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Sammanfattning 
Studiens syfte är att bidra med kunskap och förståelse för vilka möjligheter och 
utmaningar chefer upplever med den ökade tillgängligheten det gränslösa arbetet kan 
innebära. Vidare syftar studien till att studera chefernas tekniker för att skapa kontroll 
och sammanhang i gränserna mellan arbete och fritid. Studien har utförts med en 
kvalitativ ansats där intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 
 
Resultatet visar att chefers inställning till gränsdragning mellan arbete och fritid kan 
kopplas till deras inställning till arbete i sig. Olika typer av gränsdragning visade sig och 
kunde delas upp i existentiella, rituella och symboliska typer av gränsdragning.  
 
Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) visade sig bidra till 
det vi valt att kalla “tillgänglighetens dilemma”. Detta då det underlättar 
kommunikationen med arbetet och gör arbetet mer oberoende av tid och rum, men 
samtidigt bjuder in till onödig kontakt med arbetet på fritiden och på så sätt försvårar 
individens gränsdragning mellan arbete och fritid. 
 
Nyckelord: Gränslöst arbete, gränsdragning, flexibelt arbete, inställning till arbete, 
chefer och Information- och kommunikationsteknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Förord 
Först och främst vill vi tacka er alla som på något sätt varit delaktiga i vår studie. Utan 
er, våra informanter, hade inte denna studie varit möjlig och vi vill därför tacka er för 
att ni delat era erfarenheter med oss. Vi vill även tacka våra nära och kära som på olika 
sätt stöttat oss och visat tålamod under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka 
vår fantastiska handledare Daniel Persson Thunqvist som under hela arbetet visat ett 
stort engagemang och genom stöttning och vägledning hjälpt oss under hela 
uppsatsprocessen. 
 
Tack till er alla! 
 
Niklas & Sofia 
Linköping 2019 
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1 INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund 
Arbetslivet har under de senaste decennierna gått mot allt högre grad av 

flexibilitet och kanske allra mest när det gäller frågan om var och när man utför 

sitt arbete (Aronsson, 2018). Samtidigt som det finns många möjligheter med 

denna typ av flexibilitet har den inneburit allt större utmaningar för chefer, 

arbetstagare och arbetsgivare. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniska verktyg, som i fortsättningen kommer att benämnas 

som “IKT”, har till exempel möjliggjort helt nya sätt att kunna organisera arbetet 

på digital väg och därmed gjort det möjligt att nå ut med information snabbare 

och effektivare än förut. Detta har dock också lett till att det avlönade arbetet idag 

har tagit sig in i både rum och på platser som tidigare var reserverade för 

privatlivet, men även på arbetet har det uppkopplade livet gjort det möjligt att 

utföra privata ärenden under arbetstid. Det går därför snabbt att växla mellan 

privata angelägenheter och arbete och det är denna typ av arbetsvillkor som kallas 

just för gränslöst arbete (Aronsson, 2018). Detta kan ställas i motsats till 

traditionellt fabriksarbete vid det löpande bandet där arbetaren måste stå vid 

bandet och utföra sina arbetsuppgifter under hela arbetsdagen för att inte 

produktionen ska stanna.  
 

Gillberg (2018) lyfter i anknytning till detta att digitaliseringen av samhället har 

haft en stor inverkan på det gränslösa arbetet, vilket bland annat har inneburit att 

en arbetstagare inte längre behöver vara tillgänglig i en viss fysisk miljö under 

vissa tider, i samma utsträckning som tidigare. I utbyte mot detta kan 

arbetstagaren istället vara tillgänglig utanför reglerad arbetstid. När tekniken 

möjliggjort att utföra arbete var och när som helst påverkas arbetstidens 

förläggning, och som det tycks, även arbetstidens längd. Gillberg (2018) 

framhåller att både arbetsintensiteten och arbetstiden tenderar att öka när 

gränserna blir mer flexibla för var och när arbetet kan utföras. Att till exempel 

arbeta mer än 40 timmar i veckan kan så småningom, enligt författaren, etableras 

som norm och även bli en del av den professionella identiteten. Vidare hänvisar 

författaren även till flera studier som visar att flexibla arbetsförhållanden bidrar 

till att vi arbetar mer där tillfrågade medarbetare, med flexibla arbetsvillkor, säger 

sig ha mer jobb än de hinner med. De tycker därför inte heller att de gör ett 

tillräckligt bra jobb, vilket skulle kunna ses som en indikation på att resurser och 

krav inte står i proportion till varandra. Gillberg (2018) betonar även att det i 

många fall saknas riktlinjer eller policy som reglerar arbetstagares tillgänglighet. 

Detta skulle kunna tyda på att det finns en skillnad mellan upplevda och reella 

förväntningar på tillgänglighet.  
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Även Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) visar på att 

en ökande flexibilitet i arbetet i sin tur ställer högre krav på individen att själv 

skapa gränser mellan arbete och fritid. Författarna lyfter även hur det gränslösa 

arbetet kännetecknas av tillgänglighet, flexibilitet och ansvar och kan generera 

såväl möjligheter som utmaningar i både arbetsliv och privatliv för individen. 

Möjligheter som så att individen har möjlighet att styra var och när denne utför 

sitt arbete medan utmaningen kan vara att det kan generera högre krav både från 

chefer och kollegor såväl som egna förväntningar. 
 

Mot bakgrund av denna rådande samhällskontext blir det därmed intressant att 

studera hur möjligheter och utmaningar i och med det gränslösa och flexibla 

arbetet påverkar individens gränsdragning mellan arbete och fritid. Om det 

används några särskilda strategier för att dra gränser och hur dessa gränser dras 

blir också intressant men även om individens inställning till arbete i sig spelar 

någon roll. Hur detta specifikt påverkar chefer, både dem själva och i relation till 

medarbetare, är av hög aktualitet men dock otillräckligt utforskat i sociologisk 

mening. Kanske har det gränslösa arbetet alltid inneburit utmaningar för ledare 

och chefer då en sådan karriär, och medföljande ansvarskänslor, kan påverka 

balansen mellan arbete och fritid. Under senare år, genom det digitaliserade 

samhället och modern informationsteknik, förklarar Allvin et al. (2006) att det 

finns en annan möjlighet för individer och grupper att i större utsträckning välja 

var, när och hur de utför sitt arbete. Detta kan möjligtvis sätta nya perspektiv på 

ledarskapet och därför följer denna uppsats upp ett nytt spår i litteraturen för att 

närma sig det vi har valt att kalla för “tillgänglighetens dilemma”.  
 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att bidra med kunskap och förståelse för vilka möjligheter och 

utmaningar chefer upplever med den ökade tillgängligheten som det gränslösa 

arbetet kan innebära. Vidare syftar studien till att studera chefernas tekniker för 

att skapa kontroll och sammanhang i gränserna mellan arbete och fritid. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Använder cheferna några särskilda strategier för att dra gränser mellan 

arbete och fritid? 

• Vilken roll spelar chefens inställning till arbete för deras gränsdragning 

mellan arbete och fritid? 

• Vilken betydelse har IKT för chefers upplevelser av tillgänglighet i 

gränsdragningen mellan arbete och fritid? 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien till personer som idag arbetar som chefer på någon 

nivå. Vidare ska personerna ha personalansvar och möjlighet till flexibelt arbete. 

Studiens avgränsning innebär att chefer studeras som enskilda aktörer och 

studiens metodansats innebär att fokus ligger på individens egna beskrivningar 

av sitt agerande. För att tolka chefernas beskrivningar och agerande i en social 

kontext är studien teoretiskt avgränsad till tidigare forskning och teorier som 

direkt är kopplat till ämnet men även till en mer övergripande sociologisk 

teoribildning. 

 

1.5 Disposition 
Denna uppsats består av fem kapitel där det inledande kapitlet ger en bakgrund 

och inramning av forskningsområdet för att vidare presentera syftet med studien 

och de frågeställningar vi har utgått ifrån. 
 

I kapitel två presenteras tidigare forskning på området och en överblick av 

forskningsläget idag för att sedan följas av studiens teoretiska referensram där de 

teoretiska begrepp vi valt att använda oss av i studien presenteras och förklaras. 
 

Det tredje kapitlet behandlar studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska 

ställningstaganden, vilket tillvägagångssätt som valts, hur studien har 

genomförts, hur forskningsetiska aspekter hanterats samt en kvalitetsbedömning 

av studiens innehåll.  
 

I Kapitel fyra presenterar analysen av studiens resultat under tre övergripande 

teman med kopplingar till studiens teoretiska referensram för att ge en tydlig 

överblick och för att lägga upp inför den slutliga diskussionen. 
 

I kapitel fem diskuteras studiens resultat i en expanderad analys med bakgrund 

mot studiens teoretiska referensram och frågeställningar samt de metoder som 

använts vid utförandet av studien. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag till 

fortsatt forskning.  
 

Arbetsfördelningen har under arbetets gång varit likvärdig mellan författarna där 

båda har haft ett gemensamt ansvar för det material som producerats i alla 

uppsatsens delar.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer först tidigare forskning att presenteras för att sedan följas 

av valda teorier och begrepp. Dessa har en inriktning på det gränslösa och flexibla 

arbetet med utgångspunkt från frågor om hur förändrade villkor i arbetslivet 

inverkar på individer och grupper på olika sätt. Sedan beskrivs relevanta 

sociologiska teorier, först ur ett samhällsperspektiv på det gränslösa arbetslivet, 

för att ge en övergripande bild av den kontext som informanterna i vår studie 

befinner sig i samt vilka möjligheter och utmaningar det kan skapa för individen 

när det kommer till gränsdragning. Vidare presenteras ett aktörsorienterat 

perspektiv mer inriktat på vad det flexibla arbetslivet får för konsekvenser för 

individen i deras sätt att hantera gränserna mellan arbete och fritid. Det innefattar 

väl etablerade teorier som visar på hur arbetets föränderliga krav på individnivå 

kan balanseras med kontroll över arbete och fritid samt en känsla av 

sammanhang. Sociologiska teorier om individers drivkrafter och inställning till 

arbete har även blivit ett viktigt komplement då en undran uppstått inför hur och 

varför chefer gör olika gränsdragningar mellan arbete och fritid. Detta 

tillsammans bidrar till att skapa en bredare bild av det som i studien kallas 

“tillgänglighetens dilemma” och en ökad helhetsförståelse för problematiken, för 

att sedan smalnas av och fokusera på gränser mellan arbete och fritid. 

 
2.1 Tidigare forskning  
Utifrån vår litteratursökning fann vi att ämnen såsom “gränslöst arbete” och 

“flexibelt arbete” verkar ha stort intresse i den samtida forskningen och ligga i 

tiden i dagens allt mer globaliserade och digitaliserade samhälle. Mycket av den 

tidigare forskning vi fann var kandidatuppsatser från olika typer av HR-program 

men också en stor del doktorsavhandlingar och forskningsartiklar, där de senare 

två är vad vi valt att fokusera på i följande avsnitt. Det visade sig även finnas 

mycket tidigare forskning om just IKTs inverkan på individen och arbetslivet då 

det också uppfattas vara högst relevant i dagens samhälle.  
 

Den tidigare forskningen inom just gränsdragning i det flexibla arbetet har visat 

sig vara något tunnare då fokus tenderar att ligga på fysiska och psykiska effekter 

av det flexibla arbetet och inte just på varför eller hur individen drar gränser 

mellan arbetsliv och privatliv. Även tidigare forskning kring chefers roll och vad 

som kan tänkas påverka den rollen mer specifikt i det gränslösa arbetet har vi inte 

heller funnit i någon större utsträckning. Vidare har vi identifierat fem studier 

med olika inriktningar mot gränsdragning och inställning till arbete i det flexibla 

arbetet: Berglund (2001) har i sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet 

gjort en studie i attityder till arbete i dagens samhälle. Aronsson, Gillberg, 

Mellner, Ljungberg, Kecklund och Toivanen (2018) lyfter i sin forskarantologi 

för Arbetsmiljöverket de eventuella effekterna av det gränslösa arbetet ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. Derks, van Duin, Tims och Bakker (2015) framhåller i sin 
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artikel för Journal of Occupational & Organizational Psychology vid Erasmus 

University Rotterdam hur individer upplever att arbetslivet inkräktar mer på 

privatlivet när det hela tiden finns tillgängligt i till exempel individens telefon 

samt poängterar chefens ansvar i detta. Boswell och Olsen-Buchanan (2007) 

presenterar i sin artikel för Journal of Management hur IKT påverkar arbetets 

inkräktning på fritiden relaterat till individens yrkesidentitet och självbild och 

slutligen framhåller Day, Hambley, Paquet och Scott (2012) både för- och 

nackdelar med IKT i arbetslivet.  
 

Berglund (2001) har i sin doktorsavhandling studerat attityder till arbete i dagens 

samhälle i Västeuropa och USA genom empiriska analyser av data från sex olika 

länder. Författaren har valt att rikta sin studie efter frågor om vad som individen 

anser vara viktigt med att arbeta och om det finns skillnader mellan olika grupper 

i samhället samt om det skiljer sig mellan de olika länder studien sträcker sig 

över. Berglund (2001) anknyter bland annat till Castells (1998) teorier om 

nätverkssamhället och även Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer och Platts (1971) 

teorier om inställning till arbete vilka vi vidare kommer att behandla under den 

teoretiska referensramen. Studiens resultat visade på skillnader mellan attityder 

till arbete mellan de olika länderna som studeras då det i vissa länder kunde 

urskiljas tre olika attityder till arbete medan det i andra länder fanns tendenser till 

en fjärde attityd vilket presenteras mer ingående under rubriken 2.3. 
 

