agera och skapa balans mellan omgivningens krav och den egna förmågan att möta 

dessa krav, minskar risken för att påfrestningar ska leda till att man sliter ut sig eller 

börjar lida av annan ohälsa. Det vill säga att kan man bemöta höga krav med hög grad 

av kontroll så blir resultatet den så kallade positiva stressen, som karaktäriseras av 

arbetsglädje och effektivitet. De menar att de som har stort handlingsutrymme även 

klarar högre utsatta krav, detta åstadkommer man med att individen själv kan planera 

sitt arbete och påverka till exempel hur och när arbetet ska utföras. Om kraven istället 

överstiger individens kontroll och inflytande så blir resultatet det motsatta, 

exempelvis att man känner olustkänslor som på sikt kan påverka arbetsmotivationen 

negativt eller öka risken för ohälsa (ibid). Balansen mellan kontroll kan utläsas av 

Karasek och Theorells (1990) modell som kallas krav-kontrollmodellen. Modellen 

utgår från koordinater där den ena axeln utgör kravaspekten, alltså huruvida individen 

upplever högt ställda krav i arbetssituationen. Den andra axeln utgör kontrollaspekten, 

vilket innebär individens upplevelse av kontroll i arbetssituationen. Alltså en situation 

i arbetet som ställer höga krav i kombination med lågt inflytande skapar stressfyllda 
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reaktioner. Dock kan man trots situationer med höga krav och lågt inflytande reducera 

risken för stressreaktioner om individen har bra socialt stöd (Währborg 2009). 

 

Figur 3.1.1 Krav-kontrollmodellen, ur Währborg 2009, 97 

 

3.1.2 Socialt stöd 
Währborg (2009) menar att socialt stöd är resurser som individen tar emot från andra 

människor. Det mest betydelsefulla aspekterna man ser på är de relationella och de 

sociala. Dessa relationer är av stor betydelse för utvecklingen av trygghet och tillit. 

Därför upprättar man på detta sätt nätverk av relationer. Socialt stöd kan i och med 

detta fungera som en direkt skyddsfaktor mot stress. Det fungerar så att man vid oro 

eller andra problem har någon att vända sig till för få råd och hjälp, eller hitta 

lösningar till problemen. På detta sätt så kan man hålla undan många stressorer (ibid). 

Det finns indikationer på att socialt stöd har en buffrande effekt, alltså att inom den 

psykosociala miljön kan det sociala stödet balansera ut effekten av 

sjukdomsframkallande faktorer. Om man exempelvis har socialt stöd reagerar man 

inte lika kraftigt då man blir utsatt för stress (Währborg 2009). Jakobsson och 

Aronsson (2013) talar om fyra olika typer av socialt stöd: emotionellt, värderande, 

informativt och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet omfattar empati, kärlek, 

omtanke och tilltro. Värderande stöd som är information från andra människor som 

en individ använder som mätinstrument för att värdera sig själv. Det kan till exempel 

vara en chef som meddelar underordnade ifall de gör ett bra eller dåligt arbete, eller 

säga vad som betraktas som en genomsnittsprestation och överlåta till den anställde 

hur hen står i förhållande till denna standard. Informativt stöd kan vara en människa 
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som ställs inför ett problem och vill ta reda på vad problemet egentligen handlar om 

och därigenom skaffar sig resurser för att lösa det. Andra människor kan i detta 

sammanhang kan här ge synpunkter på individens sätt att hantera problemet eller ge 

andra råd. Instrumentellt stöd är det påtagliga och praktiska stödet som kan 

organiseras fram, kan vara hjälp med praktiskt arbete, få avbytare under kortare 

stunder eller att få hjälp av extrapersonal vid hög arbetsbelastning etcetera (ibid). 

 
3.1.3 Gränslöst arbetsliv och psykosocial miljö 
I det gränslösa arbetslivet är det främst tids och platsförhållanden som diskuteras. I 

många yrken styr inte tiden arbetet i detalj utan vissa arbetsuppgifter behöver utföras 

och levereras till kund inom en viss tidsmarginal (deadline). Hur tiden disponeras av 

den som ska utföra uppgiften blir därmed mindre intressant. Den nya 

informationsteknologins betydelse innebär inte enbart att man numera kan frikoppla 

vissa arbetsuppgifter från tidsbestämning, utan ger även utrymme för rumsligt 

oberoende, alltså att man inte måste utföra en viss uppgift på en specifik plats 

(Weman-Josefsson och Berggren 2013). Det har i takt med denna utveckling blivit 

vanligare att ansvaret har delgivits den medarbetare som arbetar med uppgiften. Inom 

vissa gränser bestämmer medarbetaren själv var och när arbetet ska utföras och också 

vilka metoder som ska användas för att slutföra uppgiften. Det är alltså målstyrning 

och kundanpassning, snarare än detaljstyrning, som karaktäriserar arbetet. Gränslöst 

arbetsliv är däremot ingen ny företeelse då många yrken sedan länge har omfattats av 

dessa gränslösa förhållanden, exempel på sådana yrken är bönder, journalister och 

säljare med mera. Däremot har den nya informationsteknologin skapat nya 

förutsättningar för många yrkesgrupper. Eftersom man som individ ges möjlighet att 

själv i större utsträckning välja när och var man ska utföra sina arbetsuppgifter, ges 

också möjlighet att flexibelt anpassa arbetet till övriga delar av livet (Roman och 

Peterson 2011). 

 

Effekterna av det gränslösa arbetslivet kan diskuteras med både positiva och negativa 

aspekter med flexibilitet i tid och rum. De uppenbara fördelarna är att många upplever 

att flexibiliteten underlättar för att få ihop livspusslets delar. Men även nackdelarna är 

påtagliga, varav en av de mer uppenbara är att det är svårt att dra gränsen för vad som 

är arbete och vad som är fritid. Att man inte får känna sig frikopplad från arbetet om 

man själv inte kan sätta den gränsen. Det innebär en risk att man inte kan varva ner, 
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eller i andra fall inte heller kan vara riktigt närvarande på fritiden (Roman och 

Peterson 2011). 

 

Som krav-kontrollmodellen beskrev är hög grad av kontroll något som anses vara 

positivt. Under dessa förhållanden kan det vara att det istället får motsatt effekt, att 

kontrollvariablen blir för stor (Weman-Josefsson och Berggren 2013). Detta innebär 

att friheten att själv få definiera sina arbetsuppgifter och bestämma när och var dessa 

ska utföras övergår från att upplevas kontrollerbart till känslor av otrygghet och 

osäkerhet. Osäkerheten kan upplevas i form av att man inte riktigt vet vad som ska 

göras, eller kunna avgöra när jobbet är klart. En annan aspekt är att individen i högre 

utsträckning under dessa arbetsförhållanden är ensam. Inte bara för att man av 

naturliga skäl inte konfererar med kollegor under arbete hemma, eller på annan plats, 

utan också för att individen ställs som ansvarig för resultatet (Weman-Josefson och 

Berggren 2013). Begreppet honungsfälla diskuteras av Grönlund (2007) för att belysa 

detta fenomen och består i sammanhanget av att man lockas av goda 

påverkansmöjligheter i arbetet och ges stor frihet att själv utforma uppgifter och när 

och var uppgiften ska utföras. Detta medför även stort ansvar att om individen inte 

lyckas leverera utlovad tjänst inom avtalad tid står man ensam som ansvarig. 

Påverkansmöjligheterna riskerar i detta fall att göra gränserna för en rimlig 

arbetsinsats otydliga och ansvaret individuellt (ibid). En annan fråga i sammanhanget 

är vem det är som avgör om den utförda uppgiften är tillräckligt bra, och vem som 

bestämmer om kritiken som riktas mot den levererade tjänsten beror på individens 

tillkortakommanden eller orimliga krav (Weman-Josefsson och Berggren 2013). 

Resonemanget resulterar därmed att å ena sidan ger gränslöst arbetsliv möjligheter till 

kontroll och inflytande över arbetsuppgifter och stimulerande arbetsuppgifter, medan 

det å andra sidan skapar risker för att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut.  

 

Vikten av individuella förhållanden inom det gränslösa arbetslivet är nästan 

avgörande för det allmänna psykologiska välbefinnandet, det vill säga hur man som 

individ även hanterar förhållanden som ligger vid sidan av arbetslivet. Gränslöst 

arbetsliv skapar i många sammanhang stort utrymme för individuella förhållningssätt. 

Det vill säga att det är man själv som bestämmer när man som säljare har sålt 

tillräckligt, eller att man själv bestämmer när arbetet är tillräckligt bra för att leverera 

till kund, eller vilka uppgifter man ska åta sig inom ramen för en diffust uttryckt 
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arbetstid. Detta sker med bakgrund av att gränslöst arbete idag präglas av en högre 

grad av individualism (Weman-Josefsson och Berggren 2013). 

 

Vid en studie som analyserade riskfaktorer för utmattningssyndrom talar Hallsten, 

Josephson och Torgén (2005) (taget ur Weman-Josefson och Berggren 2013), om att 

en av faktorerna i den process som leder till utmattningssyndrom är individens sätt att 

förhålla sig till sig själv och sitt arbete. Om individen drivs av stark prestationsbaserad 

självkänsla i kombination med hög grad av perfektionism så ökar risken att drabbas 

av ohälsa. En annan studie utförd av Månsson (2008) (tagen ur Weman-Josefson och 

Berggren 2013) intervjuades en grupp lärare, som upplevde hög trivsel på arbetet och 

bra hälsa, om framgångsreceptet för att uppnå detta välbefinnande, trots att yrket i 

övrigt präglas av hög arbetsbelastning och hög frekvens av stressrelaterade symtom. 

Det som kännetecknade detta framgångsrecept var framförallt förmågan att kunna 

sätta upp rimliga gränser, förmågan att avgöra vilka problem som tillhör det egna 

ansvarsområdet, och att kunna avgöra vilka situationer som det var viktigt att 

engagera sig i och vilka frågor det inte var viktigt. Dessa förhållningssätt ställer en del 

krav på individens egenskaper. Att man har högt självförtroende och att man även har 

förmågan att prioritera bland alla de andra krav som tillvaron fordrar (ibid). 

 

Det är alltså viktigt för individen att under gränslösa arbetsförhållanden kunna skapa 

sina egna förhållningssätt för att få möjlighet att balansera arbetslivet med behovet av 

att vila och stimulans utanför arbetslivet, men det går även att stötta dessa 

förhållningssätt på ett organisationellt plan (Weman-Josefsson och Berggren 2013) 

vilket vi går igenom lite djupare i avsnitt 3.4 nedan.  

 

3.2 Motivation 
Hedegaard Hein (2009) menar att stora delar av dagens arbetskraft är 

kunskapsintensiv och att de tidigare motivationsteorierna (se Hertzberg et al. 2007, 

Hertzberg 2008, Maslow 1987, Hackman och Oldham 1980 m.fl.) inte är lika aktuella 

längre. Hon har i sin forskning kommit fram till fyra arketyper av specialiserade 

medarbetare som motiveras på olika sätt; primadonnan, praktikern, lönemottagaren 

och prestations-tripparen (Hedegaard Hein 2009). Se modellen som hon tog fram 

nedan: 
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Figur 3.2 fritt översatt från Hedegaard Hein 2009, 197 

 

Vi har valt att rikta in oss på den extroverta prestations-tripparen, då vi anser att den 

typen passar vår studie bäst. Hedegaard Hein (2009) skriver att den extroverta 

motiveras av att få bekräftelse för det den gör, och vill gärna vara den bästa inom sitt 

område. Denna person får sin motivation främst från omgivningen och även från 

ledningen. Det räcker inte att denne ser sig själv som bäst, utan kollegor, chefer och 

andra ska även uttrycka detta för att motivera den extroverta prestations-tripparen som 

mest (ibid). Hedegaard Hein (2009) fortsätter med att beskriva hur man som ledare 

ytterligare kan motivera en prestations-trippare, och poängterar att statussymboler 

som hög lön, befordran och olika förmåner med mera är viktigt för denne. Dessutom 

måste dessa statussymboler uttryckas offentligt så att alla andra kan ta del av att denna 

person vuxit in i sin roll på arbetsplatsen. Detta kan ske genom att exempelvis utse en 

prestations-trippare till projektledare och påpeka att det är ett prestigefyllt projekt och 

att just den personen får rollen för att hen är speciell. Mål kan även de vara väldigt 

motiverande för en prestations-trippare, dock måste målen vara så pass högt satta att 

det blir en utmaning för personen att nå dem. Det räcker alltså inte för denne att 

överträffa andra, det krävs att hen gång på gång kan överträffa sig själv (ibid).  

 

3.2.1 Hög prestation och återhämtning 
Begreppet stress behöver däremot inte alltid vara av ondo, även om begreppet ofta 

används för att beskriva obehagliga situationer. Malmström (2003) menar att det finns 

en tydlig koppling mellan prestation och stress, och att en förutsättning för att kunna 
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prestera är att utsätta sig för krav, ansvar och påfrestningar och att stressystemet alltid 

sätts igång för att hjälpa till. Däremot hjälper en viss grad av stresspåslag individen att 

prestera bättre. Det är alltså den överdrivna anspänningen som nedsätter både mental 

och kroppslig prestationskapacitet (ibid). 

 

Malmberg (2003) menar vidare att om man arbetar hårt och länge så blir man 

oundvikligen trött, och får man då inte avbryta ansträngningen så känner man sig 

stressad. Men att mindre arbete för den sakens skull inte med nödvändighet resulterar 

i reducerad stress. Han menar att mycket av forskningens fokus har lagts på att utreda 

stresshormonets positiva eller skadliga effekt både fysiologiskt och psykologiskt. 