Aronsson et al. (2018) redogör i forskaranatologin “Gränslöst arbete” från 

Arbetsmiljöverket hur både IKT och det allt mer gränslösa arbetet hänger 

samman och kan påverka individen i både arbetsliv och privatliv. Författarna 

lyfter bland annat Karasek och Theorells (1990) Krav- Kontrollmodell och pekar 

på att det är avgörande ur arbetsmiljösynpunkt att individen har möjlighet att 

kontrollera och/eller påverka de belastningar och krav som finns in arbetslivet för 

att kunna skapa en god balans i sitt arbete. Vidare framhåller författarna vikten 

av att organisationer har policys angående tillgänglighet och flexibelt arbete för 

att på så sätt kontrollera de eventuella negativa effekterna av det såsom 

överarbete, ökad stress och onödig kontakt utanför arbetstid.  
 

Derks et al. (2015) har genom en fyradagars kvantitativ dagboksstudie studerat 

användningen av IKT, med fokus på användning av smartphones, i relation till 

arbetets inkräktande på fritiden och vilken betydelse sociala normer och 

individens engagemang i arbetet har på relationen mellan dessa. Författarna lyfter 

även vikten av chefens ansvar när det kommer till att skapa förväntningar på 

tillgänglighet i och med den ständiga tillgängligheten möjliggjord av IKT. Vidare 

menar de att det behövs tydliga riktlinjer för förväntningar på tillgänglighet och 

lägger tyngd på att chefer inte kan förvänta sig att de anställda ska vara 

tillgängliga när de inte är i tjänst.  
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Boswell och Olsen-Buchanan (2007) har genom en kvantitativ enkätstudie 

studerat vilken inverkan användningen av information- och 

kommunikationsteknik har på arbete utanför arbetstiden. Författarna lyfter att 

IKT i dagens samhälle gör det möjligt för individen att ständigt ha kontakt med 

arbetet även på dennes fritid. Författarna menar även att det finns de som ser sin 

yrkesidentitet som en viktig del av den totala självbilden och att dessa är mer 

benägna att utföra arbetsrelaterade uppgifter utanför arbetstid för att på så sätt 

upprätthålla bilden av att vara ambitiösa och lyckade. Studiens resultat visar att 

användningen av IKT är nära sammanlänkat med den konflikt som individerna i 

studien upplevde när det kom till balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
 

Day et al. (2012) skriver om både för- och nackdelar i sin kvalitativa 

intervjustudie om IKTs inverkan på välbefinnande. I studien visar det sig att 

medarbetarnas problemlösningsförmåga ökar i takt med att tillgången till 

information ökar men även effektiviteten hos medarbetarna ökar då 

möjligheterna och förmågan att kommunicera med kollegor förbättras. Men det 

framkommer även att kraven på medarbetarna ökar i och med IKT vilket visar 

sig i form av ökad tillgänglighet och produktivitet, som ska ha en negativ effekt 

på anställdas arbetsupplevelse. IKT kan enligt författarna till exempel hjälpa till 

att skapa flexibla arbetsförhållanden men det kan även skapa konflikter mellan 

arbete och fritid. 
 

2.2 Gränsdragning i “det nya samhället”  
I följande avsnitt sätts uppsatsämnet in i ett samhällsperspektiv mot gällande 

teorier som behandlar vilka utmaningar och möjligheter gränsdragningen i det 

flexibla arbetslivet kan komma att skapa för individen. 
 

I vår studie väljer vi att lyfta Castells (1998) begrepp “nätverkssamhället” för att 

belysa den samhällskontext som informanterna befinner sig i och kan tänkas 

påverkas av. Vi är medvetna om att denna teori är över 20 år gammal men då den 

fortfarande lyfts frekvent i nutida forskning, som presenteras i 2.1, finner vi den 

högst relevant för att ge en bild av dagens samhälle i vår studie. Castells 

diskuterar även med Kumar, i en något mer samtida artikel (Castells & Kumar, 

2014), hur internet och sociala medier i dagens samhälle har kommit att fungera 

som en ny social arena för individer att kommunicera och organisera sig på. 

Författarna menar även på att individer, genom användningen av internet, har en 

möjlighet att agera i sitt lokala samhälle men samtidigt tänka globalt eftersom 

information- och kommunikationsmöjligheter nästan alltid finns tillgängligt via 

internet. 
 

Med begreppet “nätverkssamhället” syftar Castells (1998) till den 

samhällsstruktur som vuxit fram under det tidigare skiftet från ett 

industrisamhälle till det allt mer informationstäta, globala och digitala samhälle 
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vi har idag. Vidare menar Castells (1998) på att samhället idag inte längre 

domineras av tillverkningen av gods utan styrs av informationsflöden och 

kontaktnät där information processeras med hjälp av informationstekniska 

verktyg såsom datorer och mobiltelefoner.  Dessa kontaktnät består i sin tur av 

globalt sammanlänkade “knutar” där information utbyts vilket i sin tur leder till 

att tid och rum blir mindre relevant. Var en individ befinner sig i världen spelar 

alltså en mindre roll, det centrala är att vara uppkopplad i kontaktnätet i 

nätverkssamhället. Castells (1998) framhåller även att detta påverkar människans 

sociala interaktion då den sociala strukturen i samhället förändras i och med 

möjligheten att interagera med människor oberoende av tid och rum genom dessa 

nätverk. Denna möjlighet till kommunikation och information anser Castells 

(1998) även ha påverkat styrningen av företag idag då dessa kontaktnät ger dem 

helt nya möjligheter att hantera både komplexitet och förändring på ett effektivare 

sätt än det klassiskt hierarkiskt styrda företaget. 
 

Även Allvin et al. (2006) knyter an till Castells (1998) teori och lyfter också att 

arbetslivet under historien har präglats av den strikta regleringen av tid och rum. 

Alltså var, hur och när arbetet ska utföras. Vidare menar författarna på att det idag 

fortfarande finns många olika arbeten som definieras och samordnas av en 

reglerad arbetsplats och arbetstid men arbeten utan dessa organisatoriska gränser 

har ökat, vilket i sin tur har skapat andra styrinstrument och ökat kravet på 

individens egen beslutskraft. Allvin et al. (2006) lyfter, som Castells (1998), även 

att datoriseringen av samhället lett till att transaktioner och kommunikation idag 

kan ske på en större global nivå. Vilket i sin tur ställer högre krav både på 

organisationers flexibilitet och individens prestationer då konkurrensen ökar i och 

med globaliseringen och den ständiga tillgängligheten av information. 
 

I likhet med Castells har svensk forskning (Gillberg, 2018; Mellner, 2018) 

fokuserat på hur det gränslösa arbetet innebär att allt större ansvar läggs på 

individen att dra och kommunicera gränser mellan arbete och fritid. När 

arbetsuppgifternas omfattning och inte ett tidsintervall bestämmer arbetsdagens 

längd, menar författaren, att det är än viktigare för individen att sätta en gräns och 

bestämma när arbetet är färdigt. Mellner (2018) lyfter även att individer kan 

skaffa sig gränskontroll genom att använda sig utav olika strategier. Genom 

gränskontroll har individen en möjlighet att minska den upplevda konflikten som 

kan uppstå mellan arbete och fritid vilket enligt författaren har en rad positiva 

effekter som till exempel livsbalans, kunna släppa tankar på arbetet under fritiden 

och en upplevd lägre nivå av depression. Mellner (2018) förklarar att den 

vanligaste strategin för gränskontroll är att med hjälp av tid och rum skilja på 

arbete och fritid. Med detta menar författaren att vissa tider och platser är avsedda 

för arbete och andra för fritid. Detta kan visa sig genom att undvika arbete på 

kvällar och helger eller att stänga av telefonen under vissa tider. Arbetar individen 

hemifrån kan det vara att ha ett rum som är avsett endast för arbete medan de 
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andra då är avsedda för fritiden och privatlivet. På detta sättet menar Mellner 

(2018) att tiden och platserna då blir gränsen mellan arbete och fritid. Författaren 

menar även att gränser kan vara psykologiska, fysiska eller beteendemässiga. En 

psykologisk gräns skulle kunna vara att individen kan släppa tankar helt på arbete 

under till exempel semestern, en beteendemässig gräns kan vara att inte läsa mail 

utanför arbetstid och en fysisk att inte läsa mailen på någon annan plats än på 

kontoret. Mellner (2018) lyfter i samma rapport att det sociala trycket vid 

middagar med vänner, biobesök eller gemensamma promenader hjälper individen 

att frigöra sig mentalt från arbetet.  

 

2.2.1 Olika modeller för gränsdragning mellan arbete och fritid 

Med anknytning till Castells (1998) teori om nätverkssamhället har Allvin et al. 

(2006) vidareutvecklat tre olika modeller som belyser olika typer av 

gränsdragning mellan arbete och fritid. Dessa kan återfinnas hos olika individer 

vilket kan tänkas ge oss något att relatera till i tolkningen av informanternas 

eventuella gränsdragning. Till att börja med framhåller författarna hur arbetslivet 

och privatlivet historiskt har setts som två helt skilda sfärer vilket presenteras i 

den så kallade segmenteringsmodellen där det finns en tydlig rak gräns mellan de 

båda. I modellen existerar de två sfärerna parallellt med varandra, arbetslivet 

tillfredsställer de materiella behoven och privatlivet de emotionella och sociala 

behoven utan att påverka varandra inbördes. Författarna påpekar problem med 

denna modell och lyfter därför behovet av att betrakta arbete och fritid ur ett 

helhetsperspektiv i och med dagens allt mer förändrade och gränslösa arbete. 

Allvin et al. (2006) lyfter därför fram de två ytterligare modellerna av relationen 

mellan de två olika sfärerna, överspridningsmodellen och 

kompensationsmodellen. Överspridningsmodellen fångar det faktum att 

svårigheter i en av sfärerna oftast riskerar att påverka den andra, särskilt om till 

exempel arbetet är så pass krävande att en del av fritiden behöver användas till 

att återhämta sig. I denna modell är gränserna mellan sfärerna mer 

genomsläppliga, både när det gäller positivt eller negativt inflytande från båda 

håll, vilket gör att erfarenheter och attityder i arbetslivet påverkar privatlivet och 

vice versa. Kompensationsmodellen, som är den tredje och sista modellen Allvin 

et al. (2006) presenterar, handlar om att brister i en av sfärerna kan vägas upp och 

kompenseras av innehållet i den andra. Till exempel menar författarna på att ett 

monotont och innehållsfattigt arbete kan kompenseras med en innehållsrik och 

kreativ fritid eller alternativt en förbättrad ekonomisk situation. 
 

Castells teori om nätverkssamhället har i vår studie använts som en grund för att 

förstå den samhällskontext informanterna befinner sig i. Detta för att i en första 

analys av resultatet få ett så brett perspektiv som möjligt på de yttre 

påverkningarna en individ ställs inför i dagens samhälle. Gillberg och Mellners 

perspektiv på strategier för gränsdragning och Allvins et al. modeller för 
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gränsdragning har använts som ett stöd i analysen för att vidga förståelsen för 

informanternas upplevelser och strategier. 

 

2.3 Inställning till arbete 
För att förstå individens val av gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv kan 

det behövas en förståelse för individens inställning till arbetet i sig. Hur individen 

ser på sitt arbete och vad det huvudsakliga målet med arbetet är kan också tänkas 

vara relevant för att förstå varför en individ väljer, eller inte väljer, att sätta 

gränser mellan arbete och privatliv. För att ge en förklarande förståelse för varför 

individer handlar som de gör och vilka drivkrafter som finns att engagera sig i 

arbete och arbetslivet har vi använt oss utav Weber (1978) som sedan utvecklas 

vidare med Goldthorpe et al. (1971) teori om olika idealtyper för inställning till 

arbete. 
 

Weber (1978) lyfter i sitt verk den protestantiska etiken och kapitalismens anda 

en förändrad syn på arbete som förklaring till varför kapitalism och 

marknadsekonomin utvecklades under 1600–1700-talet. Enligt Weber (1978) var 

det religion som låg bakom förändringen på människors syn på arbete och då 

framförallt föreställningar inom Kalvinismen, som såg materiell framgång som 

ett tecken på att man kunde uppnå frälsning till ett liv efter nuvarande. Detta kan 

ställas i motsats till det Weber (1978) benämner som Traditionalism som innebär 

att människan “av naturen” inte vill tjäna mer och mer pengar utan istället vill 

leva precis som vanligt och därför endast vill tjäna de pengar som behövs för att 

kunna göra just detta. Kalvinismens inställning till arbete ansåg Weber (1978) 

vara en viktig förklaring till kapitalismens framväxt. Den protestantiska etiken 

och kapitalismens anda som Weber beskriver i tidigare nämnt verk anser han inte 

finns på riktigt utan är snarare generaliseringar av den etik och anda som fanns 

hos bland annat kapitalister i det tidiga industriella samhället (Gottzén, 2014). 

Enligt Weber handlar kapitalismens anda inte enbart om tekniker för att bli rik 

utan även etiska förhållningssätt där en sann kapitalist, enligt Weber, är ärlig, 

ansvarsfull och föredömlig. En stark drivkraft till arbete och ekonomiska 

framgångar lyfts fram som något positivt medan bekvämlighet och onödigt 

njutande förkastas (Gottzén, 2014). 
 

Vidare angående synen på arbete framhåller Goldthorpe et al. (1971) att det finns 

vissa skillnader mellan individer i samhället när det kommer till attityd och 

inställning. Detta har enligt författarna att göra med hur angelägen individen 

anser sig vara till sitt arbete och individens personliga engagemang samt 

delaktighet i det arbete denne utför. Goldthorpe et al. (1971) delar in dessa 

skillnader i tre olika typer av inställning till arbete för att förtydliga detta: 
 

• Instrumentell inställning - här menar Goldthorpe et al. (1971) att individen 

ser arbete som ett medel för att kunna förvärva den inkomst som behövs 
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för att kunna leva det liv individen önskar på fritiden. Arbetet i sig ses inte 

heller som något centralt livsintresse eller identitetsskapande och individen 

drar en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Individen engagerar sig bara 

i de aktiviteter som ger ett maximalt ekonomiskt utbyte. Författarna pekar 

också på att det främst är lågkvalificerade yrkesgrupper som oftast ser 

arbetet som ett medel för en självförverkligande fritid.  
 

• Byråkratisk inställning - här pekar Goldthorpe et al. (1971) istället på att 

individen är lojal mot organisationen i utbyte mot en stadigt stigande 

inkomst, långsiktig trygghet och social status. Individen ser här sitt sätt att 

handla som en plikt gentemot organisationen men eftersträvar även en 

karriär inom arbetslivet. Det ekonomiska utbytet ses som en förmån som 

hänger samman med en viss funktion eller en viss grad i organisationen 

istället för som en betalning mot en viss mängd arbete. En individ med en 

byråkratisk inställning drar inte någon tydlig gräns mellan arbete och fritid. 

Den status som individen har skapat genom sitt arbete överflyttas även till 

relationer och aktiviteter på fritiden. 
 

• Solidarisk inställning - Goldthorpe et al. (1971) menar här att individer 

med en solidarisk inställning ser arbetet som helt centralt i livet och arbetet 

ses som en gruppaktivitet som gör att arbetet blir ett mål i sig, dock ses 

lönen här som en viktig del till skillnad mot individen med byråkratisk 

inställning. Individens har inga gränser mellan arbete och fritid och kan till 

exempel ägna sig åt fritidsaktiviteter tillsammans kollegor. Individen här 

kan identifiera sig på två sätt, antingen med kollegorna och den egna 

arbetsgruppen vilket kan skapa en “vi mot dem”-känsla mot organisationen 

eller så kan individen identifiera sig med organisationen. För individer med 

den här inställningen har arbetet en stor påverkan på de känslomässiga 

behoven. 
 

Goldthorpe et al. (1971) förklarar dock att det inte går att ställa de tre typerna som 

tydliga motsatser till varandra utan att alla arbeten mer eller mindre utgår från en 

instrumentell bas. Istället kan en instrumentell inställning snarare ses som en 

idealtyp medan byråkratisk och solidarisk bör ses som avvikelser från den 

instrumentella inställningen. Vidare har Berglund (2001) byggt vidare och 

kompletterat Goldthorpes et al. (1971) modell där författaren menar att det kan 

finnas tendenser till en fjärde typ av inställning. Denna typ kallar Berglund (2001) 

för professionell inställning och innebär en individualistisk syn där individen ser 

sina personliga egenskaper som en viktig grund för att kunna få nya och bättre 

tjänster och självförverkligande blir ett centralt värde. Individen ser, enligt 

författaren, sin egen kompetens som en möjlighet att kunna göra karriär och är 

inte lojal mot någon enskild organisation utan byter arbete om det finns bättre 

villkor och arbetsuppgifter på en annan arbetsplats.  
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De olika inställningar till arbete som Goldthorpe et al. presenterar har använts 

under en andra analys av studiens resultat för att belysa ett teoretiskt perspektiv 

på de olika inställningar och attityder vi fann spår av i intervjuerna med chefer. 
 

2.4 Krav- kontrollmodellen 
För att få en förståelse för en individs val av gränsdragning mellan arbete och 

fritid, men också dennes inställning till arbete, är det relevant att undersöka vilken 

typ av kontroll individen har över sin situation, vilka krav som ställs på denne 

men även vilket stöd som finns att tillgå. Karasek och Theorells (1990) Krav- 

kontrollmodell presenteras nedan för att ge ett redskap till att studera dessa frågor. 

Modellen kan utvidgas utifrån uppsatsens syfte då dess fokus främst gäller 

arbetsplatsen och kompletteras därför med Antonovskys (1987) KASAM, som 

presenteras under nästföljande rubrik, för att fånga individens totala situation 

gällande frågor om, och i så fall hur, chefer skapar sammanhang mellan arbete 

och fritid.  
 

Theorell (2016) framhåller att något som anses vara mycket fundamentalt för 

människan är möjligheterna att kunna utöva kontroll över sin egen situation. 

Vidare menar Theorell (2016) att detta genom åren har sysselsatt filosofer som 

alla betonar vikten av att individen inte ska låta omgivningen ta över hans eller 

hennes liv. Att kunna utöva kontroll över sitt liv innebär att individen själv ska 

kunna ta kommando över de flesta vardagssituationer men även över merparten 

av de lite oväntade situationerna som kan uppstå. Vidare förklarar Theorell 

(2016) att ha kontroll också innebär att ha makt och om en individ har makt över 

sin situation har den vanligtvis också kontroll över situationen. Stress är något 

som framkallas när vi riskerar att förlora kontroll över en situation och när vi väl 

förlorat kontrollen blir det inte heller lika intressant att kämpa. Istället ställer 

kroppen in sig på att vara så passiv som möjligt och på så sätt spara energi.  
 

Karasek och Theorells (1990) Krav- kontrollmodell är en teoretisk modell som 

handlar om relationen mellan krav, beslutsutrymme och stöd i arbetslivet. Den 

kan beskrivas som hur över- och understimulans i form av krav och möjligheterna 

till besluts- och handlingsutrymme påverkar stressdimensionen i arbetslivet. Krav 

kan delas in i två delar, krav i arbetet som till exempel deadlines och psykiska 

krav som till exempel mental arbetsbelastning. Beslut- och handlingsutrymme 

innefattar möjligheterna till att kunna fatta beslut men även vilken kompetens 

individen har i arbetet. Vidare menar Theorell (2016) att tillsammans bidrar detta 

till att ha kontroll över både situationen och kraven. Stöd, som är den tredje 

dimensionen i modellen, innebär vilket stöd individen får från chefer och 

arbetskollegor. Det kan vara både praktiskt och känslomässigt stöd i form av till 

exempel vägledning i arbetet eller sammanhållning i arbetsgruppen. Författaren 

betonar att det går att tänka sig fyra extremsituationer som är följande;  
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• Den avspända situationen - Här är beslutsutrymmet högt och det är lågt 

ställda krav vilket således innebär goda förutsättningar för att utöva 

kontroll över situationen. 
 

• Den aktiva situationen - Här ställs det höga krav men eftersom det även är 

att ett högt beslutsutrymme finns goda möjligheter att kontrollera 

situationen på ett tillfredsställande sätt. 
 

• Den passiva situationen - Här är beslutsutrymmet mycket litet men det är 

även lågt ställda krav. 
 

• Den spända situationen - Här ställs det höga krav samtidigt som man har 

litet beslutsutrymme, kan leda till ökad risk för stressrelaterad sjukdom. 
 

Det som Theorell (2016) i modellen kallar för “ideal”-arbetet innebär låga krav, 

högt beslutsutrymme och högt stöd. Motsatsen till det är den “iso-spända” 

situationen som innebär lågt stöd, lågt beslutsutrymme och höga krav, vilket i sin 

tur leder till en kraftigt ökad risk för sjukdom. Enligt modellen ska en individ 

klara av högt ställda krav om beslutsutrymmet är högt samtidigt som det finns ett 

upplevt stöd på olika sätt. Å andra sidan kan då lågt beslutsutrymme och dåligt 

stöd innebära att även det enklaste kravet kan innebära ett stresspåslag eftersom 

individen inte har möjlighet att styra över situationen. Theorell (2016) förklarar 

vidare att socialt stöd och socialt nätverk, även utanför arbetet, har stor betydelse 

för hälsan då det blir ett skydd mot skadliga effekter av stressorer. Vidare 

förklarar Orth-Gomér (2016) att epidemiologiska studier från bland annat 

Malmö, med ett representativt urval av hela den svenska befolkningen, visar på 

att dödligheten var lägre och hälsoutfallet bättre hos de män och kvinnor med ett 

större nätverk och tätare sociala kontakter. Orth-Gomér (2016) förklarar vidare 

att slutsatsen av detta är att sociala nätverk främjar hälsan medan bristen på 

sociala kontakter utgör en hälsorisk jämförbart med tobaksrökning. 
 

Det finns även kritik mot Krav- kontrollmodellen. Grönlund (2007) ifrågasätter 

kontrollens makt och författaren påpekar att Krav- kontrollmodellen visar att en 

kombination av höga krav och låg kontroll är skadligt. Dock framhåller 

författaren att det inte finns något som visar att ökad kontroll räcker för att möta 

ökade krav, eller att kontrollen kan få ökade krav till att bli stimulerande 

utmaningar. Grönlund (2007) menar därför att modellen idag inte är 

tillämpningsbar i samma utsträckning som tidigare då arbetsförhållandena idag 

har förändrats jämfört med när modellen utformades. Författaren menar på att 

modellen är mer anpassad till “bundet arbete” som beskrivs som motsatsen till 

det gränslösa arbetet. Där gränslösheten idag istället ställer individen inför nya 

utmaningar och ansvaret att strukturera upp sin tillvaro eller dra gränser mellan 

arbete och privatliv faller mer på individen själv (Grönlund, 2007).  
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Karaseks och Theorells Krav- kontrollmodell har i analysen av resultatet använts 

för att ge en bredare förståelse för innebörden av de krav informanterna har på 

sig i sin arbetssituation och vilken roll kontrollen över deras egen situation kan 

tänkas ha i en vidare analys av gränsdragningen. 

 

2.5 KASAM 
För att hantera dagens snabba och allt mer gränslösa nätverkssamhälle kan det 

tänkas att hänsyn bör tas till hur den sammanhängande tillvaron uppfattas och då 

kan begrepp såsom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet spela en viktig 

roll. 
 

Antonovsky (1987) har skapat en modell med ett salutogenetiskt perspektiv vid 

namn KASAM som står för känslan av sammanhang. Att modellen har ett 

salutogenetiskt perspektiv innebär ett fokus på vad som är användbart eller vad 

som leder till hälsa. Modellen består av de tre ovan nämnda komponenterna, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans ska dessa tre 

komponenter påverka hur sammanhängande tillvaron uppfattas och att detta i sin 

tur påverkar hur en individ klarar av att hantera stressiga situationer. Vidare 

förklarar Antonovsky (1987) hur KASAM påverkar en individs upplevelse av 

livskvalitet och därmed även individens hälsotillstånd. 
 

Med begreppet begriplighet syftar Antonovsky (1987) på i vilken utsträckning 

individen upplever inre och yttre stimuli som logisk, konkret, strukturerad och 

sammanhängande. Kort sagt innebär detta att individer mår bra av hög struktur 

och regelbundenhet. Oförutsägbara händelser vill individer, enligt Antonovsky 

(1987), kunna ordna och förklara för att göra situationen begriplig. Med 

hanterbarhet menar Antonovsky (1987) i vilken grad individen upplever att det 

finns resurser till dennes förfogande. Med hjälp av dessa resurser kan individen 

möta de krav som ställs. Resurserna kan vara under individens egna kontroll men 

kan även kontrolleras av andra i individens närhet till exempel familj, vänner och 

kollegor som individen litar på. En hög känsla av hanterbarhet innebär enligt 

Antonovsky (1987) att individen inte kommer känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Den tredje komponenten i modellen, meningsfullhet, ser 

Antonovsky (1987) som en motivationskomponent. Vidare menar Antonovsky 

(1987) att meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet 

har en känslomässig innebörd. För en individ som upplever en hög grad av 

meningsfullhet i arbetet kan utmaningar vara välkomna istället för att ses som ett 

hinder.  
 

Antonovsky (1987) lyfter även fram gränser i sin modell KASAM. Författaren 

förklarar det som att alla sätter upp gränser och vad som pågår utanför dessa 

gränser är helt enkelt inte viktigt. Gränsbegreppet innebär därför att en människa 
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inte behöver känna att allt i livet ska vara begripligt, meningsfullt och hanterbart 

för att ha en stark KASAM. Det viktiga, enligt Antonovsky (1987), innebär 

istället om det finns livssektorer som individen upplever som viktiga och om de 

isåfall även upplever dessa som begripliga, meningsfulla och hanterbara. 

Gällande människors huvudsakliga sysselsättning behöver det, enligt 

Antonovsky (1987), inte handla om någon inre tillfredsställelse. Individer kan 

uppleva skiftande glädje i sitt arbete, att gå i skolan eller i hushållet. Men har 

individen en övertygelse om att sysselsättningen är meningsfull då det är med 

hjälp av den man försörjer sin familj, värnar om sina barn eller förbereder sig för 

karriär kan man likväl ha en stark KASAM. Slutligen lyfter Antonovsky (1987) 

även fram att en individ med stark KASAM kan genom att vara flexibel i sitt val 

av vilka livssektorer som ska betraktas som viktiga bevara sin bild av en 

sammanhängande värld. 
 

Antonovskys modell KASAM har i studien använts för att få en vidare förståelse 

för den situation informanterna befinner sig i samt för att ge en grund till att 

analysera och tolka deras upplevelser och vad som kan tänkas påverka, dels deras 

inställning till arbete, men även hur de väljer att sätta gränser mellan arbete och 

fritid.  
 

2.6 Sammanfattning 
Utifrån vår litteratursökning av tidigare forskning har den helhetsbild vi fått av 

den tidigare forskningen i ämnet visat sig ganska heltäckande gällande flexibelt 

arbete, gränslöshet och användning av IKT. Utifrån frågor gällande ökad 

tillgänglighet och gränsdragningens betydelse för chefer visar sig forskningen 

dock något åsidosatt när det kommer till att belysa chefernas egna 

handlingsstrategier för att hantera sådana gränser.   
 

I avsnittet “gränsdragning i det nya samhället” och “olika modeller för 

gränsdragning mellan arbete och fritid” lyftes perspektiv på den rådande 

samhällskontexten där Castells (1998) teori om nätverkssamhället är central. 