Däremot är forskningen på behovet av återhämtning och vila inte lika utbredd (ibid). 

För att återställa balansen behöver man inte bara dra ner på arbetsbördan, utan man 

behöver också aktivt använda sig av vilosystemet. För människor som befinner sig 

under hög stress är vilan oumbärlig och att enbart dra ner på stress är inte tillräckligt 

(Malmström 2003). 

 

Åkerstedt (2012) menar att återhämtningen är en viktig del i kroppens svar på stress 

och bristen av återhämtning ger uppenbara konsekvenser för individens välmående. 

Han menar att finner man inte tid för återgång till kroppens basnivåer sker en 

uppreglering i stressregleringssystemet (ibid). Det finns ingen enhällig definition av 

begreppet ”återhämtning”, men det finns många situationer där begreppet används. 

Dels handlar det om situationer som gäller återställning av fysiologisk aktivering till 

normalnivåer i form av nedvarvning, detta omfattar bland annat syreförbrukning, 

hjärtfrekvens, blodtryck och adrenalinutsöndring. Det kan även innebära återställning 

av energi och andra signalsubstanser (Åkerstedt 2012). 

 

Det finns tydliga samband mellan god sömn och återhämtning och arbetssituationen. 

Man har till exempel funnit att människor som är nöjda med sitt arbete och har gott 

socialt stöd påvisar färre sömnstörningar (Åkerstedt 2012). De faktorer som framför 

allt har kopplingar till sömnstörningar inom den psykosociala arbetsmiljön är att man 

har höga arbetskrav. En annan faktor som har nära samband till sömnstörningar är 

ifall man tar med sig arbetet eller arbetsrelaterade problem hem. Faktum är att om 

man jobbar stressigt under dagen men kan frikoppla tankarna från jobbet under några 
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timmar på kvällen har man väsentligt färre problem med de symtom som utgör kärnan 

i utbrändhet (Åkerstedt 2012). 

 

För att kunna klara att prestera i längre perioder menar Malmström (2003) att man 

behöver en välutvecklad förmåga att hantera stress. Det handlar om att kunna möta 

påfrestningar som utmaningar och inte som motgångar, och att förmågan att kunna 

hantera stress är något som man kan träna upp (ibid.). För att kunna göra det finns det 

ett sju färdigheter som Malmberg (2003) listat upp för att kunna positivt kunna 

hantera stress. 

 

1. Perspektivförmågan; handlar om att kunna använda sig av sina egna värderingar 

när man prioriterar mellan olika alternativ i en specifik situation. Och att man själv 

prioriterar vad man anser vara det viktigaste och välja bort saker som är mindre 

viktigt. Bara en liten sak som tidsdisponering blir av stor vikt för att göra skillnad 

mellan en stressig dag och en njutbar. Perspektivförmågan handlar alltså i stor 

utsträckning om hur man som individ prioriterar för att må bra.  

 

2. Autonomi; vilket betyder självständighet och innebär att man lyssnar på ens egna 

behov och begränsningar. Autonomin utgörs i detta sammanhang av att man har 

tillgång till sina egna känslor och värderingar och kunna lyssna och lita på sig 

själv. Man ska vara i kontakt med sina egna mål och prioriteringar.  

  

3. Samhörighet och stöd; innebär att människan är en social varelse och man behöver 

känna sig behövd och få stöd vid olika typer av situationer och händelser. Med en 

högre grad av socialt stöd så tål människan högre grader av påfrestningar, 

anspänningar och motgångar innan stressen blir negativ. Att vara utanför eller 

känna sig ensam blir till en stressfaktor i sig och ger dessutom sämre möjligheter 

att klara av annan stress. 

 

4. Mental reglering; handlar om den medvetna aktiva tankeregleringen. Det menas 

att vi själva kan lära oss att styra värderingarna i vårt kognitiva tankemönster. Det 

vill säga att förmågan att reglera sig själv mentalt innebär att man själv väljer vad 

man tänker på. Alltså om man tänker på något som ett hinder, så blir det ett hinder. 
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Om man istället tänker på en påfrestning i någon form av positiv bemärkelse så har 

man helt andra förutsättningar att kunna hantera påfrestningen. 

 

5. Aktiv kroppskännedom; handlar om fysiologiska aspekter som kroppen kan 

utsättas för i stressiga situationer. Det kan handla om muskelspänningar för att 

man exempelvis sitter framför en dator och skriver längre perioder. Aktiv 

kroppskännedom innebär att vara bli varse om, att tolka, och att ge en respons för 

sådana situationer. Exempelvis att man tar en paus. 

 

6. Aktiv vila och återhämtning; betyder att om man känner sig trött och sliten 

behöver det inte betyda att man har arbetat för hårt, men istället betyda att man fått 

för lite aktiv vila och återhämtning. Frånvaro från arbete betyder inte i sig att man 

vilar, utan att vila och återhämtning är ett aktivt tillstånd. Ett exempel på sådan 

vila är att man planerar in och genomför ett par korta pauser under dagen, under 

vilka man aktivt försätter sig i ett lugnt och kravlöst tillstånd. 

 

7. Fysisk energireglering; omfattar också rent fysiologiska aspekter. Att individer 

behöver upprätta bra mönster för motion och näring. Men även att man ska vara 

återhållsam med tobak och alkohol eftersom det belastar kroppens energisystem. 

Exempel på hur man kan utöva detta är att införa rutiner för näringsintag och 

motion.  

 

3.3 Flexibilitet 
Enligt Grönlund (2004) finns det två typer av flexibilitet. Den ena beskriver hon som 

en flexibilitet som bygger på att arbetstiden varieras och den andra, som hon 

benämner ”funktionell flexibilitet”, skapas när arbetstagarna växlar mellan olika 

arbetsuppgifter beroende på var det finns mest att göra. Hon menar vidare att dessa 

typer av flexibilitet även gynnar individen, och inte enbart organisationen, då den 

flexibla arbetstiden gör det möjligt att få ihop livspusslet och den funktionella 

flexibiliteten kan antas leda till utvecklande jobb.  

 

Grönlund (2004) skriver dock att detta med flexibilitet inte behöver vara enbart 

positivt. Funktionell flexibilitet kan, istället för att ge utveckling och inflytande, leda 

till att arbetet blir mer stressigt, just eftersom det finns krav på att arbetsuppgifterna 
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ständigt ska förändras. Dessutom kan en flexibel arbetstid, eller ”fri arbetstid” som 

Grönlund skriver det, upplevas väldigt stressande då höga krav ställs på individen och 

dennes förmåga att sätta upp gränser och strukturera upp sin vardag (ibid). 

 

3.4 Ledarskap 
Inom den halvnya ledarskapsteorin diskuteras det om att ledaren fungerar som en 

central aktör i organisationerna eftersom att ledaren uttalar organisationens vison, 

strategi och uppdrag (Alvesson och Sveningsson 2010). Betoningen ligger här på 

ledarens värderingar och tankesätt, vilket i förlängningen ska förmå ledaren att 

influera medarbetarna istället för att påverka det faktiska arbetet som de utför. 

Jacksson och Perry (2011) menar att det transformativa ledarskapet övergripande är 

transaktionellt. Ledarskapet kan ses som en byteshandel mellan ledaren och 

arbetstagaren, där ledaren erbjuder belöningar när arbetstagaren medverkar och 

presterar. De menar att ledare som lyckas med både transformationen och 

transaktionen är de mest effektiva ledarna (Ibid).  

 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att ledare som sätter gränser, diskuterar 

prioriteringar, ger återkoppling och ger möjligheter för kollektiva sätt att hantera 

gemensamma problem i arbetet. Organisationer som hanterar det gränslösa arbetslivet 

med positiva resultat karaktäriseras av att ledarskapet är tydligt, att det finns en 

formell beslutsstruktur, en chef som skapar genomförbara och konkreta lösningar, att 

man individanpassar och ger tydlig ansvarsfördelning och en arbetsgrupp som bär 

gemensamt ansvar för att avgränsa och genomföra arbetsuppgifterna (Weman-

Josefsson och Berggren 2013). 

 

 

3.5 Sjuknärvaro 
Sjuknärvaro kan enligt Leineweber m.fl. (2012) definieras som att man går till jobbet 

även om man egentligen är så sjuk att man borde sjukskrivit sig. Sjuknärvaron brukar 

ses som ett komplement till sjukfrånvaro vilket bevisades i deras studie. I studien 

upptäckte de att sambandet var att om en person hade sjukskrivit sig mellan 1-7 dagar 

på ett år så kompletterades detta med en sjuknärvaro på cirka 8 dagar samma år 

(Leineweber et al. 2012). Vänje (2013) skrev i en rapport från arbetsmiljöverket att 

antalet sjuknärvarodagar kan vara högre i yrken som kräver högskoleutbildning. Detta 

just eftersom att denna typ av yrken ofta berörs av det gränslösa arbetslivet. 
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Anledningen till detta är troligen att möjligheterna att arbeta hemifrån vid sjukdom är 

högre än för en arbetstagare som inte berörs av det gränslösa arbetslivet. Resultatet av 

detta är att dessa personer arbetar hemma istället för att sjukskriva sig (ibid). Enligt 

Caverley m.fl. (2007) är sjuknärvaron ett fenomen som troligen påverkas av faktorer 

såsom försämrad anställningstrygghet, ökad övertid, otydliga karriärvägar och grad av 

socialt stöd.  

 

3.6 Kollektivavtal 
Fackförbunden sägs ha startat efter att arbetare gick samman och lovade varandra att 

inte acceptera löner för arbete som var lägre än vad de tillsammans kommit överens 

om (Thoursie 2008). Att sådana sammanslutningar av arbetstagare bildades gjorde att 

man undvek det som idag kallas för social dumpning. Andra delar, förutom lön, som 

reglerades var exempelvis oskäliga arbetsvillkor vilket innebar att även de 

arbetsvillkor som accepterades var föremål för interna överenskommelser (ibid). 

Författaren frågar sig då varför arbetsgivarna skulle vara intresserade av att förhandla 

fram avtal gällande lönenivåer och arbetsvillkor med dessa nya organiserade 

”motparter”. Hon menar att svaret på den frågan är att det finns en sak som 

fackförbunden kan ”sälja” och som arbetsgivare är väldigt intresserade av att ”köpa”, 

nämligen arbetsfred. Därmed skapades ett kollektivavtal som innebär att under den tid 

som avtalet gäller och så länge villkoren i avtalet är uppfyllda ska det råda arbetsfred 

(ibid). Lindström (2007) menar att kollektivavtalen är viktiga för att få 

arbetsgivarorganisationerna att genomföra förbättringar för arbetstagarna. Att föra in 

en reglering kring sådant som återhämtningstid och dylikt är därav av stor vikt för att 

komma till rätta med det nya arbetslivet (ibid). 

 

3.7 Företagskultur 
Konceptet kultur har en lång historia men det är under de senaste årtiondena som 

organisationsforskare och ledare i organisationer har börjat intressera sig för 

företagskultur (Schein 2004). I denna mening är företagskulturen det klimat och de 

handlingar som organisationer utvecklar kring deras hantering av människor eller de 

förespråkade värderingar som finns i organisationen. Utifrån detta talas det om att 

utveckla den ”rätta kulturen” eller en ”kultur av kundservice” vilket innebär att 

kulturen har att göra med specifika värderingar som ledaren försöker implementera i 

organisationen. Schein (2004) menar att det i viss ledarskapslitteratur finns 

antydningar om att företagskultur är nödvändigt för att nå en effektiv prestanda och 
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att ju starkare företagskulturen är desto effektivare är organisationen. Han menar dock 

att användandet av ordet kultur inte enbart visar en ytlig och felaktig bild av 

företagskultur utan att det även finns farliga tendenser som värderar vissa kulturer på 

ett absolut sätt. Dessa tendenser tyder även på att det finns en ”rätt” kultur för 

organisationer vilket han motsätter sig.  Han menar att oavsett om en kultur är bra 

eller dålig, funktionellt effektiv eller inte beror inte på kulturen i sig utan på relationen 

mellan kulturen och den omgivning som den existerar i, därför är det svårt att 

utnämna den ”rätta kulturen” (ibid). Kulturen är alltså abstrakt, dock är styrkorna som 

skapas i sociala och organisatoriska situationer och som härstammar från kultur 

väldigt kraftfulla. Förstår vi inte driften av dessa styrkor blir vi istället offer för dem 

(ibid). 

 

En annan aspekt på det hela är att kulturkonceptet är ett fenomen som finns under 

ytan. Det har en kraftfull inverkan men är osynligt och är till stor del omedvetet 

(Schein 2004). Han menar att kulturen för en grupp i den meningen kan jämställas 

med personlighet och karaktär hos en individ. På samma sätt som en människas 

personlighet och karaktär guidar och begränsar en persons beteende gör kulturen i en 

organisation likadant med dess medlemmar genom gemensamma normer som hålls 

inom organisationen (Schein 2004). Ofta är det ledningen/ledaren i en organisation 

som är källan till de övertygelser och värderingar som får arbetstagarna att lösa de 

interna och externa problem som uppkommer i organisationen. Om de värderingar 

och övertygelser som ledningen/ledaren implementerat fungerar, och fortsätter 

fungera, kommer ledningens/ledarens antaganden gradvis bli gemensamma 

antaganden. När väl ett antal gemensamma antaganden bildats genom denna process, 

kan de fungera som en kognitiv försvarsmekanism både för de enskilda medlemmarna 

och för gruppen som helhet (Ibid). Han menar att både individer och grupper söker 

efter stabilitet och mening, vilket kulturen hjälper till att skapa.  
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel presenterar vi den empiri som vi samlat in till denna studie. Parallellt 

med presentationen analyserar vi materialet med hjälp av de teorier som togs upp i 

föregående kapitel.    