Sedan kompletteras detta med Allvins et al. (2006) perspektiv på arbete i det 

gränslösa samhället och modellen som visar på hur gränsdragningen mellan 

sfärerna i livet kan se ut. Vidare presenterar även Gillberg (2018) och Mellner 

(2018) olika skillnader som i hur gränsdragning sker och även olika strategier för 

hur detta går till.  
 

I avsnittet “inställning till arbete” presenterades Webers (1978) syn på 

förändringen av synen och inställningen på arbete ur ett historiskt perspektiv för 

att sedan leda in på Goldthorpes et al. (1971) olika kategoriseringar av individers 

inställning till arbete. Detta för att få en djupare förståelse för vad som ligger 

bakom hur en individ väljer att använda gränsdragning mellan arbete och fritid. 
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Vidare i avsnittet “Krav- kontrollmodellen” lyfts Karaseks och Theorells (1990) 

modell om hur relationen mellan krav, stöd och kontroll ser ut som i sin tur 

påverkar i vilken utsträckning en individ känner att denne har kontroll över sin 

livssituation.  
 

I det sista avsnittet presenteras Antonovskys (1987) modell KASAM som belyser 

vikten av känslan av sammanhang och hur detta påverkar en individs upplevelse 

av livskvalitet och därmed även individens hälsotillstånd. 
 

Slutligen anser vi att teorierna som presenterats i den teoretiska referensramen är 

relevanta för att ge kunskap om chefers situation i relationen mellan arbete och 

fritid samt för att skapa en mångsidig helhetsbild. Dock är forskningen om chefers 

upplevelse om relationen mellan arbete och fritid något eftersatt och föreliggande 

studie kan därigenom fylla en kunskapslucka.  
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3 METOD 
Studien baseras på tio stycken kvalitativa intervjuer med chefer på olika nivåer 

inom olika yrkesbranscher. Gemensamt för dessa chefer är att de beskriver sitt 

arbete som flexibelt och där IKT är en integrerad del av arbetets vardag. Studiens 

kvalitativa metod gjorde det möjligt att fördjupa förståelsen för hur 

”tillgänglighetens dilemma” visade sig i intervjuerna med cheferna och i deras 

beskrivningar och upplevelser av hur gränser mellan arbete och fritid hanteras. 
  
Analyser och tolkningar av intervjuerna har vägletts av en empirinära (induktiv) 

ansats för att kunna fånga både individuella variationer och gemensamma 

mönster i chefernas inställning till gränsdragning mellan arbete och fritid och 

strategier för att hantera de utmaningar och möjligheter som följer.  Det 

kompletteras i studiens avslutande kapitel med en expanderad tolkning av hur 

analysens resultat kan förstås i relation till teorier och forskning om det gränslösa 

arbetet. Studien som helhet har haft ett hermeneutiskt tillvägagångssätt då det 

kontinuerlig skett en växelverkan mellan empirinära studier och teoretiska 

reflektioner liksom mellan förförståelse och ny förståelse under arbetets 

gång.        
 

I följande kapitel kommer studiens vetenskapliga grunder, tillvägagångssätt och 

genomförande att presenteras tillsammans med de metodologiska överväganden 

som gjort i de olika stegen i forskningsprocessen. Avslutningsvis lyfts studiens 

kvalitetsaspekter och de etiska överväganden som gjorts.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiska grunder 
Ontologi handlar om att ta reda på vad som är verkligheten och hur den ser ut. 

Thurén (2007) delar upp dessa i de två grenarna, realism och idealism. Inom 

realismen är verkligheten oberoende av betraktaren och kan studeras utifrån en 

neutral position medan det inom idealismen ses som verkligheten finns inom oss 

som en produkt av vårt medvetande och att forskaren är en del av det den studerar. 

Bryman (2011) lyfter även konstruktionism och objektivism som ontologiska 

ståndpunkter och där konstruktionism förklaras av författaren på två sätt: det 

första innebär att sociala företeelser och deras mening kontinuerligt skapas av 

sociala aktörer, medan det andra innebär forskarens redogörelse av den sociala 

verkligheten utgör konstruktioner. En forskare kan därför inte heller presentera 

en slutgiltig version av den sociala verkligheten. Objektivism innebär att den 

sociala verkligheten existerar och har betydelse oberoende av aktörerna i den. 
  

Bryman (2011) framhåller att epistemologi handlar om vad som är kunskap och 

hur forskaren ska kunna skaffa sig kunskap om verkligheten. Inom epistemologin 

kan kunskap uppnås på olika sätt och därför delas den upp i två grenar, empirism 

och rationalism. Empirismen handlar om att se kunskap som ett ämne som kan 

hämtas genom förnimmelser och erfarenheter medan kunskap inom rationalismen 
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istället uppnås av ren tankeverksamhet. Thomassen (2007) förklarar att 

empirismen kommer från naturvetenskapens ideal, för att sedan ha blivit ett ideal 

som appliceras även inom andra områden. Centralt är att sinnesintryck är vägen 

till sann kunskap, eftersom det påvisar oförvanskade fakta/sinnesintryck från den 

“verkliga” objektiva verkligheten (Thomassen, 2007). Empirismen har ofta ställts 

mot rationalismen, vars företrädare istället har betonat att människan är aktiv 

snarare än en passiv del av verkligheten (Thomassen, 2007). Detta är en av de 

centrala grunderna inom rationalismen och dess underinriktningar. Människan är 

medskapare till hur denne uppfattar världen, vilket innebär att det inte finns 

“rena” data, utan all data har påverkats av någon form av teori genom vilken 

människor bearbetar sina upplevelser (Thomassen, 2007). 
 

De talas ofta om två vetenskapsteoretiska huvudinriktningar, positivism och 

interpretativism. De olika fokus som finns i dessa inriktningar vilar på de olika 

vetenskapsteoretiska grunderna, ontologi och epistemologi. Positivism står, 

enligt Bryman (2011), för en kunskapsteoretisk ståndpunkt och härstammar från 

naturvetenskapens säkra sanningar. Ofta har det beskrivits som att positivismen 

vill förklara fenomen och skapa förutsägelser, det vill säga orsak och verkan. 

Thurén (2007) lyfter även att positivister gärna vill tro på att det finns en absolut 

kunskap. Interpretativismen å andra sidan bygger på förståelse och tolkning av 

kunskap och innebär ett försök att fånga den subjektiva innebörden av en social 

handling. Bryman (2011) lyfter interpretativism intellektuella beståndsdelar som 

innefattar den hermeneutiska och fenomenologiska traditionen samt även den 

symboliska interaktionismen. Fenomenologin utgår från en anti-positivistisk 

ståndpunkt och ägnar sig åt frågan om hur individen skapar mening och i 

synnerhet hur forskaren ska kunna sätta sin egen förförståelse inom parentes när 

denne försöker förstå världen (Bryman, 2011). Symbolisk interaktionism innebär 

att individen tolkar de symboliska innebörderna av andras handlingar i sin 

omgivning och konstruerar sina handlingar därefter (Bryman, 2011). Vidare 

lyfter Thomassen (2007) att hermeneutiken vill förstå fenomen och vilka motiv 

och drivkrafter som finns bakom människors val av handlingar och det finns en 

förståelse för relativitet, till skillnad från positivismens absoluta sanningar. De 

olika fokus som finns i dessa inriktningar vilar på de olika vetenskapsteoretiska 

grunderna, ontologi och epistemologi. 
 

I den aktuella studien har vi utgått från ett interpretativistiskt perspektiv som, till 

skillnad från empirism och rationalism, anser att kunskap nås genom ett 

tolkningsförfarande. Vidare har studien haft en hermeneutisk inriktning som 

innebär att tolkning av informanternas upplevelse varit central. Studien har på så 

sätt försökt skapa kunskap om vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom en 

individs handlingar utifrån informanternas egna upplevelser och uppfattningar 

kring tillgänglighet, genom tolkning och förståelse. Vid tolkning och analys har 

vår personliga förförståelse spelat en viktig roll, vilken är grundad i flera års 
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studier på universitet samt arbetslivserfarenhet inom flexibelt arbete i 

chefsposition. Förförståelsen anses centralt i ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 

(Gustavsson, 2004; Thomassen, 2007) men kan även innebära en viss 

komplexitet då det kan vara svårt att inte låta förförståelsen ta över och istället 

vara öppen för det informanterna försöker berätta. 

 

3.2 Metodologisk nivå 
Utöver de vetenskapsteoretiska ståndpunkterna finns det många olika 

metodologiska val som behöver göras, vilka behandlas på den metodologiska 

nivån. Detta kan också knytas till systematiken i produktionen av kunskap. För 

att kunskap ska betraktas som vetenskaplig så krävs att processen är ett 

systematiskt “lärande om verkligheten”, det vill säga kunskapen (teorin) är 

metodiskt testad (Thomassen, 2007). Hur detta ska gå till är dock en fråga som 

saknar ett svar som det råder konsensus kring. Klassiska distinktioner är den 

mellan induktion och deduktion (Thomassen, 2007) och kvalitativ och kvantitativ 

metod (Bryman, 2011) och det val som görs är ett metodologiskt 

ställningstagande (Åsberg, 2000). 
 

Vidare framhåller Thomassen (2007) att en induktiv ansats innebär att empiri, via 

våra sinnen, används för att upptäcka saker i vår omvärld och formulera en teori 

utifrån observationerna. Det vill säga, om någonting händer upprepade gånger så 

sluter vi oss till att det verkar vara på det sättet. Forskaren följer, genom att 

observera ett antal fall, en upptäckande väg för att identifiera mönster i sina 

observationer och sedan formulera teorier utefter dessa. Utifrån ett begränsat 

antal observationer antas det att en teori är generaliserbar och den gäller tills 

någonting annat har observerats. Induktiva slutsatser skulle när som helst kunna 

påvisas vara falska genom att teorin ständig utsätt för prövning, vilket kallas för 

induktionsproblemet (Thomassen, 2007). En deduktiv ansats däremot är logiskt 

giltig så länge det är formulerat på ett sätt som gör att slutsatsen omöjligen kan 

vara falsk så länge premisserna är sanna (Thomassen, 2007). Premissernas 

sanning används som argument för de påståenden vi härleder är sanna. 

Thomassen (2007) förklarar det därför som att deduktiva metoder underbygger 

kunskap uppifrån och ner med förutsättningarna att om premisserna är sanna och 

om slutledningen är logisk, så måste även slutsatsen vara sann. Vid användning 

av deduktion ställs höga krav på forskaren då denne utifrån existerande teorier 

och tidigare forskning ska dra slutsatser om det enskilda fallet (Bryman, 2011). 

Detta görs genom att deducera en eller flera hypoteser som sedan ska testas i 

verkligheten och efter det empiriskt granskas för att i slutändan bekräftas eller 

falsifieras. Kvale och Brinkmann (2014) anser att problemet med en deduktiv 

ansats är att forskaren har svårt att avgöra om de ska bortse från det observerade 

eller om hypotesen ska förkastas vid de fall där empiriska observationer inte 

överensstämmer med deras hypotes. 
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Slutligen, i en abduktiv ansats, är empirin central, men existerande teorier 

användas som inspiration att utgå ifrån för att hitta mönster i empirin, vilka i sin 

tur kan ge ökad förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). I en hermeneutisk 

studie kan detta vara en variant av rörelsen mellan del och helhet i analysen där 

teoretisk förklaring kan stödja förståelsen i en viss kontext, och därmed 

tolkningen (Gustavsson, 2004). 
 

Vi har i vår studie inspirerats av en induktiv och kvalitativ metodologisk ansats. 

Den kvalitativa och tolkande metodologiska ansatsen ligger väl i linje med de 

teoretiska perspektiv som lyftes fram i teoridelen som utmärks av ett fokus på 

aktörers handlingar och upplevelser liksom teorier om de motiv och drivkrafter 

som påverkar individers agerande. Den induktiva ansatsen innebär att inga 

hypoteser ställdes upp på förhand och att studiens design ligger nära empirin. Vi 

har genom intervjuerna studerat ett antal empiriska fall och sedan dragit tolkade 

slutsatser utifrån empirin utan bakgrund i teorier, vilket är centralt för en induktiv 

ansats. Det finns dock vissa deduktiva inslag i studien då vi vid utformning av 

intervjuguiden influerades av teman i forskningslitteraturen. Teorierna har även 

valts ut utifrån deras relevans för vår studie vilket också innebär ett deduktivt 

inslag. Under intervjuerna framkom det till exempel att chefernas inställning till 

arbete var betydelsefullt för deras sätt att förhålla sig och resonera kring 

gränsdragningen mellan arbete och fritid vilket resulterade i att teorier om 

inställning till arbete blev relevant att lyfta fram i den teoretiska referensramen. 

Efter en första analys gick vi även tillbaka och tolkade resultatet utifrån teorier 

vilket beror på vårt hermeneutiska angreppssätt då vi under studiens gång i en 

pågående analys har diskuterat resultatet i relation till tidigare framlagd teori och 

forskning. Växelverkan mellan empiri och teori har varit central under hela 

uppsatsprocessen och en förförståelse för ämnet har grundats i våra tidigare 

kurser i sociologi vilket lett till en bred referensram av vilka teorier som kan anses 

relevanta för vårt arbete. Förförståelsen och dess oundviklighet lyfts dock som en 

central del i den hermeneutiska traditionen och innebär en utmaning för en ren 

induktiv ansats (Gustavsson, 2004; Thomassen, 2007). I den empiriska analysen 

har chefernas beskrivningar stått i centrum och haft förtur i tolkningen medan 

teorierna tar en större plats i slutdiskussionen. Därför anser vi oss under arbetets 

gång befunnit oss mer på upptäckandets väg (induktion) än på bevisandets väg 

(deduktion) i och med att ämnet är relativt outforskat. 
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3.3 Forskningsmetod 

Vi genomförde vår studie med hjälp av kvalitativ metod då vi, som vi tidigare 

nämnt, utgått från ett hermeneutiskt perspektiv för att få en förståelse för hur 

studiedeltagarna upplever fenomenet tillgänglighet i arbetslivet. Genom 

semistrukturerade intervjuer samlades icke-numeriska data in, det vill säg att ord 

är det som studiens resultat är baserat på. Detta eftersom det i högre utsträckning 

möjliggör att erhålla material som går på djupet, vilket också är den vanligaste 

forskningsmetoden hos forskare som arbetar hermeneutiskt (Gustavsson, 2004). 

Studiens syfte avgör vilken metod som är bäst lämpad att använda (Gustavsson, 

2004). Med tanke på studiens syfte, att bidra med förståelse för vilka möjligheter 

och utmaningar chefer upplever med den ökade tillgängligheten som det 

gränslösa arbetet kan innebära, kan en kvalitativ metod tänkas vara mest lämplig 

att använda. Informanternas beskrivningar och uppfattningar av sina upplevelser 

om fenomenet ligger därför till grund för studiens forskningsfråga. Med en 

kvalitativ ansats vill forskaren få en förståelse för det specifika i det som studeras 

och det läggs stor vikt på sammanhang och helhetsbild (Bryman, 2011). 

Tolkningen av individens uppfattning om sin egen sociala verklighet är viktig och 

forskaren söker efter mening och mönster i sin analys. Den kvalitativa ansatsen 

förespråkar en stor flexibilitet i processen då den inte bygger på 

förhandskonstruktioner eller testandet av en teori, utan på möjligheten att 

studiens resultat kanske kan generera en ny teori (Bryman, 2011). Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver det som att metoden syftar till att finna arten, eller 

hur något är skapat. Hade vi valt en kvantitativ metod med deduktiv ansats för 

vår studie hade tyngdpunkten lagts på att pröva och bevisa teorier. Då läggs 

vikten istället på kvantifiering av insamlade data och det finns en uppfattning av 

verkligheten som objektiv, vilket gör att forskaren kan förhålla sig neutral och är 

utbytbar (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det som att den 

kvantitativa metoden syftar till att finna mängd-egenskaper, till exempel hur 

mycket det finns av något eller hur stort någonting är. 

 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

 
3.4.1 Litteratursökning 

För att bekanta oss med ämnet började vi studien med att göra en litteratursökning 

för att på så sätt läsa in oss på tidigare forskning och annan viktig kunskap inom 

det valda området. Några av de nyckelord vi identifierade var: Gränslöst arbete, 

flexibelt arbete, tillgänglighet, gränsdragning, det nya arbetslivet, informations- 

och kommunikationsteknik, flexibility, work life balance och accessibility.  
 

De databaser och sökmotorer vi använde oss av var: UniSearch, Google scholar 

och Google.se. Resultatet av litteratursökningen presenterades ovan i avsnittet 

om tidigare forskning. 
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3.4.2 Urval och urvalsprocess 

I studien har vi använt oss av ett så kallat målinriktat urval. Ett målinriktat urval 

innebär att vi som forskare gjort urvalet utifrån en önskan om att hitta och 

intervjua personer som är relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 

2011). I studiens urval har inte någon hänsyn till ålder och kön tagits. Ett av våra 

kriterier för urvalet var att samtliga informanter skulle arbeta som chef på någon 

nivå och cheferna som valts ut arbetar inom en mängd olika branscher inom privat 

och offentlig sektor. Den gemensamma nämnaren för samtliga är att de har 

personalansvar i någon utsträckning och att de även har möjlighet till flexibelt 

arbete. Vi önskade även en heterogen grupp för att få en stor variation i urvalet 

då vårt fokus inte ligger på någon särskild bransch eller sektor utan på chefer i 

allmänhet. Därför har vi även tillämpat ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011; Gustavsson, 2004) vilket innebär att vi valt ut chefer som funnits 

tillgängliga i vår omgivning. Spridningen på urvalet gjorde att det inte är 

representativt i statistisk mening och att det inte heller går att göra 

generaliseringar, vilket också är ett av problemen med bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011; Gustavsson, 2004). Vi är väl medvetna om detta och det har inte 

heller varit vår intention att göra generaliseringar eller få ett representativt urval. 

Detta anses inte heller vara lika viktigt i en kvalitativ studie, som i en kvantitativ, 

då målet med varje intervju är att göra en ingående analys av informantens 

utsagor (Bryman, 2011). Med detta i åtanke gav vi oss ut för att hitta personer vi 

trodde hade relevans för studiens frågeställningar. Vi valde själva ut de 

informanter som kontaktades till studien. Ett undantag var en person som 

kontaktade oss med intresse av att delta i studien efter att hört talas om den av en 

annan informant och denne bedömde vi lämplig enligt studiens urvalskriterier. 

Detta skulle kunna ses som en form av snöbollsurval som Bryman (2011) 

förklarar som ett slags bekvämlighetsurval där forskaren genom kontakt med 

utvalda informanter får kontakt med ytterligare potentiella informanter. 

 

3.4.3 Insamling av data 

I studien har, som tidigare nämnts, semistrukturerade intervjuer använts. Valet 

motiveras med studiens syfte att undersöka och fånga vilka möjligheter och 

utmaningar chefen upplever med den ökade tillgängligheten det gränslösa arbetet 

kan innebära. Därför är till exempel observation inte en lämplig 

undersökningsmetod då detta endast kan studera ett beteende och inte 

individernas inställning (Gustavsson, 2004). För att kunna säkerställa ett visst 

minimum av jämförbarhet i utförandet av intervjuerna finns det fördelar med att 

välja en semistrukturerad intervju framför en ostrukturerad när det är mer än en 

forskare inblandad (Bryman, 2011). Fördelen med en semistrukturerad intervju 

är att den ger utrymme till informanterna att på ett otvunget sätt återge så mycket 

som möjligt av sina åsikter och uppfattningar om gränsdragning mellan arbete 

och fritid och strategier för att upprätthålla eventuell balans mellan dem. Då vi 

var två forskare som genomförde denna studie gav den semistrukturerade 
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intervjun en viss struktur i form av en intervjuguide som vi kunde förhålla oss 

till, men gav oss även möjlighet att ställa eventuella följdfrågor på det vi 

uppfattade vara viktigt. Detta utan att vi riskerade att hamna alltför långt från våra 

frågeställningar (Bryman, 2011). Den ostrukturerade intervjun innehåller istället 

en uppsättning av teman eller väldigt allmänna frågeställningar vilket gör att 

intervjuerna kan skilja sig väldigt åt beroende på vem som intervjuar och därför 

blir svåra att jämföra (Bryman, 2011).  
 

Vid utformningen av intervjuguiden började vi med att skapa övergripande teman 

kring ämnet med inspiration från resultatet av vår litteratursökning för att sedan 

formulera konkreta intervjufrågor, med några eventuella följdfrågor som skulle 

kunna komma att bli aktuella. Då vi båda är oerfarna forskare genomförde vi de 

sex första intervjuerna tillsammans för att vi båda skulle känna oss mer bekväma 

i intervjusituationen. Under intervjun var det en som hade huvudansvaret för 

själva intervjun och den andra satt med bredvid för att föra anteckningar som 

ansågs nödvändiga men även för att flika in eventuella följdfrågor. Dessa sex 

intervjuer delade vi upp så att vi hade huvudansvaret för tre var. De sista fyra 

intervjuerna delade vi upp och de genomfördes var för sig. Mellan intervjuerna 

utvärderade vi regelbundet om vi fick de svar som vi faktiskt sökte eller om 

intervjuguiden behövde revideras för att få en så bra beskrivning av fenomenet 

som möjligt. Vi insåg ganska snabbt att vi fick svar som uppfattades vara 

relevanta för studiens frågeställningar, även om intervjuerna gick i olika 

riktningar med förhållandevis detaljerade svar, och därför genomfördes endast 

mindre revideringar från första intervjuguiden.  

 

3.4.4 Transkribering  

Alla intervjuer transkriberades till skriven text vilket medför både för och 

nackdelar. En fördel med transkribering är att begränsningar i minne och olika 

selektiva filter hos intervjuaren kan hanteras, medan en nackdel är att viss 

information oundvikligen försvinner genom transkriberingen, exempelvis 

kroppsspråk och tonfall (Kvale & Brinkmann, 2014). Det senare innebär att 

utskriften innehåller en återgivning av ett språkligt samtal som saknar den kontext 

som orden var en del av. Detta hanterade vi genom att innan transkriberingen 

diskutera och få en gemensam idé om vilka regler som gäller för transkriberingen 

då vi transkriberade fem intervjuer var, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

är en fråga om reliabilitet. Vi bestämde oss för att transkribera i talspråk istället 

för skriftspråk. Vi valde även att skriva ut känslouttryck som till exempel skratt i 

transkriberingen men inte pauser och intonation. Beroende på vad som är 

forskningsfrågan i projektet ställs olika krav på transkriberingen. Är interaktionen 

i intervjun central ställs andra krav på transkriberingen än som i vårt fall där fokus 

ligger på mening och innebörd vilket vi menar resulterar i att det är tillräckligt 

med en ordagrann transkribering där exempelvis längden på pauserna inte är av 

centralt värde. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en fråga om validitet. 
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3.4.5 Dataanalys 

Den vanligaste formen av dataanalys som används idag är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att koda och kategorisera intervjuinnehållet. Kodningen 

innebär enligt författarna att på ett strukturerat sätt identifiera ett eller flera 

nyckelord till ett textstycke för att vid senare tillfälle i dataanalysen enkelt kunna 

knyta till ett uttalande. Kategoriseringen däremot skapar förutsättningar för 

kvantifiering genom en mer systematisk begreppsbildning av uttalanden. Genom 

kategorisering går det även skapa en enkel överblick över flera komplexa 

intervjuer. Det vanligaste är som sagt att kodning och kategorisering kombineras 

och det är även vad vi har gjort vid vår dataanalys. Efter transkriberingen gick vi 

tillsammans igenom materialet och gjorde sedan en systematisk analys i form av 

en tabell för att göra resultatet så överskådligt som möjligt. Vi skapade teman 

efterhand vi hittade dem i texten och efter vi gått igenom all transkribering var vi 

uppe i 10–12 st olika teman. Efter detta gjorde vi ytterligare en analys av 

materialet med hjälp av färgkodning och skapade nya mer övergripande teman då 

det första steget i analysen genererade en för stor kvantitet av teman för vad vi 

kände var hanterbart. Många av de teman vi kunde se föll också in under större 

övergripande teman och på så sätt fick vi ner det till tre stycken teman som vi valt 

att kalla “Inställning till arbete och fritid”, “Gränsdragning mellan arbete och 

fritid” och “IKT- Tillgänglighetens dilemma” (Se tabell 1). 

 

 
Tabell 1, Tabell från vår systematiska analys. 

Understruket: Inställning till arbete och fritid. 

VERSALER: Gränsdragning mellan arbete och fritid. 

Kursiverat: IKT - Tillgänglighetens dilemma 
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Vi har dock inte kvantifierat koderna utan istället gjort en kvalitativ analys och 

försökt tolka deras relation till andra koder, men även till kontexten och 

handlingskonsekvenserna, vilket är viktigt eftersom det är en fråga om rimlighet 

och giltighet i tolkningen (Gustavsson, 2004). Detta har vi gjort genom att lägga 

till ”hermeneutiska skikt” som gjorde det möjligt för oss som forskare att förstå 

meningen i texten men gör oss även till medskapare av de tolkade meningarna då 

vi tolkat textens innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta leder in till något 

som kallas den ”hermeneutiska cirkeln” (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta 

innebär en ständig process bakåt och framåt mellan delarna och helheten vilket 

ger oss som forskare möjlighet till en fördjupad förståelse av meningen. Här är 

det möjligt att särskilja mellan inom-textlig och kontextuell tolkning, där den 

förra handlar om att pendla mellan intervjuns del och helhet och den senare om 

att använda förförståelse i form av erfarenhet, teoretiska perspektiv och 

kunskaper gentemot texten (Gustavsson, 2004). Det tycks då närmast vara så att 

den kritik mot hermeneutiken om att lida brist på objektivitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014) snarare är någonting som inom hermeneutisk metod premieras 

för att fördjupa tolkningarna. Därför har materialet från intervjuerna relaterats till 

de teoretiska perspektiv som vi valt att använda i studien. Vi har dock varit 

medvetna om den förförståelse som vi haft med oss in i studien då den annars 

riskerar att leda till olika tankefel om vi inte är öppna för vad texterna försöker 

berätta (Gustavsson, 2004). Vi menar att förförståelsen har påverkat både hur 

frågor ställs (och vilka svar som då är möjliga), själva analysarbetet och att vi 

därför använt oss av tydliga strategier vid kodning och kategorisering för att på 

så sätt försöka tillämpa ett visst mått av objektivitet i analysarbetet. Genom att 

granska varandras analyser har vi också gett oss möjlighet att kritiskt granska om 

förförståelsen påverkat analysen negativt, genom att möjliggöra framläggandet 

av alternativa tolkningar (Gustavsson, 2004). 

 

3.5 Kvalitetsaspekter 
Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att en studies reliabilitet anknyter till 

forskningsresultatens tillförlitlighet. Det handlar enligt författarna om 

informanterna kommer att ändra sina svar eller ej beroende på vem som intervjuar 

och i så fall påverkar det om resultatet kan reproduceras av andra forskare vid 

andra tidpunkter, något som Gustavsson (2004) kallar för extern reliabilitet. 