 

 

4.1 Gränslöst arbete 
För att påbörja analysen av fenomenet gränslöst arbete finns det några förutsättningar 

för att få en helhetsförståelse om problematiken. För att få denna förståelse kommer vi 

börja med att beskriva hur det gränslösa arbetslivet ser ut i praktiken för våra 

respondenter. Gränslöst arbete kan ha lite olika utformning vad gäller arbetstid, men 

respondenterna nämner i allmänna ordalag att de har en viss kvot av timmar som ska 

uppfyllas varje vecka. Hur dessa timmar disponeras ändras beroende på 

arbetsuppgiftens art, och därmed arbetar respondenterna många gånger betydligt mer än 

de timmar som ska uppfyllas. Natalie Sial beskrev sin arbetstid på följande sätt: 

 

”Alltså, det finns ju olika typer av anställningar. Det finns den typen jag har 

haft tidigare, det som kallas förtroendeanställning eller förtroendearbetstid, 

och så kallas det även inom staten där jag är anställd nu. Där så säger man 

att ’ja nu ska du jobba typ 40 timmar i veckan’, men den tiden planerar du 

själv tillsammans med vad jobbet och arbetsuppgifterna kräver av dig. Så 

säger man, i papper och sådär, i kollektivavtalet och så. Men det beror på 

vad du har för uppdrag, jag menar jag som pressekreterare åt en minister 

just idag, jag jobbar nog det dubbla, minst, i veckan.” 

 

En liknande beskrivning fick vi av Tina Lindström: 

 

”Vi har överhuvudtaget någon form av oreglerad arbetstid, vilket vi 

förutsätts jobba i den utsträckning det behövs. Vissa veckor kan det vara 30 

timmar, medan andra veckor kan det vara 60 eller 80 timmar.”  

 

Med bakgrund av detta behöver vi reflektera över hur denna typ av arbetsförhållanden 

har växt fram. Varför finns det och vilka är de bakomliggande faktorerna? Av det vi har 

tolkat från respondenterna kan vi utvinna två avgörande faktorer till varför gränslöst 

arbetsliv finns. Det är dels utvecklingen av informationsteknologin i enlighet med 

Roman och Peterson (2011), vilket gör att man idag kan vara tillgänglig i högre 
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utsträckning. Detta leder i sin tur till att man förväntas vara tillgänglig för arbete just för 

att man alltid bär med sig en smartphone där man exempelvis kan kontrollera 

jobbmailen. Danish Sial berättar: 

 

”Mitt jobb har ju alltid funnits, politikerjobb har alltid funnits, oavsett om 

man varit tillgänglig eller inte. Det är bara, informationssamhället gör att 

man är van att det ska gå snabbt. Ta t.ex. för typ 15 år sedan när internet 

inte fanns i samma utsträckning, men vadå man hade pressekreterare man 

hade politiker som gick ut i media bara att det skedde jävligt långsamt, och 

så tog man det under vissa timmar när alla var på kontoret. Nu när en nyhet 

kommer ut så vill de ha en kommentar på sekunden. Kommer vi ut en kvart 

senare, då är det försent.” 

 

Den andra avgörande faktorn är som tidigare nämnt arbetsuppgifternas art och att man 

behöver leverera något mot en deadline. Likt det som Weman-Josefsson och Berggren 

(2013) diskuterade angående att arbetet idag inte detaljstyrs utan anpassas efter vad som 

behöver utföras, så var våra respondenter eniga om att detta är en avgörande faktor för 

varför deras arbete idag ser ut som det gör. Flera av dem beskrev att de vissa veckor 

enbart jobbar 30 timmar medan de andra veckor jobbar uppemot 80 timmar, just 

beroende på vilket projekt de arbetar med just då.  

 

“Man jobbar ju i projekt med flera personer. Helt plötsligt är det någon 

som kommer på något nytt som har relevans för projektet så ska man snabbt 

anpassa sig efter det. Vissa dagar så händer det ingenting, och andra dagar 

hur mycket drag som helst, det kommer trehundra mail och det blir hur 

mycket som helst att göra. Jag tror dock att det här är mer en grej som inte 

har så mycket att göra med anställningsformen i sig, utan mer med 

arbetsuppgifterna jag hade. Vi hade väldigt projektstyrt arbete. Så på sätt 

och vis så även om jag hade haft en annan anställningsform som att behöva 

vara på kontor viss tid per dag, så hade jag ändå vart tvungen att vara 

ständigt kontaktbar i vissa episoder.” - Jonas Vannefors 

 

Som respondenten nämner ovan innebär mycket av det gränslösa arbetet att man ska 

vara anpassningsbar för snabba förändringar. På likvärdigt vis berättar en annan 
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respondent att man behöver svara snabbt. I detta fall rör det sig däremot inte i att möta 

en deadline eller att leverera en tjänst på utsatt datum utan mer att man måste vara 

flexibel för att möta omgivningens krav, vilket möjliggörs av tekniken. Som ett resultat 

av detta sätt att arbeta är man inom vissa yrken inte längre bunden till tid eller plats. 

Detta i sig skapar en mer flexibel arbetsform som för med sig en rad konsekvenser, både 

positiva och negativa. I likhet med Roman och Peterson (2011) som diskuterade kring 

det gränslösa arbetslivets positiva och negativa aspekter, berättar respondenterna om det 

gränslösa arbetslivets positiva och negativa sidor. Till de positiva aspekterna hör det 

som Grönlund (2004) benämner som ”flexibilitet som bygger på att arbetstiden 

varieras” vilket respondenterna påpekar, att det är lättare att få ihop livspusslet. Att det 

till exempel är ok att utföra privata ärenden under arbetstid just eftersom att arbetet är 

flexibelt. Exempel på sådana ärenden som tagits upp av våra respondenter är hämtning 

och lämning på dagis, att man kan göra en bilbesiktning, att man kan träna någon timme 

på morgonen och att man kan gå till läkaren under dagen om så behövs. Flera av dem 

beskriver också att de har en stor känsla av frihet i sitt arbete då de kan bestämma över 

sin egen tid i högre grad än vad man kunnat göra i ett vanligt 9-17 jobb. Den större 

frihetskänslan kom även från att de inte var bundna till ett kontor utan lika gärna kunde 

sitta på en strand i Thailand och ändå utföra sina arbetsuppgifter. En annan aspekt som 

togs upp var att lönen ofta är justerad uppåt just eftersom man jobbar gränslöst. Något 

som vi dock har märkt under intervjuerna är att dessa positiva aspekter med det 

gränslösa arbetslivet ofta kommer i kombination med något negativt. Som vi upplever 

det så nämns det positiva alltid med ett “men” efter och att man som anställd gör 

uppoffringar från annat för att kunna nå dessa positiva delar med det gränslösa arbetet. 

Vissa respondenter benämner detta som en “trade-off” och att det är något man väljer att 

göra för att kunna uppleva den frihet som det innebär.  

 

“Det var väldigt mycket frihet under ansvar, och frihet under ansvar har 

både fördelar och nackdelar, så det återkommer till den här trade-offen. 

Fick jag större frihet att göra vad jag ville med mitt liv? Ja. Men det ställde 

också högre krav på framförallt hur pass tillgänglig man ska vara. Vilket är 

en direkt konsekvens av att man inte har någon riktig regelbundenhet, utan 

bara har ett projektansvar. Projekten måste bli färdiga då projekten ska 

vara färdiga. Och det var liksom, det är ju det som är dealen i sig. Dom får 
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min ständiga tillgänglighet i utbyte mot att jag får större frihet.” - Jonas 

Vannefors 

 

Den ständiga tillgängligheten som det gränslösa arbetslivet präglas av upplevs av 

respondenterna i stor grad som ett val mellan karriären och rätten till ett privatliv. Till 

listan över negativa delar med denna typ av arbetsliv hör bland annat att man aldrig kan 

slappna av, eftersom det ständigt finns en känsla av att telefonen kan ringa, att man kan 

få ett mail etcetera. Detta leder till att man alltid är på någon slags stand-by och aldrig 

kan slappna av på riktigt. Detta leder till en bristande återhämtning vilket enligt 

Åkerstedt (2012) kan leda till att kroppens fysiologiska basnivåer inte blir återställda. 

Flera av respondenterna nämnde att de inte ens kan gå på krogen och ta en öl med en 

vän utan att kolla om något arbetsrelaterat hänt i deras telefon. En syssla som annars 

borde vara avkopplande blir alltså inte det. Andra negativa aspekter med det gränslösa 

arbetslivet som togs upp i intervjuerna är att de personliga relationerna påverkas 

negativt, och att man inte finner tid till att träffa någon i den utsträckning man önskar, 

man hinner inte träffa sin familj och man har inte tid för andra vänner än sina kollegor. 

Tina Lindström påpekade dessa förhållanden inom sin familj: 

 

“Jag tror att det som med barnen, som jag tyckt varit jobbigast, det är ju 

när det ringer när de är vakna och någon vill ha svar på någon fråga. Då 

brukar det ofta uppstå någon slags kaos. Barnen märker direkt om jag 

pratar i telefon och inte vill att de ska skrika i bakgrunden.”  

 

Som vi tog upp tidigare som en positiv aspekt av det gränslösa arbetslivet var att det 

skapade mer flexibla arbetsförhållanden som kunde underlätta vissa moment i 

privatlivet. Som vi också nämnde togs de positiva aspekterna upp oftast följt av ett 

“men”, så även i detta fall. Att när man utnyttjar denna flexibilitet så lånar man i 

praktiken tiden av sig själv. Att man exempelvis går på ett läkarbesök som tar en timme, 

borde detta kompenseras med att jobba en extra timme. Däremot upplevs det inte så i 

praktiken av respondenterna, utan snarare att man behöver överkompensera. Det vill 

säga att om man tar en timme för privata ärenden istället med enkelhet kompenseras 

med tre-fyra timmar eller till och med en hel dags jobb. Detta kan vi se samband med 

Hedgaard Heins (2009) teorier angående ambition, och att den anställde vill vara bäst på 
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sina arbetsuppgifter, vilket vi tolkar som att individen, för att inte halka efter, hellre 

överkompenserar än att enbart ta igen de timmar som använts till annat.  

 

Roman och Peterson (2011) diskuterar att till de uppenbara nackdelarna med gränslöst 

arbetsliv hör att det är vanligt att det upplevs att man får svårt att känna sig frikopplad 

från arbetet, vilket innebär en risk att man inte kan varva ner eller vara närvarande på 

fritiden. Detta är ett diskussionsämne som även togs upp av respondenterna, det vill 

säga hur det gränslösa arbetslivet på många sätt påverkar ens fokus. Respondenterna 

beskrev olika situationer som fokuset påverkades av, varav olika störningsmoment i att 

ofta bli kontaktad i olika sammanhang påverkade fokuset negativt. De menade att man 

behövde oavbruten koncentration för att kunna arbeta effektivt med vissa uppgifter och 

på grund av störningsmoment under dagtid, var man mer eller mindre tvungen att 

förlägga viss tid av arbetet under kvällen då störningsmomenten blev färre och 

möjligheten till oavbruten koncentration ökade. Frågan om fokus diskuterades även på 

ett emotionellt plan, att det gränslösa arbetslivet gör att man har svårt att hitta en hållbar 

balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket gör att man inte kan fokusera helt på sitt 

arbete, men inte heller helt på sina privata relationer, eller privata åtaganden. Roman 

och Peterson (2011) menar att för att kunna hantera detta problem, är det upp till varje 

individ att hitta egna förhållningssätt och måste ha förmågan att sätta sina egna gränser. 

Detta är något som vi till stor grad kan bekräfta genom våra respondenter. Detta 

kommer att behandlas mer genomgående under rubrik 4.3 “individuella strategier”. 

 

Vår tolkning av respondenternas svar är att det finns både positiva och negativa aspekter 

av att arbeta gränslöst. Och att många av de negativa aspekterna som diskuterats ovan 

på ett eller annat sätt mynnar ut i någon form av stressrelaterade reaktioner, vilka 

kommer att behandlas i följande kapitel. 

 

4.2 Stress 
Vid tolkningen av våra intervjuer har svaren kategoriserats upp och tematiserats. Ett 

återkommande begrepp som diskuterats i många olika situationer med våra respondenter 

är stress. Stress är därmed enligt vår tolkning av respondenternas svar, en av de mest 

centrala delarna inom gränslöst arbetsliv. Men frågan är då om det är det gränslösa 

arbetslivet i sig som skapar stressen, eller om det är andra faktorer som spelar roll. 

Begreppen tillgänglighet och närvaro har också i många olika sammanhang relaterats 
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till stress av respondenterna, och vad det innebär att behöva vara tillgänglig för chefer, 

kunder eller kollegor. På liknande sätt som Theorell (1999) och Währborg (2009) 

diskuterar stressbegreppet som individuellt, har vi uppfattat att respondenterna upplever 

stress på olika sätt i olika situationer. 

 
4.2.1 Stressorer 
Hans Seyles begrepp stressorer som karaktäriseras av de påfrestningar vi utsätts för 

dagligen är i detta sammanhang enligt oss ytters relevant. De stressorer som påtalats i 

intervjuerna vi genomfört är främst de emotionella, kognitiva och sociala. Jonas 

Vannefors utryckte ett exempel på en social stressor:  

 

“Den stora konsekvensen är att man aldrig får vila ordentligt.  Det finns 

inte en stund där man kopplar bort eller frisätter sitt huvud från jobbet. Och 

att den stunden inte finns gör att man aldrig riktigt får återhämta sig. Du 

blir nedbruten. Typ att om du ständigt har en stressnivå som är hög så 

påverkar du väl immunförsvar, hälsan i största allmänhet. Framför allt så 

är det relationerna som lider av det, till andra människor, både till andra 

människor i ditt privatliv och i jobbet, för man blir bitter på jobbet som tar 

all ens energi, men man är inte 100% närvarande, men man är heller inte 

närvarande i sina relationer. Då man hela tiden måste sitta och kolla 

mobilen.” 

 

Respondenten nämner här att de sociala stressorerna som är yrkesrelaterade får direkta 

konsekvenser även på relationer och situationer utanför jobbet. Danish Sial bekräftar 

detta genom att berätta om en situation som vi tolkar som en emotionell stressor: 

 

“Ja, så kan det ju vara, men samtidigt så förhindras jag ju att skaffa mig 

barn, just eftersom jag inte har något privatliv att finna tid att träffa någon. 

Men det där är ett annat problem med vår organisation, asså fan jag skulle 

vilja träffa någon, skulle vara skitmysigt och trevligt, men jag träffar ju 

aldrig någon i min organisation som är i min egen ålder. [...] Man hindras 

ju från att träffa någon för att man har ett jobb som tar mycket av ens tid.”  

 

Som vi tolkar det så har respondenternas olika stressorer direkta kausala samband. Det 

vill säga att en typ av stressor kan utlösa en annan. Om vi tar det tidigare fallet med 



 

  

43 

respondenten som beskrev att den stress han upplevde i arbetet direkt påverkade hans 

relationer och därmed gav upphov till en annan typ av stress. Det vill säga att att det kan 

uppstå någon form av ond spiral, genom att den ena stressoren utlöser en annan. De 

kognitiva stressorna kommer vidare att behandlas under kapitel 4.3 “individuella 

strategier” 

 

Obalans i krav-kontrollmodellen som beskrevs av Karasek och Theorell (1990)  är 

något vi tolkar som ytterligare en social stressor. De menade att för att uppnå en bra 

yrkesmässig stressnivå behöver kraven som ställs på individen mötas med ett likvärdigt 

mått av kontroll. Högt ställda krav är enligt vår tolkning en förutsättning för de som 

arbetar gränslöst. Som beskrivits av respondenterna tidigare är det ett utbyte. Att man 

får frihet under ansvar innebär enligt respondenterna likvärdigt med högt ställda krav. I 

och med att arbetsuppgifterna i hög grad är individualiserade och i hög grad även 

definieras av individen själv upplever respondenterna även hög grad av kontroll. 

Kontrollen kommer enligt flera av respondenterna från att de mognat på arbetsplatsen 

och att de är säkra på sina arbetsuppgifter vilket reducerar den stress som kan 

uppkomma vid höga krav. Däremot är detta inte något utan undantag. Vid arbete i 

projektform, som en av respondenterna beskrev det arbetar man i arbetslag, är man 

direkt beroende av kollegor och därmed släpps lite av den individuella kontrollen. 

Utfallet i den specifika situationen blev att respondenten upplevde stress. Enligt 

Karasek och Theorell (1990) ska alltså krav och kontroll ha en balans, det vill säga att 

om kraven är högre än kontrollen så resulterar det i en stressreaktion. Weman-Josefsson 

och Berggren (2013) kompletterar detta genom att säga att det fungerar även vice versa, det 

vill säga att om kontrollen är högre än kraven resulterar även det i en stressreaktion.  

 

Grönlund (2004) beskrev flexibiliteten som en källa till stress då mycket av dagens 

arbete ska struktureras upp av individen själv. Arbetsuppgifterna är idag inte lika 

definierade och tidsaspekten betyder inte lika mycket längre. På grund av att 

arbetsuppgifterna är alltmer individualiserade ser vi det som att kontrollen från individens 

sida möjligen överstiger kraven. Detta resulterar i att de anställda till exempel upplever att 

det ibland är svårt att lämna över sina arbetsuppgifter, för att de själva vill kontrollera att de 

utförs på rätt sätt, vilket i sin tur leder till stress. Något annat som kom upp i några av 

intervjuerna var att ha en ersättare som man inte litar på och att det i samband med detta är 

en väldigt stor källa till stress. Natalie Sial:  
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“Ja, det är klart att det är så, men det är ju fruktansvärt att ha en ersättare 

som man inte litar på eller att man jobbar i en miljö där man känner att 

’den här chefen har ju ingen koll’ eller när man känner att i det här 

sammanhanget så tar man sig till att det inte finns en ersättare för mig, att 

man är outbytbar, är oumbärlig på sin arbetsplats, det är ju definitivt ett 

stressmoment, och det har jag haft lite tidigare.” 

 
4.2.2 Socialt stöd 
En viktig aspekt i ledet för att reducera uppkomsten av olika stressorer är enligt 

Währborg (2009) socialt stöd. Jakobsson och Aronsson (2013) delade upp det sociala 

stödet i fyra underkategorier; emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd. 

Att en respondent inte litade på sin ersättare kategoriserar vi som brist på instrumentellt 

stöd, det vill säga det stöd som organisationen tillsätter för att motverka individens 

stressnivå. Jakobsson och Aronsson (2013) resonerar att instrumentellt stöd är något som 

med enkelhet kan organiseras fram. Och av respondenternas svar att döma är detta något 

som är önskvärt. Danish Sial understryker problematiken med bristen på instrumentellt 

stöd: 

 

“ Hur man skapar en struktur för det vet jag inte. Dels beror det på vilka 

arbetskamrater man har alltså, jag kan ju ringa upp kollegor och säga 

’hörru jag sitter på ett fik, jag orkar inte, kan inte du ta hand om den här 

uppgiften’. Men det förutsätter ju att man har en väldigt bra relation till 

sina arbetskamrater och att det inte finns en struktur för det hela.”  

 

I detta fall vilar det instrumentella sociala stödet på subjektets personliga relationer och 

dess sociala nätverk, snarare än att det åligger organisationen att bistå med socialt stöd. 

Detta anser vi blir problematiskt av flera anledningar. Detta förutsätter att man har viss 

typ av personlighet för att kunna få socialt stöd av kollegor. Det förutsätter även att 

kollegorna i fråga är insatta i arbetsuppgiften och har tid att hjälpa till med den. Att 

detta ansvar till stor del tilldelas individen anser vi vara problematiskt, då det enligt 

Jakobsson och Aronson (2013) med fördel kan lösas organisatoriskt. Danish Sial 

belyser situationen med ett exempel:   

 



 

  

45 

“Ja egentligen borde man ju vara 1½ person på varje tjänst man är så att 

det är någon som kan ta över, men det där är ju en budgetfråga. Det är 

enbart en budgetfråga och vi jobbar ju inte heller i arbetslag, det är det som 

är problemet. Jobbar man i arbetslag så kan man ju föra över sina 

arbetsuppgifter till någon annan enklare. Vi jobbar ju enskilt, det är ju 

liksom, jag har min arbetsbeskrivning, jag har mina fem projekt, sen hon 

som sitter i mitt kontorsbås, hon bredvid, jag vet allvarligt inte ens vad hon 

jobbar med. Jag vet att hon har hand om våra förtroendevalda och studier, 

det är det enda jag vet. Hon jobbar över varje natt, ett jättejobbigt jobb 

känns det som men jag har ingen aning om vad det handlar om. Så hon 

skulle ju vara sjuk, då försvinner ju hela, ingen annan kan göra det jobbet 

liksom.”  

 

I den organisation där en av våra respondenter arbetar har de hittat ett sätt att ta tillvara 

på detta. Även om arbetsuppgifterna i sig är individuella så kan hon alltid stämma av 

med kollegor och på så sätt få andra infallsvinklar på det arbete hon utför. Är 

arbetsbördan hög kan hon dessutom delegera delar av den till en yngre kollega, eller om 

de till och med vid väldigt svåra fall arbetar tillsammans i grupper om tre. Detta tolkar 

vi som ett positivt förhållningssätt från organisationens sida att bidra med instrumentellt 

socialt stöd. Det kan ses som ett organisationellt bidrag till att reducera uppkomsten av 

vissa stressorer.  

 

Emotionellt stöd som Jakobsson och Aronsson (2013) beskriver som det stöd man får 

från närstående, kan däremot vara svårt att bistå organisatoriskt. Däremot kan 

organisationen reducera uppkomsten av sociala stressorer genom att bistå med 

instrumentellt stöd vilket ger individen bättre förutsättningar att erhålla emotionellt stöd. 

Om man tar bort vissa stressmoment i arbetet kan individen få större utrymme för sina 

privata relationer och få emotionellt stöd därigenom. Som det flera av respondenterna sa 

i sina intervjuer, att deras relationer på något sätt berörs på grund av arbetet. Alltså att 

de inte har tid att träffa vänner, familj, eller sin partner i den utsträckning de önskar, 

vilket gör att möjligheten att få det emotionella stöd man är i behov av för att kunna 

hantera stressiga situationer minskar av naturliga skäl. Respondenterna resonerar i 

enlighet med Währborg (2009) att när de upplever högre grad av socialt stöd, så 
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minskar uppkomsten av stressorer och även att de krav som ställs blir mer 

kontrollerbara.  

 

4.2.2.1 Sjuknärvaro 

En annan konsekvens vi sett med bristen på socialt stöd är att respondenterna går till 

jobbet även om de är sjuka. Leineweber m.fl. (2012) beskriver detta fenomen som 

sjuknärvaro. Väjne (2013) resonerar även kring att detta troligen är ett större problem i 

yrken där det krävs att de anställda är utbildade på högre nivå.  

 

“Jag ska ju vara väldigt sjuk för att inte kolla mailen. Om barnen är sjuka, 

då sitter jag oftast och jobbar och så lite vid sidan om [...] Om jag är 

förkyld går jag till jobbet, men har jag maginfluensa, vilket jag sällan har, 

då är jag ju hemma. Men om jag inte har väldigt hög feber så jobbar jag, 

jag kan ju jobba hemifrån.” - Tina Lindström 

 

I och med att arbetet i stor utsträckning är gränslöst behöver man som sagt inte vara på 

plats på kontoret hela tiden. Detta leder till att man i större utsträckning inte sjukskriver 

sig helt eftersom att mycket går att lösa hemifrån. Och eftersom mycket av 

arbetsuppgifterna finns i datorn eller telefonen, så kan individen återigen känna skuld 

över att de inte arbetar när de kan utföra privata saker på samma enheter. Natalie Sial 

uttryckte detta: 

 

“Men man gör sig ofta lite tillgänglig, ’Ja, men jag kan nog svara på det 

där mailet, jag kan kolla på det, jag har ju mobilen’ Man kollar ändå 

mobilen när man ligger i sängen. Där tycker jag ändå man ska sätta 

gränsen, visst din chef ser dig på Facebook, dina arbetskompisar ser när du 

twittrar, och kan du twittra, kan du lika gärna svara på ett mail. Så tror jag 

många tänker.” 

 

Så att sjuknärvaron är utbredd ser vi som relativt självklart utifrån det våra respondenter 

svarat. De känner ansvar över sina arbetsuppgifter och har egentligen ingen att lämna 

över dem till. Danish Sial genomgick en operation och beskrev situationen efteråt som 

följer: 
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“Jag opererades på en torsdag och vaknade på måndagen och grät på 

jobbet, sen efter det så var jag hemma i två veckor, men chefen ringde mig 

ändå, saker och ting måste ju rulla på och jag är den enda som sitter på 

informationen. Alla mina arbetsuppgifter fördes över till Rickard, men han 

var ju tvungen att få ett gäng ingångsvärden, för det är inte ett rullande 

band där vi tillverkar enheter och alla vet hur en enhet ser ut, så jag blev ju 

uppringd [...] Men är det så att vi hade deadline på vissa saker och ting som 

vi hade som var tvunget att leverera, så var man ju bara tvungen. Och sen 

så kollade jag mailen en gång per dag och vidarebefordrade mail och 

sådär, jag tog ju inte tag i några arbetsuppgifter med jobbet var ändå 

närvarande. Maskineriet kan fortfarande vara igång liksom” 

 

Respondenten upplever här att det inte fanns någon slags struktur som kunde bistå 

honom med det stöd han behövde efter sin operation. Trots att respondenten förvisso 

fick instrumentellt socialt stöd, resulterade det ändå inte i att han kunde frikoppla sig 

från sina arbetsuppgifter just eftersom han ensam besatt kunskaperna som krävdes för 

att genomföra arbetsuppgifterna. 

 
4.2.3 Återhämtning 
Ett ämne som inom gränslöst arbetsliv blir särdeles viktigt är återhämtningen. Som 

Malmström (2003) uttrycker det att man oundvikligen blir trött av att alltid behöva 

prestera och får man då inte utrymme att återhämta sig känner man sig stressad. Då blir 

frågan hur återhämtningen påverkas om man ständigt behöver vara tillgänglig. 

Malmström (2003) beskriver återhämtningen som ett aktivt val att använda 

vilosystemet, vilket är upp till individen själv vad hen betraktar som återhämtning. 