Bryman (2011) menar att transparens är en annan viktig aspekt för studiens 

reliabilitet, vilket innebär att det ska finnas en öppenhet i hur studien har gjorts 

från början till slut. Med andra ord innebär det att presentera alla delar av studien, 

från utformning till genomförande, på ett utförligt och genomskinligt sätt för 

läsaren som då själv kan avgöra studiens reliabilitet. Ledande frågor är en annan 

del i vad som kan påverka en studies reliabilitet, när det inte är en medveten 

teknik vid intervjun, och då oavsiktligt påverkar vilka svar forskaren får. Vid 

transkriberingsstadiet uppger Kvale och Brinkmann (2014) något de kallar 

intersubjektiv reliabilitet. Det handlar om att skillnader kan uppstå beroende på 
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vem som transkriberar. Transkriberingen kan då se olika ut om det inte finns 

tydliga regler uppsatta för hur transkriberingen ska gå till. Bryman (2011) 

framhåller även något som kallas intern reliabilitet som handlar om att forskarna 

tillsammans kommer överens hur tolkningen av det som studeras ska göras. För 

att försöka säkerhetsställa reliabiliteten i studien valde vi dels att göra de första 

intervjuerna tillsammans för att se till att vi tolkade informanternas erfarenheter 

på samma sätt. Huruvida våra informanter skulle uppge samma svar vid en 

ytterligare intervju eller vid en intervju gjord av en annan intervjuare är dock svårt 

att fastställa. När det kom till transkriberingen satte vi upp tydliga regler för hur 

vi skulle transkribera för att på så sätt öka reliabiliteten för att senare tolka och 

koda all transkribering tillsammans. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar dock 

att även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet kan ett för starkt 

fokus på detta påverka forskarens kreativitet och variationsrikedom.  
 

När det kommer till validitet handlar det om studiens giltighet, att den förhåller 

sig till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vidare innebär att validiteten i ett bredare perspektiv avser i vilken 

utsträckning en metod undersöker det som den har för avsikt att göra (Bryman, 

2011; Gustavsson, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014; Thurén, 2007) och att 

validiteten inom kvalitativ forskning kan leda till något Kvale och Brinkmann 

(2014) benämner som valid vetenskaplig kunskap. Hög validitet handlar om att 

studien ska ge en mångsidig bild av det fenomen som står i fokus för 

undersökningen. I kvalitativa studier innebär detta att forskningsdesignen och 

metoden behöver utformas på ett sätt som allsidig och rättvis bild av det fenomen 

som studeras. Hög validitet handlar om att studien ska ge en mångsidig bild av 

det fenomen som står i fokus för undersökningen. I kvalitativa studier innebär 

detta att forskningsdesignen och metoden behöver utformas på ett sätt som 

allsidig och rättvis bild av det fenomen som studeras. Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter även att validitet handlar mycket om hantverksskicklighet. 

Författarna förklarar detta i olika stadier som sammanfattat handlar om att 

validiteten är beroende av välgrundade teoretiska antaganden och en logisk 

koppling sker från teori till forskningsfrågor. Det handlar även om hur 

överensstämmande intervjudesignen och metoden är för studiens syfte och 

intervjuerna ska bestå av en noggrann utfrågning om meningen i det som sägs 

tillsammans med en ständig kontroll av den information som lämnas av 

informanterna. En valid forskningsdesign ska enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

producera nyttig kunskap för människorna och samtidigt göra de skadliga 

konsekvenserna minimala. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

validiteten påverkas av utskriften och analysen av intervjuerna och där stor vikt 

läggs vid att logiken i tolkningarna är hållbara. Författarna menar även att 

beroende på hur en rapport presenteras påverkas validiteten och där krävs det en 

valid redogörelse för undersökningens huvudresultat. Den vetenskapliga 

kunskapen ställer krav på att det ska gå göra generaliseringar och en vanlig 
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invändning mot kvalitativ forskning är därför att det är för få intervjupersoner för 

att det ska vara möjlig att generalisera resultaten. Men istället för att ställa oss 

frågan om intervjuresultaten kan generaliseras menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att vi istället bör fråga oss själva om kunskapen i en specifik situationen 

kan överflyttas till andra relevanta situationer. Bryman (2011) lyfter även ett 

begrepp som kallas ekologisk validitet. Med det menar författaren att det handlar 

om i vilken utsträckning samhällsvetenskapliga resultat går att tillämpa i 

människors vardag. Bryman (2011) menar att ekologisk validitet främst passar 

intervjuformer som är mindre styrande, till exempel den ostrukturerade och den 

semistrukturerade intervjun, och med denna typ av forskningsmetod kan det finns 

en stark ekologisk validitet. 
 

För att försöka öka studiens validitet har vi lagt stor vikt vid att se till att designen 

av studien stämmer överens med studiens syfte, dels genom att vi genomgående 

har diskuterat och reflekterat kring om vi fångar upp det som är viktigt i 

informanternas erfarenheter, men även utvärderat intervjuguiden regelbundet för 

att ge oss möjlighet att göra eventuella revideringar. Huruvida resultatet i studien 

är generaliserbart kan tänkas bli en fråga om representativiteten i urvalet som 

tidigare nämnt, där vi som sagt har förståelse för att urvalet är för litet för att ge 

något annat resultat än en möjlig indikation på ett förslag till vidare 

forskning.  Dock kan det vara så att studiens ekologiska validitet är stark om vi 

ska se till det faktum att resultatet i högsta grad går att tillämpa i människors 

vardag.  

 

3.5.1 Makt som en central del av intervjusituationen 

I kvalitativ forskning är makt ett centralt tema, där forskaren ofta är i ett överläge 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I samband med intervjusituationen kan detta synas 

exempelvis i att intervjuaren styr ämne och är den som kan be om ytterligare 

information för att komma på djupet av en upplevelse eller ett fenomen. Det 

medför en risk för att ämnen som är svåra att prata om för intervjudeltagaren 

kommer upp, vilket intervjuaren kommer att behöva hantera på ett klokt sätt 

under intervjusituationen genom sitt förhållningssätt. Samtidigt är det detaljerna, 

kritiska frågor och checks för att man som intervjuare har förstått rätt som kan 

stärka tillförlitligheten och kvaliteten i resultaten, något som kan ske under 

intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2014). I föreliggande studie har vi varit 

medvetna och ödmjuka inför detta, och strävat efter att balansera vår makt att 

bestämma vad intervjun ska innehålla för ämnen med respekten för 

intervjudeltagarens reaktioner och upplevelser under intervjun.  

 

3.6 Forskningsetik 
Etiska frågor är en central del av vetenskap och forskningsstudier. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver det som att forskning dels kommer att påverka 

studiedeltagare under själva forskningsprocessen, till exempel vid datainsamling, 



 

27 

dels att resultatet senare kan ge effekter i det omgivande samhället. I och med 

detta uppkommer olika typer av konflikter eller dilemman, vilka vi som 

genomfört studien behöver vara uppmärksamma om, vara öppna för samt göra 

olika typer av val kring de etiska frågorna. Ett sådant dilemma är att ställa värdet 

av den kunskap som vi tror kommer vara resultatet av studien mot de effekter 

som det kan innebära för en person att delta i studien. Den centrala frågan är då 

huruvida den kunskap som antas komma från studien är till sådant gagn för en 

större grupp människor att den uppskattade risken för skada hos studiedeltagaren 

kan godtas “for the greater good” (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 

Bedömningen av vilken skada studiens deltagare skulle kunna lida av i och med 

sitt deltagande baseras på intervjusituationen och publiceringen av resultatet. 

Gällande intervjusituationen kan ämnet leda till vidare reflektioner kring deras 

egna liv och i och med att vi i förväg inte heller har information om hur deras 

totala livsvärld ser ut kan vi eventuellt beröra områden som skulle kunna vara 

jobbiga ämnen för deltagarna. Detta är dock inte något som går att kontrollera på 

förhand och bör även det ställas mot värdet av den kunskap som studien bidrar 

med, vilket i detta fall är ett bidrag till att förstå vilka möjligheter och utmaningar 

chefer upplever med den ökade tillgängligheten det gränslösa arbetet kan 

innebära. För den aktuella studien problematiseras detta under rubriken “makt 

som en central del av intervjusituationen”. När det gäller publiceringen betonar 

Kvale & Brinkmann (2014) att en fråga som är viktig att ställa sig är huruvida 

intervjuerna ska transkriberas på tal- eller skriftspråk. Beroende på hur talspråket 

ser ut skulle deltagarna kunna känna sig kränkta av citat skrivna på talspråk. Detta 

skulle också kunna resultera i negativa konsekvenser i samband med 

publiceringen, till exempel stigmatisering (Kvale & Brinkmann, 2014). I och med 

att det är meningen och inte själva samtalet som är i fokus i studien så är det 

möjligt att använda ett skriftspråk i samband med transkriberingen, med undantag 

av avsnitt där det finns information i talspråket uppfattas som viktiga för 

förståelsen och tolkningen av studiens fokus-fenomen. 

 

3.6.1 Vetenskapsrådets etiska principer 

När det kommer till den mer konkreta, praktiska situationen i datainsamlingen så 

finns det ett antal etiska principer som måste beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa påvisar ett antal olika dilemman som finns i relationen mellan intervjuare, 

forskningsprojekt och intervjuperson. Informerat samtycke innebär att potentiella 

deltagare ska informeras om studiens syfte, deras egen roll och hur studien 

kommer att genomföras. Dessutom ska de informeras om att det är frivilligt att 

delta och möjligt att när som helst avbryta deltagandet. Centralt är att de får 

information om sådant som kan påverka deras vilja att delta i studien och själva 

kan besluta om sitt deltagande utan påtryckningar eller risk för sanktioner 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuaren kan dock komma att ställas inför dilemmat 

om hur mycket denne kan berätta om studien innan intervjun eftersom det 
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möjligen kan påverka själva innehållet (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

föreliggande studie bedömdes det att det inte fanns behov av att dölja viss 

information på grund av att transparens skulle påverka själva resultatet negativt. 

Detta innebar att full information kunde ges på förhand, i form av ett missivbrev, 

och på så sätt fick deltagarna information om studien och deras rättigheter som 

studiedeltagare i samband med rekryteringen. Informationen återupprepades 

sedan innan intervjuerna påbörjades och deltagarna fick då explicit frågan om de 

samtycker till att delta i studien.  
 

En annan princip, konfidentialitet, handlar om vem som ska kunna få tillgång till 

information som är knuten till forskningsprojektet, till exempel personuppgifter 

eller annan känslig information (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare betonar 

Vetenskapsrådet (2002) att vad som är att betrakta som känslig information är 

kontextuellt och subjektivt och rekommenderar att utgångspunkten för vad som 

betraktas som obehagligt eller kränkande bör vara deltagarens perspektiv. 

Information som skulle kunna identifiera en deltagare ska vara konfidentiell. 

Utöver att förvara information och material på ett säkert sätt så har frågan om 

konfidentialitet en central plats i samband med transkriberingen, där information 

som kan avslöja vem som deltar i intervjun bör hanteras i samband med 

transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014). I samband med aktuell studie så 

betraktades detta genom att namn och liknande inte skrevs ut. Vi har valt att 

benämna våra informanter med siffror i resultatkapitlet då vi gjort bedömningen 

att detta inte på något sätt kan avslöja informantens riktiga identitet. Samtidigt 

kan det finnas intresse för läsaren att se att citaten som presenteras kommer från 

olika informanter. Vi som genomfört studien hade ett delat ansvar för att 

uppmärksamma och diskutera potentiellt känslig information i samtliga 

transkriberade intervjuer och när materialet inte längre behövdes så förstördes 

det. Studiedeltagarna har även fått möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten.  
 

Vetenskapsrådet (2002) betonar också nyttjandekravet, vilket säger att den 

information som har samlats in endast får användas för forskning som 

studiedeltagarna blev informerade om innan intervjun. Det innebär att den varken 

får eller kommer att användas för kommersiella syften eller för den delen 

“användas mot” informanten i det fall känsliga uppgifter har kommit fram, vilket 

av Vetenskapsrådet (2002) exemplifieras med bland annat tvångsintagning. I den 

aktuella studien kommer materialet inte ges vidare för annat än om det inkommer 

krav på tillgång till material i samband med intersubjektiv kontroll. Känslig 

information kommer då vara skyddad. 
 

3.7 Summering 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod. Semistrukturerade 

intervjuer har använts för att samla in empiri hos tio informanter om deras 

upplevelser och inställning till tillgängligheten och gränsdragningen mellan 
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arbete och fritid. Studien har en induktiv ansats med vissa deduktiva inslag och 

har utgått från en hermeneutisk inriktning. 

3.8 Metoddiskussion 
 

3.8.1 Vetenskapsteoretiska ståndpunkter 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett interpretativistiskt perspektiv med en 

hermeneutisk inriktning vilket inneburit att kunskap försökt nås genom ett 

tolkningsförfarande och att tolkningen av informanternas upplevelse har varit 

central (Gustavsson, 2004). Genom tolkning och förståelse utifrån 

informanternas utsagor och uppfattningar kring tillgänglighet har vi försökt skapa 

kunskap om vilka motiv och drivkrafter som ligger till grund för en individs 

handlingar. Eftersom vi som hermeneutiker tolkar informanternas upplevelser 

kan vi därför inte anse oss sitta i en neutral position som forskare. Vår 

förförståelse kan därför ha påverkat hur vi tolkat något som informanten berättat 

samtidigt som det även kan ha hjälpt oss att förstå något vi inte hade förstått utan 

förförståelsen. Därmed finns det en viss komplexitet i och med förförståelsen 

samtidigt som det är en central del i ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 

(Gustavsson, 2004; Thomassen, 2007). Förförståelsen kan även ha påverkat allt 

ifrån val av teorier till utformning av intervjuguide och slutligen även hur vi tolkat 

informanternas svar. Vi är därför ödmjuka inför det faktum att resultatet kan vara 

färgat av vår förförståelse i ämnet och även kan ha påverkats av vår avsaknad av 

erfarenhet som forskare. 
 