Respondenterna vittnar däremot att många av de aktiviteter som skulle kunna betraktas 

som återhämtning ändå på något vis involverar jobbmoment. En av respondenterna tar 

exempelvis med sina mobiltelefoner till gymmet och kollar mail samtidigt som hon 

springer på löpbandet. Andra berättar, som vi tidigare nämnt, att man sitter och kollar 

jobbmail på krogbesöket. Detta exemplifierar att det kan vara förenat med svårigheter 

att helt frikoppla sig från sitt arbete och därigenom kan återhämtningen bli lidande. 

Åkerstedt (2012) menar att om man tar med sig arbete, eller arbetsrelaterade problem 

hem så kommer detta i sin tur påverka återhämtningen. Detta blir tydligt inom det 

gränslösa arbetslivet där både arbetsuppgifterna och arbetssituationen präglas av höga 

krav. Natalie Sial berättar om hur det är att prestera på jobbet i längre perioder:  
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“‘vi är också som ett kylskåp med kompressor, det vill säga att man stunder 

har öppet och jobbar järnet och har en riktigt hög press som vi har, men 

man måste stänga emellanåt för annars går kompressorn sönder’ förstår ni 

vad jag menar, man måste, jag menar, jag kan ha det superduperstressigt 

ett tag, men jag måste kunna komma tillbaka till en normala nivåer för att 

kunna orka en omgång till. Men om man har en sånhär konstant stress, 

vilket jag upplever att många människor inom kontaktyrken som man pratar 

om idag, alltså att man jobbar med andra människor, ni vet 

arbetsförmedlare, försäkringskassan, lärare och så. Där tror jag att man 

slits ut snabbare för att man inte får den här, man kan inte stänga 

kylskåpsdörren, att det bara väller ut hela tiden, en massa energi. Så det 

där måste man ju göra någonting åt, men jag tänker försöka lite i alla fall 

så att under julen ska jag ha 5 dagar ledigt, då ska jag verkligen inte göra 

någonting, eller 4 dar, då ska jag stänga av telefonen och då är det någon 

annan som tar över och så. Och då ska jag försöka göra sådant som annars 

jobbet kräver av mig.”  

 

Respondenten talar här om människan som ett kylskåp, vilket vi anser vara ett målande 

exempel för i hur stressen kan yttra sig rent kroppsligt. Malmström (2003) menar att 

stress i måttliga mängder kan öka prestationen och göra att man fungerar bättre. På 

samma sätt som respondenten ovan resonerar även Malmström (2003). Däremot menar 

Malmström (2003) att om återhämtningen blir lidande under dessa episoder så kommer 

den positiva stressen snabbt att omvandlas till negativ stress och därmed riskerar 

individen att drabbas av ohälsa. Respondenten nämner även att för att orka mer behöver 

hon återhämtningen för att kunna komma tillbaka till normalnivåer. Åkerstedt (2012) 

belyser de rent fysiologiska behoven man har, och betonar vikten av att kunna få 

utrymme för att återställa kroppen till normalnivåer.  

 

En viktig faktor som särskiljer återhämtningsmomentet i det gränslösa arbetslivet är 

naturligtvis närvaron och tillgängligheten. Respondenten ovan nämner att man måste 

kunna stänga kylskåpsdörren. Men vems är ansvaret att man stänger kylskåpsdörren? 

Som i andra situationer som berör det gränslösa arbetslivet så är det, som Weman-

Josefsson och Berggren (2013) menar, individens ansvar. Detta kan i och för sig te sig 
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självklart i och med att återhämtningen är, som Malmström (2003) beskriver det, något 

som är subjektivt.  

 

Som respondenterna tidigare resonerat kring är mycket som rör det gränslösa arbetslivet 

som åläggs individen. Det är ofta individen själv som definierar sin arbetsuppgift, det är 

individen som ansvarar för att sitt arbete blir korrekt utfört och levereras inom deadline, 

det är individen som ansvarar för sig själv, sin stress, sin återhämtning. Respondenterna 

har diskuterat kring utbrändhet, dels nämner de att många kollegor under tidens gång 

bränt ut sig, men uttrycker även en viss oro eller ovisshet om deras egen framtid, om de 

själva alltid kommer att orka med att arbeta såhär. Ett mycket viktigt moment för att det 

gränslösa arbetslivet överhuvudtaget ska fungera, både för individen och organisationen 

kommer att tas upp i följande kapitel som handlar om individuella strategier, och 

förmågan att sätta sina egna gränser. 

 

4.3 Individuell strategi 
Vi har tidigare tagit upp att det till stor del är individens egna förhållningssätt till det 

gränslösa arbetslivet som determinerar i vilken utsträckning man påverkas av dess olika 

beståndsdelar. Währborg (2009) och Theorell (1999) börjar med att definiera stress som 

en individuell bedömning, och det är individens egna kognitiva förmåga som avgör hur 

man hanterar den. De kognitiva stressorer som togs upp av Seyle (i Währborg 2009) 

handlar också om hur individen själv skapar strategier för att hantera dessa. Detta har 

Malmström (2003) konkretiserat genom att skapa en lista med förhållningssätt för att 

bäst kunna skapa en sådan strategi. Listan innehåller både fysiologiska och mentala 

förhållningssätt för att inte över låta stressen ta över. Han menar att vidare att den 

individuella förmågan att hantera stress kan tränas upp. Månssons (2008) studie, som 

presenterades i teorikaptilet, om lärare som upplevde hög trivsel på arbetet, trots stressig 

arbetskaraktär, underströk att för att uppnå en hållbar situation så krävdes det att man 

satte upp rimliga gränser för sig själv. Att kunna sätta upp dessa rimliga gränser 

handlade i hög grad om att kunna prioritera. I likhet med Malmströms (2003) lista över 

stresshantering ställer detta höga krav på individens egenskaper. Man behöver bland 

annat  ha högt självförtroende och en stark förmåga att kunna prioritera bland de krav 

som uppkommer. Respondenterna var eniga om att förmågan att prioritera spelar en 

viktig roll, däremot har det i många fall tagit flera år inom det gränslösa arbetslivet för 

att träna upp den förmågan. I ett av fallen vittnar respondenterna att många kollegor 
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sökt sig till andra arbetsplatser just på grund av att man inte klarar av den stress som 

uppstår. Den fråga vi ställer oss är ifall det ska vara nödvändigt att genomgå flera år av 

arbete innan man behärskar de individuella strategierna?  

 

Som Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskrev att det till stor del är individens 

egna förmåga att sätta gränser som hjälper till att hantera stressreaktioner i det gränslösa 

arbetslivet. Däremot är detta enligt vår tolkning inte alltid så enkelt på grund av flera 

anledningar. Dels så finns förstås faktorn att förmågan att säga nej kan kräva en viss 

personlighetstyp. Att det kan uppfattas av chefer eller kollegor som oambitiöst eller som 

att man är lat för att man vill prioritera andra saker i sitt liv, kanske till och med ens 

välmående. Detta är i sin tur en fråga som berör den psykosociala arbetsmiljön och 

företagskulturen såväl som ens egna personlighetstyp. Jonas Vannefors berättar 

följande: 

 

”... allt jag säger är hur jag hanterar det själv, och sättet jag hanterat det 

själv är att jag tycker inte att det är värt att åsidosätta mitt eget personliga 

välbefinnande för en godtycklig karriär, jag tycker inte att är värt det. Jag 

tycker inte att andra ska ha rätt att bestämma hur jag ska må, jag säger nej 

och jag vill inte delta i det här. Jag söker mig aktivt bort från platser som 

har den här typen av kultur och när jag stöter på den här attityden så tar 

jag avstånd från det. Priset att göra detta är ganska högt. Det innebär att 

jag är en sellout eller att man inte stöttar gruppen eller man inte rättar sig i 

ledet, och den typen av grej, vilket innebär att man gör ett dåligt intryck på 

folk. De tror man är lat och en jävla massa grejer som inte stämmer. Och 

jag tycker att det priset är oproportionerligt till hur mycket man får betala 

för att åsidosätta sitt eget välbefinnande. Vilket jag upplever att man gör 

under den här formen att man ständigt ska vara tillgänglig och 

tillmötesgående. Jag tycker man betalar ett högt pris för det och jag är inte 

redo att göra det. Och i alla dialoger som jag någonsin haft så märker jag 

att mina kollegor upplever exakt samma sak. Oavsett om alla inte gör 

samma grej som jag. Det folk gör istället är att acceptera villkoren som de 

företräder.” 

 

Av detta tolkar vi situationen som sådan att även om man försöker sätta sina egna 
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gränser kan detta gå i strid med den rådande företagskulturen vilket gör att de 

psykosociala arbetsförhållandena påverkas negativt och därmed skapar en stress i sig. 

Valmöjligheterna i denna situation tillät egentligen inte att man satte sina egna gränser 

även om man besitter personligheten som gör att man kan säga nej. En annan faktor 

som hindrar individen att sätta sina egna gränser är när det är en tredje part som styr 

över arbetstiden. Likt det en av respondenterna svarade tidigare att i och med att han 

jobbar med media som stundom kräver hans omedelbara uppmärksamhet har han, trots 

individuell gränssättning, inte förmågan att ensam sätta den gränsen. Vi menar i likhet 

med Weman-Josefsson och Berggren (2013) att individen inte ensam kan stå som 

ansvarig för att gränserna sätts, utan att individen kan behöva organisationellt stöd för 

att ha möjlighet att sätta sina egna gränser. Ytterligare en bidragande faktor som gör det 

svårt för individen att helt ensam sätta sina egna gränser är, som respondenten ovan 

beskriver det, att möta de förväntningar som kommer från chefer och kollegor. Dessa 

förväntningar var något som diskuterades utförligt av de flesta respondenterna. Något som 

togs upp var hur stor vikt det läggs vid de olika sätten att kontaktas av kollegor och chefer. 

En av respondenterna anser att beroende på hur du kontaktas så har du olika tidsspann på 

dig att svara. Danish Sial: 

 

“Jo, det, sen är det ju såhär att det finns nivåer av kontakt. Mailar man så 

ska man förvänta sig svar inom 24h, skickar man sms så är det inte heller så 

jätteakut då svarar man inom några timmar. Skriver man i interna 

Facebook-gruppen, då är det också några timmar, men är det akut då får 

väl folk ringa! Och det tycker jag är såhär, skickar man ett mail så tycker 

jag inte att man kan begära ett svar men är det akut så får folk ta och ringa. 

Vilket är väldigt bra, för svenskarna vågar ju inte snacka med folk utan 

skickar hellre ett mail och flaggar det som attention attention snarare än att 

ringa.” 

 

Detta är något som respondenterna i hög grad kopplade till den rådande 

företagskulturen, vilket behandlas i följande kapitel. 

 

4.4 Företagskultur 
Vi har nu presenterat en rad olika aspekter inom det gränslösa arbetslivet som kretsar 

kring individen. Viktigt att ha i åtanke är att trots att individen utgör en stor del av det 
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gränslösa sammanhanget, ingår individen i ett kollektiv i form av en organisation, med 

överordnade, underordnade och kollegor. Det vill säga att man som individ ofta ingår i 

ett större sammanhang där flera viktiga aspekter kan komma att påverka individen på 

olika sätt. Ett viktigt begrepp som diskuterades av respondenterna var förväntningar. 

Alltså att de upplevde förväntningar från olika håll. Förväntningarna från cheferna var 

naturligtvis något som togs upp, vilket kan appliceras i vilken bransch som helst. Men 

förväntningar från kollegorna var däremot något som respondenterna såg som väldigt 

påtagligt utöver förväntningarna från ledningen. Dessa förväntningar ansågs av flertalet 

respondenter vara en effekt av den existerande företagskulturen i organisationen. Det 

gör att vi kan tolka företagskulturen och förväntningarna som en starkt bidragande 

faktor till att individen känner en press att vara ständigt tillgänglig.  

 

En av respondenterna poängterar att i hennes yrke som jurist finns det redan innan en 

förståelse för att arbeta under de gränslösa förhållandena, just eftersom det alltid har 

varit så. Man växer upp i kulturen som innebär att man ska arbeta sent och slutföra 

arbetsuppgifterna under tidspress. Hon menar att kulturen i den branschen sätts redan 

under juristutbildningen på universitetet där alla redan studerar på nätter och 

dylikt.  Natalie Sial berättar om sin vän som arbetar som jurist: 

 

“Alltså det finns ju advokatbyråer där man beställer in middags- eller man 

ser till att det finns mat på jobbet på kvällen för att det nästan förväntas att 

man ska jobba sent på kvällen. “ 

 

Kulturen sitter i väggarna och outtalat finns det en press på att du som individ ska arbeta 

sent på kvällarna. Likt Scheins (2004) teori om att stora delar av kulturen finns under 

ytan, osynligt och omedvetet men att den ändå har en så pass kraftfull inverkan på 

arbetet, tolkar vi det som i fallet med juristerna, att oavsett om det varken finns 

nedskrivet eller uttalat att arbetstagarna ska stanna på kvällen, är det bara så. Detta är 

något som i hög grad bara accepteras, och som vi tolkat det, ingenting man ifrågasätter. 

I följande citat har respondenten valt att inte svara på vissa mail och samtal, då han 

ansåg att de arbetsuppgifter han hade under den perioden kunde utföras på 

kontorstimmar. Såhär upplevde han konsekvensen av den existerande företagskulturen 

bland chefer och kollegor: 
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“Det var liksom, ‘nu är du ju på den här arbetsplasten vi gör såhär, varför 

är inte du så, varför är du speciell, varför sticker du ut och varför tror du 

att det är okej att du gör såhär?’ Därför att det inte är nödvändigt att jag 

gör det. Jag kan lika gärna ta det här på kontoret. Det finns inget som helst 

behov att jag ska göra det här så snabbt. Så i´m not doing it. Man stöter på 

den här attityden iallafall. Apropå din tidigare fråga om arbetslasten och 

kollegor som bärare av den här typen av stresskultur utgör detta ett utmärkt 

exempel på det. Att ‘nu ska du ut i arbetslivet, vi gör såhär, nu ska du lida 

lite grann’, även fast du inte behöver... VARFÖR? Det är inte nödvändigt.” 

- Jonas Vannefors 

 

I detta exempel ifrågasätter respondenten behovet av att ständigt vara tillgänglig även 

när arbetsuppgifterna inte kräver det. En del av svaret kan kopplas till den rådande 

kulturen i företaget. Att det är något som utförs av andra kollegor och att man därmed 

själv förväntas göra det. På detta vis kan vi även tolka att de individuella strategierna, 

den personliga gränssättningen och prioriteringen bitvis kan begränsas om 

företagskulturen inte tillåter det. Som en kontrast till detta berättar en annan respondent 

att då hon arbetar inom politiken så förväntas hon i allra högsta grad att alltid vara 

tillgänglig. Företagskulturen i hennes fall är däremot att man ges beröm och stöttning 

om man prioriterar andra saker, eller väljer att ta lite ledigt. På så vis tolkar vi det som 

att företagskulturen är viktig för att möjliggöra individens personliga strategier. 

 
4.4.1 Ledarskap/chefsskap 
Stora delar av företagskulturen sätts enligt Schein (2004) av ledningen genom att de 

skapar en uppsättning värderingar och övertygelser som sedan implementeras i 

organisationen.  I enlighet med detta menar en av respondenterna att chefen är den som 

sätter ramarna och att det sedan är upp till varje individ att arbeta utifrån dem. Flertalet 

respondenter påpekar även att det finns olika typer av chefer, och att det utövade 

ledarskapet kan yttra sig på olika vis. Det kan exempelvis finnas undertryckta budskap i 

det som sägs. Natalie Sial tar upp ett exempel på sådana budskap vid sjukskrivning: 

 

“Det finns ju olika typer av chefer. Det finns ju de som säger ’ja men du kan 

väl jobba, du ligger väl ändå där, det är bara att svara på ett mail’, det är 

den ena tonen eller så används tonen ’nä men inte ska väl jag kräva att du 

ska jobba’ indirekt- jag vill att du ska kolla på de där mailen. Eller så säger 
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de ’Nej det är totalt uteslutet att du jobbar, du är ju sjukskriven.’ Så det 

finns ju olika sätt att hantera den biten också, jag har hört alla tre 

varianter. Det spelar stor roll vad det är för kultur på företaget och vad det 

är för chefer.” 

 

Vad vi kan uttolka från respondenterna är att ledarskapet har väldigt stor betydelse när 

man arbetar gränslöst. Men eftersom att arbetsuppgifterna är mer individualiserade så 

yttrar sig ledarskapet lite annorlunda än den traditionella chefsstyrningen. Bland våra 

respondenter verkar chefsskapet vara annorlunda beroende på vilken arbetsplats man 

arbetar på och den övergripliga företagskulturen. Ett exempel är att en av 

respondenterna som jobbar inom en politisk organisation upplever att hennes chefer 

aktivt arbetar med detta och har problematiserat det som kopplas ihop med det gränslösa 

arbetslivet. Resultatet av detta aktiva arbete är, som vi tolkar det, att respondenten 

generellt upplever högre trivsel på sin arbetsplats. I kontrast till detta kan vi nämna en 

respondent som jobbar på en statlig myndighet där chefen inte problematiserar det 

gränslösa arbetslivet alls. Resultatet av detta är att respondenten upplever lägre trivsel 

på arbetet. Och att uppleva lägre trivsel på arbetet skapar, som vi tagit upp tidigare, en 

rad olika problem.  

 

Det transformativa ledarskapet som Alvesson och Sveningsson (2010) beskriver innebär 

att ledaren istället för att direkt påverka medarbetarna, influerar dem till att utföra sitt 

arbete. Denna typ av ledarstil är något vi anser lämpa sig för gränslöst arbete. 

Arbetsuppgifterna är individuella och vi tror därmed att chefsstyrningen ska vara låg för 

att ge möjligheter för individen att själv strukturera upp hur arbetsuppgifterna ska 

utföras. Ledarskapet har däremot en viktig roll i, som teorin om transformativt 

ledarskap antyder, att influera och stötta. Något som uppkommit bland respondenterna 

är vikten i hur cheferna lever utefter företagskulturen och underlättar för medarbetarna 

att exmpelvis vara hemma vid sjukdom. Det handlar, enligt respondenterna, om att 

cheferna inte bör skuldbelägga individerna som tar sig tid till att varva ned samt att de 

ska vara goda förebilder. Om chefen arbetar dygnet runt och aldrig verkar koppla av 

kommer medarbetarna att tro att det är det som krävs av dem som individer också vilket 

leder till att medarbetarna blir mer stressade.   
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4.5 Prestation 
Ett annat ämne som behandlades frekvent av respondenterna var varifrån den upplevda 

pressen och kraven kom ifrån. En del av pressen kom från kollegor och chefer. Den 

huvudsakliga pressen uppstod däremot oftast från respondenterna själva. Att man sätter 

kraven på sig själv att prestera. Hedegaard Hein (2009) beskrev detta som en arketyp av 

arbetare som kallas för prestations-tripparen. Vi kan se tydliga samband 

mellan  Hedegaard Heins (2009) teori om denna arketyp och våra respondenter. 

Respondenterna berättade att man accepterade många aspekter av det gränslösa 

arbetslivet och arbetsplatsens krav för att visa att man är ambitiös och att det ska finnas 

incitament för avancemang i karriären eller andra yrkesrelaterade fördelar. 

Respondenten Pierre Andersson säger: 

 

“ Jag vill ju komma så långt att jag har svårt att släppa arbetet, jag tror det 

handlar mer om mig själv också. Att jag är dålig på att släppa jobbet när 

jag är ledig. Man har ju så många personliga mål som man vill uppnå. Och 

därför tror jag att jag inte är så bra på att släppa det när jag är ledig.” 

 

På liknande vis beskriver andra respondenter sina arbetssituationer. Att viljan att 

prestera motiveras av en själv. Vilket i sin tur resulterar i en högre acceptans av de 

konsekvenser som hör gränslöst arbete till. En fråga vi ställer oss i detta sammanhang är 

om detta är mer utbrett bland personer som är nya på sina arbetsplatser. Man vill visa 

framfötterna och klättra i organisationen och därmed motiveras man av att prestera och 

bli ännu bättre på det man gör. En av respondenterna påpekar att hon var mer motiverad 

av prestationen i början av sin karriär än hon är idag, 7 år senare, och att hennes yngre 

kollegor arbetar efter väldigt högt uppsatta mål just för att kunna komma uppåt i 

organisationen. En annan aspekt på detta som diskuterades av våra kvinnliga 

respondenter var Duktig-flickasyndromet. Vilket enligt respondenterna betyder att man 

alltid velat visa sig som bäst, och att man varit tvungen att hävda sig som en duktig och 

högpresterande person redan under skoltiden. 

 

“Det krävs att man har väldigt god ledning och att man kan lita på sina 

arbetskamrater. Sen får man ju inte ha, visst jag har ett kontrollbehov, men 

inte så pass att jag känner att jorden skulle gå under om inte jag gjorde just 

de där arbetsuppgifterna. Man måste lära sig hantera det, och det tror jag 
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även är en lite av en ’duktig-flickasyndrom’ faktiskt. När jag var ny och ung 

på arbetsplatsen, ja ni vet de här som alltid ska prestera bäst i skolan, ska 

vara elevrådsordförande och alltid liksom, att aldrig riktigt vara nöjd med 

sin prestation, en sådan har jag varit nästan hela mitt liv.”  -Natalie Sial 

 

Även om fenomenet genusmässigt är riktat mot det kvinnliga könet tolkar vi det som att 

det även går att applicera på det manliga könet. Det går i enlighet med det som 

Hedgaard Hein (2009) menar med att man vill vara bäst och prestera mest.  

 

Även om detta är en faktor som leder till stress så kan det precis som Hedegaard Hein 

(2009) menar, bistås med hjälp av ledarskapet. När ledarskapet inte bistår med den hjälp 

som behövs kan det resultera i något negativt. Som ett talande exempel om hur det 

påverkas när man saknar ambition och behov att prestera berättar en av respondenterna 

om att han inte satte på sin arbetstelefon och var inte tillgänglig, trots att han arbetade 

gränslöst, just på grund av att anställningen var tidsbegränsad och att han inte kände 

någon ambition att avancera inom den organisationen. Anledningen till att denna 

ambition saknades beskrev han som delvis beroende på den rådande företagskulturen 

och att ledarskapet inte motiverade till det. 

 

En diskussion som måste tas med i sammanhanget är vad varje persons ambitioner och 

behov att prestera har för konsekvenser. Som vi redan har tagit upp så är det individens 

egna strategier och kognitiva förmåga som gör att man kan sätta upp rimliga gränser. 

Hur går då detta ihop med att man alltid vill prestera och visa sig duktig för att bland 

annat ha en chans att kunna avancera karriärsmässigt? Problematiken som vi ser det är 

än en gång att ansvaret för arbetsuppgifterna oftast läggs på individen. Grönlunds 

(2007) begrepp honungsfälla anser vi vara applicerbart här. Individen lockas av att själv 

kunna bestämma när och var arbetsuppgifterna ska genomföras, men åtar sig därmed 

hela ansvaret för att uppgiften levereras med kvalité och enligt deadline. Weman-

Josefsson och Berggren (2013) tog upp problematiken om vem som värderar resultatet 

av en utförd arbetsuppgift, vilket får oss att tänka att även detta läggs i slutändan på 

individen som utför uppgiften. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar vidare om 

att en formell beslutsstruktur tillhör de karaktärsdrag som organisationer som påvisar 

positiva resultat inom gränslöst arbete.  
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4.6 Förslag på lösningar  
Som ett avslutande diskussionsämne frågade vi respondenterna om de hade några 

förslag på lösningar som kan komma att bidra till att det gränsösa arbetslivet blir mer 

hållbart. Vi frågade även om de skulle må bättre av att helt stänga ute jobbet efter 

arbetsdagens slut. På denna fråga fick vi nästan helt enhälliga svar från respondenterna. 

De skulle må bättre av att mailservrar och dylikt stängdes av vid ett visst klockslag, men 

att detta i praktiken inte var möjligt och skulle kännas konstigt. Enligt en av 

respondenterna finns det en PR-byrå som utan att stänga av mailservrar och dylikt, har 

en policy om att man jobbar strikt 40 timmar per vecka. De anställda fick disponera 

dessa timmar utefter vad deras uppdrag krävde, så i vissa fall kunde dessa 40 timmar 

behövas under veckans första tre dagar vilket resulterade i en ledighet på fyra dagar 

eftersom att tidkvoten var fylld. Flera av respondenterna påpekar att just detta med 

policys är något som skulle kunna vara en lösning på problemet. Dock tror fler av dem 

att processen med att ta fram policys tar lång tid, och att det kräver stora resurser och att 

mycket beror på kulturen i företaget. Många av respondenterna tar upp bristen på 

strukturerade förhållningssätt initierade av organisationen som ett problem. Det vill säga 

att i dagsläget inte finns några explicita förhållningssätt på organisationerna om hur man 

ska hantera konsekvenserna av gränslöst arbete. Som vi tidigare har tagit upp så vilar 

idag ansvaret oftast på individen själv. Därmed blir det ofta en fråga om att man ska 

vara en viss typ av personlighet för att kunna hantera gränslöst arbete. Kring frågan om 

policys resonerar respondenterna lite olika. Ett av grundproblemen är att man själv inte 

är medveten om vilka konskvenser som kan följa. Många behandlar ämnet utbrändhet, 

och att de upplever att det är något som är vanligt förekommande bland kollegor, även 

att många inte klarar av att arbeta gränslöst under längre perioder för att det är för 

krävande. 

 

En av respondenterna uttryckte sin glädje att fler branscher börjar få problem med det 

gränslösa arbetslivet. Hon menar på att hennes bransch alltid har varit gränslös och att 

när andra branscher får samma problem kommer äntligen ämnet upp på kartan och 

behandlas som ett kollektivt problem. Ett första steg för organisationerna att arbeta med 

problematiken kring gränslöst arbete är att ta upp ämnet. Detta behandlas som ett stort 

problem av en annan respondent, det vill säga att medvetenheten om problematiken är 

för låg. Att vara medvetenheten om vilka mentala och fysiska påfrestningar som kan bli 

konsekvensen skulle ge andra möjligheter att formulera en fungerande individuell 
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strategi. En respondent nämnde i detta sammanhang att ett hjälpmedel för att 

medvetandegöra detta är att låta de anställda gå på kurser som berör detta. 

 

En annan aspekt som diskuterats i intervjuerna är angående så kallade jourscheman och 

att detta skulle kunna vara en lösning som gör att anställda slappnar av mer när de inte 

arbetar. Natalie Sial berättar: 

 

“Man kan ju sätta upp regler, och då kan man ju säga som såhär, att OM 

något händer mellan kl 18 och 08 på morgonen, då har vi ett jourschema 

där det alltid finns någon i beredskap om någonting skulle hända. Så kan 

man ju göra, då kan man säga att 99 % av människorna på det här 

företaget i den här organisationen är lediga, och så har man ett rullande 

jourschema, då borde ju människor kunna slappna av. [...] Jag har ju själv 

varit i ett sådant här jourschema, jag tror faktiskt att jag vilade bättre under 

valrörelsen än vad jag gör nu. För då hade vi ett rullande schema där man 

fick en ledig dag i veckan och då var det ingen som ringde mig.” 