Det resultat som presenteras i vår studie är i och med de vetenskapsteoretiska 

ställningstaganden vi gjort, vår egen tolkning av informanternas upplevelser, 

alltså hade resultatet med största sannolikhet sett annorlunda ut om studien gjorts 

av någon annan. Viktigt i den hermeneutiska forskningstraditionen är dock att det 

finns en systematik i de tolkningar som görs (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det metodologiska vägval som gjordes i studien var att arbeta induktivt 

(Thomassen, 2007) på så sätt att vi genom att inte ställa upp hypoteser på förhand 

eller utgå från att pröva teorier, gav oss ut på en “upptäckandets väg” för att se 

vad vi kunde hitta. Det förekom dock även deduktiva inslag i form av att vi efter 

en första analys gick tillbaka och tolkade resultatet utefter teorier vilket dock 

anses vara en central del i vårt hermeneutiska angreppssätt. Under hela 

uppsatsprocessen har en växelverkan mellan empiri och teori varit central och vår 

förförståelse har grundats i tidigare kurser inom sociologi, vilket kan ha påverkat 

oss vid val av teorier under arbetets gång. Vi ser även en viss problematik i att 

vara rent induktiva i vårt arbetssätt efter snart tre år av sociologistudier som gjort 

att vår förförståelse är väldigt utökad, därav de deduktiva inslagen i vår studie. 

Förförståelsen och dess oundviklighet anses dock centralt i hermeneutiken och 

innebär en utmaning för en ren induktiv ansats (Gustavsson, 2004; Thomassen, 

2007).  
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Valet av kvalitativ metod som forskningsmetod ansåg vi lämpligast då vi var ute 

efter individens uppfattning av fenomenet och då hade vi även möjlighet att tolka 

svaren för att finna en djupare mening. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

kvalitativ metod som ett försök att finna arten eller hur något är skapat. Vi anser 

att det därför inte hade lämpat sig med till exempel en kvantitativ enkätstudie då 

vi antagligen inte kunnat fånga individens upplevelse och uppfattning av 

fenomenet på samma sätt, dock hade det gett oss som forskare större möjligheter 

att förhålla oss neutrala (Bryman, 2011).  
 

3.8.2 Urval och urvalsprocess 

Vi har i vår studie använt oss av ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011) 

som innebär att vi som forskare gjort urvalet utifrån en önskan om att hitta och 

intervjupersoner som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Vidare har vi 

använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Gustavsson, 2004) 

som innebär att vi som forskare valt ut chefer som funnits tillgängliga i vår 

omgivning. Detta resulterade sedan i att en informant tog kontakt med oss då 

denne hade hört talas om studiens syfte och blev på så sätt intresserad av att själv 

delta. Detta kan ses som en form av ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011) 

även om detta inte var något vi från början eftersträvade. 
 

Med studiens urval kan det tänkas finnas både för- och nackdelar. Då det blir ett 

homogent och målinriktat urval är vi medvetna om att det inte är särskilt 

representativt statistiskt sett men det är å andra sidan kanske inte önskvärt då vi 

aktivt sökt personer som vi tror besitter de erfarenheter vi vill undersöka. Vi anser 

dock trots detta att vårt urval lämpade sig för den kvalitativa studie vi genomfört. 

Att informanterna kommer från olika branscher är något som ger en bredd i 

resultatet, men det är också en fråga om det är av intresse då studiens omfattning 

inte möjliggör något underlag för jämförelse mellan olika branscher.  
 

3.8.3 Datainsamling 

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg detta vara 

lämpligt i förhållande till frågeställningen och ett försök att fånga individens 

upplevelser men även eftersom vi är två som forskare. Den semistrukturerade 

intervjun ger därför en viss struktur som vi båda kunde förhålla oss till när vi 

genomförde intervjuerna men även möjlighet till eventuella följdfrågor, vilket är 

en fördel (Bryman, 2011). På så sätt undvek vi att intervjuerna hamnade alltför 

långt ifrån frågeställningarna. Den semistrukturerade intervjun ger även 

informanterna möjlighet att på ett otvunget sätt återge sina egna åsikter och 

uppfattningar om gränsdragning mellan arbete och fritid och strategier för att 

upprätthålla en balans mellan dem.  
 

Något som vi haft i åtanke är vår kompetens som intervjuare och hur detta kan 

påverka forskningsdesignen och genomförandet av intervjuerna. Vi valde därför 
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att genomföra de sex första intervjuerna tillsammans vilket gav oss båda 

erfarenhet av intervjusituationen då en semistrukturerad intervjuguide kan kräva 

en viss erfarenhet av att intervjua i forskningssammanhang. Detta då förmågan 

att flytta fokus från sig själv och sin egen prestation till att verkligen fokusera på 

vad intervjupersonen säger antagligen tar en viss tid att öva upp. Vid 

genomförandet av dessa intervjuer var det en som hade huvudansvaret medan den 

andra satt bredvid och förde anteckningar men hade även möjlighet att flika in 

eventuella följdfrågor. De kommande fyra intervjuerna genomförde vi var för sig. 

Detta gjorde vi mest på grund av logistiska problem men upplevde ändå att 

intervjuerna gav mycket relevant för studien. Detta kan vara just tack vare att vi 

ändå genomförde sex intervjuer tillsammans och därför gjorde oss tillräckligt 

bekväma för att utföra intervjuer på egen hand. Vi upplevde dock att vi fick ut 

något mer av de intervjuer vi gjorde tillsammans då relevanta följdfrågor ofta 

ställdes av den som inte höll i intervjun och missades i större utsträckning i de 

intervjuer som utfördes individuellt. Att vi var två vid de första intervjuerna kan 

även ses som en fördel då den ena kanske fångade upp information som den andre 

missade, på grund av brist på erfarenhet.  
 

3.8.4 Transkribering 

Vi valde att transkribera på varsitt håll men innan vi började satte vi upp vissa 

regler för att försäkra oss om att vi transkriberade på samma sätt. Vi bestämde 

oss för att transkribera i talspråk istället för skriftspråk, vi skrev även ut 

känslouttryck som skratt. Vi valde dock att inte skriva ut pauser och intonation 

då vi inte ansåg att detta var av centralt värde då fokuset ligger på mening och 

innebörd. Transkriberingen bidrog till en försäkring om att vi inte skulle missa 

viktig information under intervjuerna, men även här kan det vara så att vår brist 

på erfarenhet som forskare kan spela in och påverka kvaliteten i transkriberingen 

och studien i helhet. Vi anser att vi inte kommer ifrån en viss inkonsekvens på 

grund av den mänskliga faktorn, då vi är två forskare som transkriberade 

intervjuerna trots de regler vi satt upp på förhand. 
 

3.8.5 Dataanalys 

Analysen av data har skett i olika steg. Vi började med att koda och kategorisera 

intervjuinnehållet i ett försök att tillämpa ett visst mått av objektivitet. Detta 

gjorde vi tillsammans genom en systematisk analys i form av en tabell i ett försök 

att göra resultatet så överskådligt som möjligt. Utifrån detta skapades det teman 

under arbetets gång vilket vid nästa analys delades in i nya och mer övergripande 

teman. Vi är medvetna om att vår förförståelse här kan ha påverkat vår tolkning 

men har under hela arbetet gång strävat efter att ge en så allsidig och rättvis bild 

av intervjumaterialet som möjligt. Genom att använda oss av hermeneutiska skikt 

och den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2014) har vi på så sätt 

undvikit att göra selektiva tolkningar eller att alltför snabbt kopplat enskilda delar 

av empirin till teoretiska kategorier. 
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3.8.6 Kvalitetsaspekter 

Då den data som samlades in under studiens kvalitativa intervjuer gav en bred 

bild av området vi valt att studera, anser vi att det gav oss möjlighet att studera 

det vi från början avsåg att studera. Detta stärker därför validiteten i vår studie. 

Våra frågor i intervjuguiden utformades utifrån breda teman i litteraturen men 

våra frågor formulerades på ett sätt som gav informanterna ett stort utrymme att 

själva fylla i och reflektera över sina egna upplevelser. Vilket ligger i linje med 

en induktiv ansats och stärker därför också validiteten i studien. 
 

När det kommer till transparens i studien så har vi en öppenhet i hur vi gått 

tillväga i hela processen som beskrivs i denna uppsats metodkapitel. De första 

sex intervjuerna valde vi att göra tillsammans vilket stärker studiens reliabilitet 

då vi kunde se till att vi genomförde intervjuerna på liknande sätt. Dock kan vissa 

följdfrågor ha varierat men eftersom vi använde oss utav en semistrukturerad 

intervjuguide så ser vi inte detta som ett problem, utan mer som att vi induktivt 

följde upp ett spår informanten tog med oss på. Huruvida informanterna skulle 

svara annorlunda om studien gjordes igen, eller om andra forskare genomförde 

den, är svårt att svara på. Då studien haft en hermeneutisk inriktning är det å andra 

sidan vår tolkning av informanternas upplevelse som är central, vilket gör att det 

kanske är av mindre intresse om studien kan replikeras eller inte.  
 

När det handlar om makt som central del i intervjusituationen, där vi som forskare 

ofta befinner oss i ett överläge, anser vi inte att det har uppstått några problem 

relaterat till kvalitetsaspekterna i studien. Detta då vår forskningsdesign ger 

informanten utrymme att själv uttrycka sin upplevelse utan att vi styrt allt för 

mycket. En styrning till viss del kan dock vara ofrånkomligt då det är vi som 

forskare som valt ämne och utformat intervjuguiden. Något som vi inte tidigare 

reflekterat vidare över var informantens makt i studien, där de till exempel kunde 

ha valt att inte svara på vissa frågor, tala sanning eller till och med välja att 

avbryta studien. Nu blev det inte relevant med något avbrott i detta fall men om 

informanterna till exempel inte valde att svara ärligt är väldigt svårt att avgöra.  
 

3.8.7 Forskningsetik och vetenskapsrådets etiska aspekter 

I vår studie har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2002) etiska principer genom 

att följa samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

informationskravet. Detta gjorde vi genom att alla deltagare fick ta del av ett 

missivbrev som förklarade studiens syfte, tillvägagångssätt, användningsområde 

och en försäkran om deras anonymitet. Vid intervjutillfället gavs denna 

informationen även muntligt innan intervjun påbörjades där informanterna fick 

frågan explicit om de samtycker till att delta i studien eller ej under dessa 

premisser. Under arbetets gång har vi genomgående arbetat för att uppfylla dessa 

krav och anser själva att vi har gjort detta. Trots det ställde vi oss ofta frågan 

huruvida någon skulle kunna ta illa vid sig eller fara illa av antingen frågorna i 
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intervjuguiden, resultatet eller vår tolkning av informanternas upplevelse av sin 

situation. Vår översiktliga bedömning är att våra frågor säkerligen rörde upp en 

del självreflektion hos informanterna men inte borde ha lett till någon större 

skada, men detta kan vi dock inte vara helt säkra på.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

 
4.1 Presentation och analys av data 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras i form av tre övergripande 

teman där empiri och teori kommer att varvas genomgående. Som beskrivits ovan 

är resultaten baserade på empirinära analyser som i ett senare skede utvidgats 

genom att relateras till teorier i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Det 

första temat handlar om informanternas inställning till gränsdragning mellan 

arbete och fritid och pekar på likheter och skillnader i valet att vara, eller inte 

vara, tillgänglig utanför sin arbetstid. Individens inställning till arbete blir här 

centralt. Vidare pekar det andra temat på vilka strategier som används, eller inte 

används, vid gränsdragning mellan arbete och fritid och om dessa gränser görs av 

respekt mot andra eller för individen själv. Det tredje och sista temat behandlar 

IKTs inverkan på gränsdragningen i det flexibla arbetet och belyser det dilemma 

det kan bidra med.  
 

I citaten har vi valt att benämna våra informanter i parenteser efter citatet, till 

exempel (3:122) där siffran 3 betecknar informant nummer 3 och 122 betecknar 

vilken rad i transkriberingen citatet är taget ifrån. 

 

4.2 Inställning till gränsdragning mellan arbete och fritid. 
Detta tema innefattar specifika frågor om hur informanten själv beskriver olika 

aspekter av denna gränsdragning, till exempel ansvar, ledarskap, normer och om 

individen själv vill bli kontaktad utanför arbetstid. Vidare behandlas vilken roll 

och betydelse informanternas inställning till arbete har för hur gränsdragningen 

ser ut i praktiken. 

 

Genomgående i studiens resultat fann vi att nästintill alla informanter upplevde 

en känsla av ansvar att vara tillgänglig utanför arbetstid, men även att det ingår i 

tjänsten som chef: 

 
“Jag ser det som en del av min tjänst faktiskt att vara tillgänglig för 

personalen. “ (5:72) 

 

Detta kan vara en indikation på det Goldthorpe et al. (1971) kallar för solidarisk 

inställning till arbete med en stark orientering mot medarbetarna tillsammans med 

en viss pliktetik. Vidare, som vi fann något unikt i vår studie, var att en av 

informanterna väldigt negativ till kontakt utanför arbetstid trots att denne hade 

insikt i att det finns en viss förväntan på tillgänglighet i dennes tjänst. Informanten 

hävdade att för att kunna utöva ett gott ledarskap behövde denne på sin fritid få 

vara helt ledig för att kunna upprätthålla en god balans mellan arbete och fritid: 
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“Jag tror att det finns en inbyggd förväntan. Men jag vägrar. Därför att min 

fritid är min fritid. För att fungera som en bra ledare och chef så måste jag 

värna om min fritid och ha en balans däremellan.” (10:86) 

 

Majoriteten av informanterna upplevde att det ingick i dennes arbetsuppgifter att 

kolla av sin mail och svara i telefonen även på sin fritid samtidigt som de ändå 

upplevde sig ha en bra balans mellan arbete och fritid. Detta kan vara ett tecken 

på att befinna sig i det Karasek och Theorell (1990) kallar för “den aktiva 

situationen” som innebär att det finns högt ställda krav på individen samtidigt 

som det finns goda möjligheter att kontrollera situationen på ett tillfredsställande 

sätt. Här hanterar individen detta genom att själv göra de avvägningar som krävs 

men också som denne har möjlighet till, i kraft som ledare, för att kontrollera sin 

situation. 
 