 

I liknande resonemang har en annan respondent pratat om att vidarekoppla 

arbetstelefonen under vissa timmar, så att samtalen som är arbetsrelaterade kopplas till 

någon annan. Något som vidare har diskuterats angående detta med jourscheman och 

vidarekoppling av telefoner och dylikt är att det är viktigt att cheferna tillsätter 

kompetent personal till de jourer som används. Görs inte detta brister det sociala stöd 

som ämnas tillsättas med hjälp av dessa jourscheman. 

 

4.6.1 Kollektivavtal 
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att det vore positivt ifall 

organisationerna och cheferna skulle ta initiativ till att formulera en struktur eller policy 

som behandlar gränslöst arbetsliv. Ett problem de understryker är hur man ska förmå 

organisationer att genomföra detta. En viktig faktor som en av respondenterna uttrycker 

det är att det kommer att krävas att det tas upp i kollektivavtalet. Respondenten menar i 

enlighet med Lindström (2008) att organisationerna behöver facklig press på sig för att 

genomföra den typen av policy. Respondenten påstod även att de kollektivavtal som 

finns idag är lite ur tiden just eftersom att de inte berör det gränslösa arbetslivet i den 
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grad som krävs. Fortsättningsvis talade han om att även om det krävs mycket för att 

detta ska tas upp i avtalen så är det inte omöjligt. Danish Sial: 

 

“Har man lyckats kommit överens om så mycket som kollektivavtalen 

innefattar, så ska det nog inte vara något hinder, det är snarare en 

utmaning.” 
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5 Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi besvara frågeställningen och syftet med studien. 

Vi kommer även diskutera kring ämnet och ge förslag på hur organisationer kan 

arbeta praktiskt med detta.  

 

 

Syftet med denna studie var att utreda hur organisationer kan arbeta för att tillgodose 

förutsättningar att det gränslösa arbetslivet på ett tillfredsställande sätt ska fungera för 

att reducera påverkan på anställdas hälsa. Den syftade även till att undersöka hur 

organisationer kan skapa en hållbar grund för anställda att kunna prestera på jobbet 

när man jobbar under gränslösa förhållanden. 

 

Studiens frågeställning har varit: 

o Hur kan organisationer integrera de anställdas privat- och arbetsliv för 

att uppnå ett hållbart förhållningssätt till det gränslösa arbetslivet? 

 

Med denna formulering gör vi antagandet att detta behövs integreras och att det idag 

är ohållbart. Man skulle kunna diskutera att arbetslivet bör delas upp och arbetstiden 

bör regleras. På liknande sätt som vi diskuterat tidigare att andra länder har gjort för 

att hantera detta problem. Vår utgångspunkt med frågeställningen var dock att det 

gränslösa arbetslivet har en viktigt funktion, dels för organisationerna och dels för de 

som arbetar gränslöst, och att det är viktigt att förstå kärnan med problemen för att 

kunna hitta lämpliga sätt att hantera problematiken. Då kan man fråga sig ifall våra 

resultat har påvisat någon problematik. Resultaten som vi har presenterat har påvisat 

många positiva aspekter, men det har även kommit fram att det finns en del 

problematik, framförallt den stress som uppkommer i många sammanhang. Vi 

kommer att diskutera de olika aspekterna kring gränslöst arbetsliv i detta kapitel, och 

diskutera hur vi tror att man skulle kunna arbeta med det organisationellt. 

 

Något vi kommit fram till under denna studie är att ingenting kommer ske från 

företagens sida förrän det skrivs in i kollektivavtalen. En chef är troligen inte villig att 

anstränga sig lite extra för att göra arbetslivet lite bättre om det inte finns något tvång 

för det. Så en startpunkt för att komma tillrätta med problematiken kring det gränslösa 

arbetslivet är att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna tillsammans 

uppdaterar kollektivavtalen så att de är rätt i tiden och mer gångbara i det gränslösa 
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arbetslivet. Som en av våra respondenter sa det, det är inte omöjligt att göra om dem, 

det är snarare en utmaning. Utifrån detta är det sedan upp till företagen och dess 

anställda att gemensamt försöka hitta hållbara förhållningssätt till det gränslösa 

arbetslivet. I intervjuerna har vi diskuterat mycket kring policys som ett förslag på att 

kunna förbättra den gränslösa arbetsmiljön. Som vi ser skulle det finnas mycket 

positivt att vinna genom att skapa policys. Vad policys innebär i praktiken är att de 

gäller kollektivt, det vill säga att uppstår det vissa problem är de gemensamma 

problem snarare än individuella. Exakt vad dessa policys skulle innehålla är lite svårt 

att direkt säga. Inte minst när det finns väldigt viktiga aspekter som i hög grad 

påverkar det gränslösa arbetslivet, men som är omöjligt att reglera. Ett exempel på en 

sådan aspekt är företagskulturen. Som vi tog upp i analysen spelar företagskulturen på 

arbetsplatserna stor roll för hur man själv påverkas. Chefernas och kollegornas 

inställning skapar förväntningar på varje individ. Vi har hittat förhållningssätt från 

chefer och kollegor som lämpar sig bättre när det gäller gränslöst arbetsliv, som 

exempelvis den organisation där man fick beröm för att man tog tid för sig själv 

genom att gå och träna eller dylikt. Företagskulturen som ska ge medarbetarna 

struktur och mening i sitt arbete gör att det krävs av ledningen att införa värderingar i 

företaget som stöttar förhållningssättet mot det gränslösa arbetslivet. Det gäller även 

att ledarna “lever som de lär” och fungerar som förebilder för de anställda för att 

kulturen ska kunna växa i företaget. Något som uppkommit i empirin är vikten av att 

cheferna inte ska skuldbelägga de anställda när de utformar egna individuella 

strategier utan mer fungera som stöttande och influerande.  En sådan sak är dock i 

praktiken omöjlig att reglera via tvång från exempelvis fackförbund och dylikt. Man 

kan exempelvis inte tvinga att en arbetsplats ska utöva transformativt ledarskap, eller 

ha en viss företagskultur.  

 

Som vi ser det är det en rad olika aspekter som hör gränslöst arbetsliv till och många 

av dessa aspekter har direkta eller indirekta relationer till varandra. En del av 

problemen inom gränslöst arbetsliv uppstår just på grund av att arbetsliv och privatliv 

ständigt går ihop med varandra. Vi kan börja med att understryka att ansvaret för att 

det gränslösa arbetslivet ska vara hållbart åligger både individen och organisationen. 

Den ena parten fungerar inte utan den andra. Vi har i analysen till stor del berört 

vikten av de individuella strategierna. Vi kan bekräfta genom respondenterna att så är 

fallet. De har alla hittat olika förhållningssätt för att hantera det gränslösa arbetslivet. 
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Problemet med detta är att de som inte lyckas skapa hållbara strategier kanske inte 

klarar av att arbeta inom gränslöst arbetsliv, vilket faktiskt var utfallet för en av 

respondenterna. För att skapa bättre förutsättningar för individer som arbetar gränslöst 

anser vi då att det krävs insatser från organisationernas sida att skapa strukturer och 

förhållningssätt i syfte att hjälpa individen att skapa egna strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.0 Egenskapad teorimodell 

 

Modellen ovan utgör en förenklad version av verkligheten som vi har uppfattat den 

genom analys av empirin. Den tar upp olika aspekter som tillsammans bidrar till en 

individs upplevda stress och där igenom direkt påverkar möjligheterna till att bemöta 

stress. Modellen visar även att de olika aspekterna har samband med varandra. Den visar 

ett exempel på hur bristande socialt stöd, dåliga förutsättningar att skapa egna 

individuella strategier, och andra aspekter kan påverka en individ. I verkligheten skulle 

denna modell se annorlunda ut beroende på vilken individ man applicerar den på, då alla 

individer har olika förutsättningar. Faktum är att den antagligen skulle vara mycket mer 

komplex, men vi använder den här för att illustrera våra slutsatser. Resultatet blir att 

förhållandet mellan stress och möjligheterna att bemöta stress inte står i proportion med 

varandra, och därmed vad vi benämner ohållbart. 

 

Ett sätt att börja detta arbete är att ledningen bör skapa en medvetenhet för 

medarbetarna i organisationen. Det vill säga att man tar upp att det finns viss 

stressproblematik och hur man kan hantera stressen som uppkommer. Om man som 

individ är medveten om att det kan föreligga stressproblematik så har man redan där 

bättre förutsättningar att hantera den. Problematiken ligger idag i att individerna blir 

medvetna om stressen när den påverkar dem negativt, och utan det tidigare 
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medvetandet kanske de inte har verktygen som krävs för att hantera dessa när de väl 

uppkommer. För att hantera detta kan man som en av våra respondenter föreslog, 

införa kurser för de anställda som tar upp problematiken kring det gränslösa 

arbetslivet och de konsekvenser som kan uppkomma till följd av att arbeta på det 

sättet. Ett konkret exempel kan vara kurser i stresshantering, eller kurser som hjälper 

de anställda att prioritera det som är viktigast för stunden.  

 

Ett väldigt konkret sätt att arbeta med problematiken kring gränslöst arbetsliv 

organisationellt är att skapa strukturer för det sociala stödet. Vi har tidigare tagit upp 

att socialt stöd yttrar sig i olika former och kan fungera som en direkt och effektiv 

åtgärd för att reducera stress och därmed minska ohälsa. Främst kan man arbeta med 

instrumentellt och informativt socialt stöd. Vi hade exempel i empirin då detta hade 

fungerat effektivt enligt respondenten. Det informativa sociala stödet fungerade i det 

fallet som att man hade kollegor som man kunde stämma av med. Vi tror att denna 

typ av stöd kan man reducera en viss form av stress. Att man genom denna typ av stöd 

upplever att ens arbetsuppgifter är mindre individualiserade trots att de fortfarande är 

det. Vi anser också att det är viktigt att skapa tydligare stukturer för det instrumentella 

stödet. Det vill säga att man ska kunna lämna över en del av arbetsuppgifterna vid 

exempelvis semester eller sjukdom. Vi tror att det instrumentella sociala stödet är 

avgörande för om en person ska kunna vara sjuk hemma, på riktigt, utan att behöva 

sköta sina arbetsuppgifter hemifrån.  

 

En del av problemen som vi förstod av respondenterna var att i och med att 

arbetsuppgifterna är individualiserade så finns det ingen annan som är insatt i arbetet 

och därmed inte kan utföra uppgifterna. Genom strukturer kring instrumellt stöd kan 

man reducera många stressmoment och därmed ge större utrymme för återhämtning. 

Hur man skapar sådana strukturer kan till exempel var jourscheman. Detta är något 

som exempelvis visat sig effektivt för de respondenter som arbetat inom media och 

sagt att de haft system för pressjour. Det vill säga att man vidarekopplar 

arbetsrelaterade samtal till en viss person under kvällar och helger. Det sociala stödet 

bör dock inte framkomma som någon typ av tvång eller regel, men det bör finnas 

strukturer så att man som individ alltid har förutsättningar att få socialt stöd om 

behovet finns. Även för att kunna få bättre balans i krav-kontrollmodellen är socialt 

stöd av olika slag viktigt. Den vanliga anledningen att stress förekommer i 



 

  

64 

yrkessammanhang brukar vara att kraven är högre än kontrollen. Inom gränslöst 

arbetsliv kan det däremot bli tvärtom. Att kontrollen är högre än kraven. Genom 

socialt stöd kan man balansera inte bara ifall kraven blir för höga, men även 

kontrollen. 

 

En central del var även frågan om individens egna prestationsbehov och att man har 

höga ambitioner. Det vill säga att mycket av pressen som uppstår kommer från en 

själv. Man kan därmed ställa sig frågan hur man ska eller om det ens är möjligt att 

påverka detta på ett organisationellt plan? Troligtvis, i likhet med många andra 

individuella aspekter, är det svårt att påverka en individs ambitionsnivå 

organisationellt. Vi tror att detta skulle kunna bistås med hjälp av tydliga 

beslutsstrukturer i organisationerna, som kan hjälpa individerna att hantera sitt 

prestationsbehov. Socialt stöd blir även i denna mening viktigt och exempel på det 

skulle kunna vara att individerna har någon (gärna en chef) att stämma av med. 

 

I vår frågeställning undrade vi om hur organisationerna kan arbeta för att uppnå en 

högre hållbarhet i integrationen mellan privat och arbetsliv och har nu kommit fram 

till ett par svar. Frågeställningen som den är formulerad syftar att det bara är 

organisationerna som behöver arbeta för att uppnå denna hållbarhet. Något vi kommit 

fram till i denna studie är att mycket av ansvaret i slutändan läggs på individen. För 

att kunna reducera moment inom det gränslösa arbetslivet som skulle kunna ge 

upphov till stressproblematik eller om det vill sig illa utbrändhet eller annan psykisk 

eller fysisk ohälsa, är ett samarbete. Ledningen inom organisationerna behöver dra sitt 

strå till stacken, på samma vis som individerna som jobbar i organisationerna behöver 

dra sitt. Även om organisationerna skulle ta fram olika policys, så är det ändå upp till 

individen att ta emot och bearbeta den på ett individuellt plan. Som exempel skulle 

man som organisation kunna skapa en policy om att man tar upp stressproblem som 

kan uppstå när man arbetar gränslöst, och även kunna ge en explicit handlingsplan för 

att på olika sätt hantera detta problem. Det kan vara allt från att ge förslag på lämplig 

kost att äta, till att ge möjligheten att få socialt stöd. För att detta ska fungera är det 

ändå i slutändan upp till varje individ att följa detta för ett hållbart resultat. 

Organisationerna kan inte heller ta ansvar för alla de olika bitarna som utgör de 

emotionellt komplexa delar som finns hos varje individ. Därmed finns det inom 

gränslöst arbetsliv en starkt rotad individuell aspekt. I och med att det finns ett 
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ömsesidigt förhållande anser vi att insatser krävs för att förbättra 

arbetsmiljöförhållandena som de framstår idag. Som vi har diskuterat kring de 

individuella strategierna finns det en del som man kan arbeta med organisationellt för 

att underlätta förutsättningarna för varje individ, detta genom policys, strukturer och 

plattformar. Därefter är det upp till individen att ta vara på de möjligheter som 

erbjuds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5.1 Egenskapad teorimodell med lösningsförslag 

 
Det denna modell visar är förhållningssätt som teoretiskt skulle vara positiva. Här ser vi 

att genom organisationella insatser så har förutsättningarna förändrats. Stressnivån och 

möjligheterna att bemöta stress står i proportion till varandra vilket ger individen nya 

förutsättningar att bemöta stress och situationen blir mer hållbar. Detta bland annat 

genom policys, kurser, medvetandegöra problematik, skapa tydliga beslutsstrukturer och 

skapa strukturer för socialt stöd, kan göra det gränslösa arbetslivet mer hållbart. Denna 

modell är också en illustration för att betona vår slutsats. Vår slutsats är alltså att 

organisationer kan integrera anställdas privat- och arbetsliv på ett hållbart sätt inom det 

gränslösa arbetslivet genom föreslagna insatser. 
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5.1 Slutord 
Vi vill avslutningsvis diskutera det gränslösa arbetslivet i allmänna ordalag. Gränslöst 

arbetsliv är något, som vi tidigare har nämnt, som funnits länge. Det har funnits långt 

innan utbredningen av internet och smartphonens ankomst. Vi kan även föra 

resonemanget att det snarare är arbetet som styrs av tid och rum som är en modernare 

arbetsform. Vart vi vill komma med detta är att ta upp en diskussion om människan är 

gjord för gränslöst arbetsliv, vilket vi historiskt sätt faktiskt är om man drar tankarna 

till att många yrken i alla tider har arbetat obundna av tidsaspekten. En av våra tankar 

innan denna uppsats var att det egentligen var informationsteknologin i sig som 

skapade mycket av problematiken, men under arbetes gång har vi insett att 

informationsteknologin bara är ett verktyg som möjliggjort denna typ av arbetsform i 

högre utsträckning. Visst finns det problem inom som direkt kan kopplas till 

informationsteknologin, men komplexiteten går mycket djupare än så. Det gränslösa 

arbetslivet ser lite annorlunda ut idag i och med teknologin, men konceptet i sin helhet 

är inget nytt. En fråga vi ställer oss är om denna problematik som upplevs kring 

teknologin är något som kommer förvinna om några decennier. De som vuxit upp 

med smartphones, iPads och dylikt sedan barnsben kommer kanske inte se det som ett 

problem att vara ständigt tillgängliga då de alltid har varit det. Även om det inte är 

arbetsrelaterat så har de ständigt varit uppkopplade till internet. Utfallet av detta får 

framtiden utvisa. 

 

För att knyta ihop säcken har vi under uppsatsprocessen kommit fram till många delar 

som berör problematiken kring det gränslösa arbetslivet samt hittat lösningar till 

flertalet av dessa. Organisationerna måste förse individerna med resurser och 

hjälpmedel så de kan stänga kylskåpsdörren. Annars går kompressorn sönder. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har vi flertalet gånger tagit upp behovet av socialt stöd. Något 

som intresserade oss var hur införandet av olika strukturer för socialt stöd skulle 

påverka organisationer ur ekonomisk synvinkel. Som det framkom i uppsatsen så 

ansåg en av respondenterna att man borde vara 1½ person på varje tjänst, men att 

detta är en budgetfråga. Frågan vi ställer oss då är om det verkligen blir mer kostsamt 

för organisationen att varje individ har 1½ tjänst, eller om det blir dyrare att ha 

anställda som mår dåligt på arbetsplatsen och därmed kanske sjukskriver sig eller 
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dylikt. Vi anser att det skulle vara intressant att se de ekonomiska effekterna av detta, 

därför föreslår vi vidare forskning inom detta område. 

 

Vi anser även att det skulle vara intressant att se hur det gränslösa arbetslivet faktiskt 

påverkar individer under en längre period. De negativa aspekter som framkommit 

under denna uppsats är kanske i det långa loppet inte negativt egentligen, vem vet? Vi 

hade gärna sett en mer longitudinell forskning inom detta område för att se de 

långsiktiga effekterna av det gränslösa arbetslivet. 

  



 

  

68 

Referenser 
Abib-Pech, M. (2013). Leadership – how to lead effectively and get results. Harlow: 

Pearson Education Limited 

 

Ahrne, G, Eriksson-Zetterquist, U. (2011). ”Intervjuer” i Ahrne, G, Svensson, P. 

(2011) (red.). Handbok i kvalitativa metoder, Uppl 1:2 Malmö: Liber AB 

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. (2011). 

Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Uppl 1:6, 

Malmö: Liber AB 

Alvesson, M., Sveningsson, S. (2010). Ledarskap. Uppl. 1:4 Malmö: Liber AB 

Andersen, V, Gamdrup, P. (1990). “Forskningsmetoder”, i Andersen, H. (1994). 

(red.). Vetenskapsteori och metodlära. Fredriksberg: Samfundslitteratur. (3 ed) Pp. 68-

94 

 

Arbetsmiljöverket. (2010). Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

Bakker, B.A (2014). Daily Fluctuations in Work Engagement: An Overview and 

Current Directions. European Psychologist. Advance online publication. p. 1-10. 

 

Bergman, A, Ivarsson, L (2010). Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund – En 

utmaning för handeln som arbetsplats. Karlstad: Karlstads Universitet 

 

Bogdan, R. C., Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theories and Methods. Boston: Pearson. 

 

Bryman, A., Bell, E (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., [rev.] uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Caverley, N., Cunningham, J. B. & Macgregor, J. N. (2007). ”Sickness Presenteeism, 

Sickness Absenteeism, and Health Following Restructuring in a Public Service 

Organization.” Journal of Management Studies, 44, p. 304-319.  

 

Creswell, JW. (2014). Research design - qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. uppl. 4, Los Angeles: SAGE, cop  

 

Derks, D., Van Mierlo, H,. Schmitz, E. B. (2014). ”A Diary Study on Work-Related 

Smartphone Use, Psychological Detachment and Exhaustion: Examining the Role of 

the Percived Segmentation Norm”, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 

19, no. 1, pp. 74-84.  

 

Eklund, K., Westerberg, U. (1991). ”Förord” i Efter Taylor. Stockholm: 

Produktivitetsdelegationen och Arbetslivsfonden 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB 

 



 

  

69 

Frings-Dresena, M.H.W, Meijman, T.F, Sluitera, J.K, van der Beeka, A.J (2001) “The 

relation between work-induced neuroendocrine reactivity and recovery, subjective 

need for recovery, and health status”, Journal of Psycosomatic Researc,Vol 50 issue 1 

p. 29-37. 

 

Graziano, Anthony M. & Raulin, Michael L. (2013). Research methods: a process of 

inquiry. 8th ed. Boston: Pearson 

 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Förändring och friktion i arbetsliv och 

familj. Umeå: Boréa Bokförlag 

 

Grönlund, A. (2007). Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa 

arbetet i Europa och Sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 13, nr 2. 

 

Guba, E.G. (1985). The context of emergent paradigm research. I: Y.S Lincoln (red.), 

Organizational theory and inquiry: The paradigm revolution. Beverly Hills, CA: 

Sage 

 

Gullstrand, D. (2013). Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv. Stockholm: 

Unionen 

 

Hedegaard Hein, H. (2009). Arketype II: Præstations-tripperen. Ledelseidag.dk Nr 4.  

 

Hedegaard Hein, H. (2009). Motivation – motivationsteori og praktisk anvendelse. 

Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag 

 

Hedström, C. (2013). Allt fler vill ha riktlinjer kring jobbmejl på fritiden. Arbetsliv. 2 

februari.  

http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2013/Allt-Fler-Vill-Ha-Riktlinjer-Kring-

Jobbmejl-Pa-Fritiden/ (Hämtad 2014-11-11) 

 

Holme, M. I., Solvang, K. B. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Översättning: Björn Nilsson, Uppl: 2, Lund: Studentlitteratur 

 

Jackson, B., Parry, K W. (2011). En mycket kortfattad, ganska intressant och 

någorlunda billig bok om att studera ledarskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Jakobsson, P., Aronsson, G. (2013). ”Stress”, i Bättre arbetsmiljö. Utgiven av 

Prevent. Ödeshög: Danagård LiTHO. 

 

Johansson, Å., Gullstrand, D. (2011). Alltid uppkopplad – aldrig avkopplad – en 

undersökning om det gränslösa arbetslivet. Stockholm: Unionen 

 

Jones, H. (1997). I´m Too Busy to Be Stressed. Great Britain: Hodder Stoughton. 

 

Karasek, R., Theorell, T. (1990). Health Works. New York: Basic Books. 

 

Kirkeby, O. (1990). “Abduktion”, i Andersen, H. (1994). (red.). Vetenskapsteori och 

metodlära. Fredriksberg: Samfundslitteratur. (3 ed) Pp. 143-174 

 

Kanter, R.M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books. 



 

  

70 

Lind, R (2014). Vidga vetandet – en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Leineweber, C., Westerlund, H., Hagberg, J., Svedberg, P. & Alexanderson, K. 

(2012). ”Sickness presenteeism is more than an alternative to sickness absence: results 

from the population-based SLOSH study.” International Archives of Occupational 

and Environmental Health, 85, 905-914. 

Lindström, A. (2008). ”2007 års avtalsrörelse”. i Vems ordning och reda? Framtidens 

kollektivavtal och fackliga samarbete. Agoras årsbok 2007. Stockholm: Agora 

Malmström; C. (2003). Handbok för hållbar hög prestation. Kristianstad: Clas 

Malmström och Liber AB. 

Mangan, L. (2014). When the French clock off at 6pm, they really mean it. The 

Guardian. 9 april. 

http://www.theguardian.com/money/shortcuts/2014/apr/09/french-6pm-labour-

agreement-work-emails-out-of-office (Hämtad 2014-11-12) 

 

Marx, K. (1867/1886). ”Das Kapital” Taget ur Branting Normalarbetsdagen i dess 

historiska utveckling, utgiven av Fackföreningarnes centralkomité, Tryckeriet Holmia. 

 

Merriam, S. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. 

Uppl 2, San Francisco: Jossey-Bass 

 

Olsson, H., Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 

 

Patel, R., Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Uppl 4:1: Lund: Studentlitteratur AB 

 

Pitichat, T. (2013). ”Smartphones in the workplace: Changing organizational 

behavior, transforming the future”, LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and 

Research from Claremont Graduate University, vol. 3: iss. 1, Article 13. 

 

Roman, C.H., Peterson, H. (2011). Familjer i tiden. Förhandling, kön och gränslöst 

arbete. Umeå: Borea. 

 

Schein, E.H. (2004). Organizational culture and leadership. Uppl. 3, San Francisco: 

Jossey-Bass 

 

Stewart, W, D, Shamdasani, N, P, Rook, W, D (2007). Focus Groups Theory and 

Practice, Sage Publications, Inc. 

 

Svenning, C (2003). Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, 

klassiska och nya metoder i informationssamhället, källkritik på internet. 5:e uppl. 

Eslöv: Lorentz förlag 

 

Svensson, P, Ahrne, G. (2011). ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” i Ahrne, 

G, Svensson, P. (2011) (red.). Handbok i kvalitativa metoder, Uppl 1:2 Malmö: Liber 

AB 



 

  

71 

 

Theorell, T. (1999). ”Sjuk av stress” i Stressad och pressad, Ulrik Malt (red.), 

Göteborg: Palmeblads tryckeri AB. 

 

Theorell, T. (2012). ”Psykosociala faktorer – vad är det?”, i Psykosocial miljö och 

stress, Töres Theorell (red.), Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Thoursie, A. (2008). ”Vems ordning och reda? Framtidens kollektivavtal och fackliga 

samarbete.” i Vems ordning och reda? Framtidens kollektivavtal och fackliga 

samarbete. Agoras årsbok 2007. Stockholm: Agora 

 

Zanderin, L (2005). Arbetsmiljö. Uppl 2, Lund: Författarna och Studentlitteratur 

 

Zikmund, W., Babin, B., Carr, J, & Griffin, M. (2010). Business research methods. (8 

ed) Ohio: South-Western Cengage Learning 

 

Veal, A. J. (2011). Research Methods in leisure and tourism: a practical guide. 

Harlow: Essex 

 

Vänje, A. (2013). Kunskapssammanställning: Under luppen – genusperspektiv på 

arbetsmiljö och arbetsorganisation. Stockholm: Arbetsmiljöverket 

 

Weman-Josefsson, K., Berggren, T. (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Pär Währborg och 

Natur & kultur. 

 

Åkerstedt, T. (2012). ”Återhämtning och sömn”, i Psykosocial miljö och stress, Töres 

Theorell (red.), Lund: Studentlitteratur AB. 



  
 

I 
 

 

 