I resultatet förekommer även informanter som uppger att de har telefonen på sig 

hela tiden och på så sätt även i princip alltid är tillgängliga för arbete, vilket tyder 

på en byråkratisk inställning till arbetet där lojaliteten till organisationen är 

central. Det framkom även tecken på en väldigt solidarisk inställning hos vissa 

där arbetet är helt centralt i livet (Goldthorpe et al., 1971): 

 
“Jag ska ju vara nåbar 24/7 anser jag.” (7:44) 

 

Medan en annan informant även pekar på de fördelar som kan finns med ett 

flexibelt arbete, till exempel möjligheten att kunna ta ut flextid i gengäld för att 

denne hanterat ett arbetsrelaterat ärende på sin fritid: 

 
“Jag är ganska tillgänglig, jag har till exempel alltid min telefon påslagen, 

sen ringer väl inte folk mitt i natten hur som helst men det har förekommit 

(...) Jag ser det väl lite grann som att i utbyte mot att man kan åka lite tidigare 

en fredag.” (5:32) 

 

Detta kan enligt Karasek och Theorells (1990) Krav- kontrollmodell tolkas som 

att de finns en uttryckt god balans mellan krav och kontroll. Återkommande hos 

informanterna som deltog i studien var att de önskade framhålla en bild av att de 

hade kontroll över sin situation men resultatet visade i vissa fall indikationer på 

det motsatta.  
 

Resultatet visade även på en viss variation i vad som informanterna kände sig 

bekväma i att bli kontaktade om på sin fritid där de hade olika uppfattningar om 

vad som kändes som en rimlig anledning. Vissa hade en mer avslappnad attityd 

till kontakt utanför arbetet: 

 
“Det är klart att om det är någonting så ska de ringa till mig eller smsa mig.” 

(6:56) 
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Andra var mer restriktiva och önskade en begränsning till väldigt akuta ärenden 

vid kontakt utanför arbetstid, men lyfte även att det dock inte brukade vara något 

problem: 

 
“Då får det brinna eller var något särskilt så att säga. Men inte för att lösa 

pågående verksamhetsfrågor, absolut inte, och det har aldrig varit aktuellt 

heller.” (4:102) 

 

Det fanns även en skillnad i viljan att skilja på arbete och fritid. I resultatet fann 

vi informanter som uppgav att de hade passion för sitt arbete och därför inte vill 

skilja dessa åt. En informant uttryckte att dennes jobb och fritidsintressen gick 

hand i hand och hade därför ingen avsikt att skilja dessa åt medan en annan 

hävdade att denne “lever sitt arbete” och därför inte heller ville skilja på det. Detta 

kan kopplas till Antonovskys (1987) KASAM som lyfter att alla sätter upp 

gränser och det som sker utanför dessa gränser är oviktigt. För dessa informanter 

kan arbetet uppfattas vara en viktig del av livet och väljer därför att sätta upp 

andra gränser än de mellan arbete och fritid, för att på så sätt inkludera arbetet i 

livet i helhet och ändå bibehålla en stark KASAM. Gemensamt för dessa 

informanter var att de även uppgav att de hade en partner som även den hade ett 

flexibelt arbete och delade deras inställning till gränsdragningen mellan arbete 

och fritid: 

 
“Vi har nog bara släppt in arbetet i privatlivet och det får mig att bli mindre 

stressad.” (7:68) 

 

Ytterligare en informant uppgav att han lever och älskar sitt arbete men visar på 

svårigheten att därför kunna släppa taget om det helt på fritiden trots att han har 

en önskan om att kunna göra det: 

 
“Någonstans där man har ett bolag som jag har så lever man ju det dygnet 

runt så det kan ju komma upp grejer som man diskuterar en lördag kväll så 

det är ju svårt att släppa helt och hållet” (9:76) 

 

Andra uttryckte en väldigt stark vilja att skilja på arbete och fritid för att 

överhuvudtaget orka med arbetet: 

 
“Jag vill skilja [på arbete och fritid], det är jätteviktigt tror jag. För mig är det 

jätteviktigt. Annars skulle jag fullständigt gå under så att säga.” (4:84) 

 

I resultatet förekommer det dock en vilja att separera arbete och fritid, vilket inte 

alltid uppfattades vara möjligt i den utsträckning som önskades då flera av 

informanterna uttryckte att de ville ha mer fritid. Trots detta upplevde de flesta 

informanterna sig ändå ha en god balans mellan arbete och fritid. Det kan ses som 

att informanternas idé om hur deras gränsdragning ska se ut ligger närmare det 
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som Allvin et al. (2006) benämner som segmenteringsmodellen, där arbete och 

fritid är strikt åtskilda och inte påverkar varandra, men att det är 

överspridningsmodellen, där gränserna är mer genomsläppliga och sfärerna 

påverkar varandra, som är realiteten hos informanterna.  
 

Vidare var det något delade åsikter om möjligheterna att utföra arbete på en annan 

plats än på arbetsplatsen hade en positiv eller negativ inverkan på arbetet. Vissa 

informanter upplevde en avsaknad av sammanhang när de inte befann sig fysiskt 

på plats på arbetet, till exempel när de arbetade på annan plats vilket kan visa på 

svårigheter att upprätthålla en stark KASAM (Antonovsky, 1987). Författaren 

menar med begreppet “begriplighet” i sin modell att individer mår bra av hög 

struktur och regelbundenhet vilket uppfattas bli ett problem när denne inte 

befinner sig fysiskt på arbetsplatsen. Detta kunde samtidigt skapa en känsla av 

stress av att inte var närvarande för den övriga personalstyrkan samtidigt som det 

underlättade att få administrativa uppgifter gjorda utan att behöva bli avbruten av 

andra uppgifter i verksamheten: 

 
“Jag kan ju välja att vara på mitt andra kontor. (...) då märker jag ju att det är 

skillnad när jag inte är närvarande här. Samtidigt så blir det ju tystare runt 

omkring mig men å andra sidan kan den tystnaden då stressa mig att jag inte 

är närvarande här. Så det är en balansgång.” (4:32) 

 

En informant hävdade även att möjligheten att vara en närvarande chef i 

verksamheten minskade när arbetet utfördes på en annan plats än i verksamheten 

men att det fanns ett behov av att ibland vara en planerande chef och utföra de 

administrativa uppgifter som finns med i arbetsbeskrivningen:  

 
“(...) så när jag kommer till mitt kontor som jag har här idag, sen har jag ju 

arbetsplatser på de andra 2 ställena då känner jag ju att jag är mer närvarande 

chef, och här är jag mer planerande chef. Så jag har styrt upp det som olika 

arbetsstationer med olika krav på mig och så försöker jag hitta en balans i det 

varje vecka.” (8:60) 

 
Detta kan tänkas anspela på vikten av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som en del i att hantera sin sammanhängande tillvaro, som lyfts i 

Antonovskys (1987) modell KASAM. 
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4.3 Strategier för gränsdragning 
I detta tema kommer vi att lyfta de strategier som informanterna valt att använda 

sig av vid gränsdragningen mellan arbete och fritid. Både strategier för att dra 

gränser och strategier för att inte dra gränser förekommer i resultaten och även 

strategier för att dra gränser för sina anställda genom att sätta ett exempel som 

chef.  

 

I resultatet av studien kan vi se att alla informanterna, i olika utsträckning och 

kombinationer, använder sig av vad vi har valt att kalla symboliska, existentiella 

och rituella strategier för att dra gränser mellan sitt arbete och sin fritid. De 

symboliska strategierna står för en fysisk handling, de existentiella strategierna 

handlar om att föra ett inre samtal med sig själv gällande gränsdragningen och de 

rituella om en daglig återkommande strategi. Det finns inga tydliga gränser 

mellan de olika strategierna utan mer ofta än sällan går det in i varandra där en 

strategi kan vara en kombination av symboliska, existentiella och rituella 

strategier. Gemensamt i studien var dock att många hade svårt att helt släppa 

tankar på arbetet under den tid de var lediga och de flesta kollade även av telefon 

och mail regelbundet under kvällar och helger när de egentligen var lediga.  
 

Det fanns en stor variation i när, hur ofta och varför informanten väljer att sätta 

gränser. Även hur tydliga gränserna mellan arbete och fritid är varierade mellan 

informanterna då vissa hade väldigt skarpa gränser medan andra hade mer 

flytande gränser beroende på situation. Flera av informanterna uppgav även att 

de inte umgås privat med kollegor från arbetet vilket är en tydlig 

segmenteringsmodell enligt Allvin et al. (2006) då det kan tyda på en skarp 

gränsdragning mellan arbete och fritid. En del informanter gjorde skillnad på 

vardag och helg, där de var mer positivt inställda till att bli kontaktad utanför 

arbetstid en vardagskväll än under en helg eller semester. Detta kan kopplas till 

det Mellner (2018) benämner som gränskontroll där en strategi är att med hjälp 

av tid och rum skilja på arbete och fritid och därigenom undvika arbete på helger 

och under semestern: 

 
“(...) vanliga vardagskvällar när man jobbar då har jag som sagt inga större 

bekymmer när det är en vanlig arbetsvecka, men helg tycker jag ju är lite 

annorlunda och semester är ju lite annorlunda.” (1:122) 

 

Vidare lyfte en del informanter en kombination av symboliska och rituella 

strategier för att signalera gränsdragningen mellan arbete och fritid. En informant 

förklarade till exempel hur denne vid varje arbetsdags slut stängde av sin 

arbetstelefon och dator för att markera att “nu är jag ledig”, vilket skulle kunna 

liknas vid att stänga av sig från de “knutar” som rör arbetslivet i nätverket som 

Castells (1998) lyfter, för att få lugn och ro på sin fritid. Samma informant uppgav 

dock senare att vissa av dennes anställda även hade tillgång till dennes privata 
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mobilnummer. En annan informant lyfte hur denne bytte kläder för att signalera 

skillnaden mellan arbete och fritid: 

 
“(...) jag försöker att alltid ha en skjorta åtminstone på jobbet osv. Och när 

jag är ledig så har jag inte det. Det är en liten grej men det gör ändå att, har 

jag på mig en basebollkeps och en t-shirt, så är jag inte i tjänst på nåt sätt. “ 

(5:42) 

 

En annan symbolisk strategi för gränsdragning som lyftes av flera informanter 

var att ha olika aktiviteter inplanerade på fritiden för att på så sätt tvinga sig själv 

att släppa tankar på arbetet. Det har visat sig vara allt från träning till sociala 

aktiviteter med vänner eller familj och de upplevde att det fungerade väl för att 

upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv: 

 
“Det är att ha saker inbokat på kvällen, jag ska gå och träna på friskis klockan 

sex på vägen hem så nu måste jag gå så hejdå [Skratt]. I mitt fall tror jag lite 

det är att ha saker bestämda.” (1:76) 

 

En annan informant berättade om hur denne under sin fritid ibland avsiktligt valde 

att befinna sig på en annan ort än där arbetsplatsen finns för att fysiskt inte kunna 

inställa sig på arbetet inom 5 minuter om en kollega ringde därifrån och behövde 

hjälp. Detta för att markera för sig själv att fritiden är en viktig del av livet och 

för att ge sig själv lite distans till arbetet: 

 
“Så jag är ofta på ön också för då kan jag säga “tyvärr, jag är på ön, hur det 

än är så kan jag hjälpa dig på telefon men jag kan inte komma”. Ibland är det 

skönt att vara lite längre bort och, för att få, det är inte bra för dem kanske 

här, men det är bra för mig själv ibland att jag har lite mer avstånd till detta 

hela.” (6:36) 

 

Även här blir det tydligt att med hjälp av tid och rum skilja på arbete och fritid 

(Mellner, 2018) som ett sätt att ha kontroll över gränserna. 
 

Vidare lyfte flera av informanterna en del något mer existentiella strategier för att 

dra en gräns mellan arbete och fritid. Det handlade dels om inre samtal med sig 

själv där de försökte uppmana sig själva att släppa arbetet när de var lediga men 

även om geografiska punkter som signalerade arbetets början och slut. En 

informant lyfte att när denne passerade mataffären i bilen på vägen hem, då var 

dennes huvud inställt på fritid vilket kan kopplas till det Mellner (2018) kallar för 

en beteendemässig gräns som gör det möjligt för individen att släppa tankar på 

arbete under fritiden: 

 
“(...) Men borta vid konsum bryts det, då går jag över på fritid i skallen, då 

släpper jag.” (10:118) 
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Detta kan även tänkas ses som en form av rituell strategi, samtidigt som en 

existentiell strategi, då det är vid en geografisk punkt som informanten 

återkommande varje dag denne åker hem från arbetet bestämmer sig för att släppa 

arbetet.  
 

Några av informanterna påpekade att de istället för att ta ut flextid någon timme 

här och där, hellre valde att vara lediga en hel dag för att få en tydligare gräns 

mellan arbete och fritid. En informant hävdade även att om denne väl hade gått 

till arbetet så var det i princip omöjligt att komma därifrån:  

 
“Jag vill helst jobba kortare dagar men det går ju inte. För att om jag går till 

jobbet så kommer jag inte hem.” (3:150) 

 

En annan strategi som kom fram hos vissa av informanterna uppfattades som en 

något mer långsiktig strategi som gick ut på att göra sig själv mindre viktiga för 

kollegorna. Detta gjordes i form av att försöka leda personalen istället för att styra 

dem och på så sätt få dem att våga ta mer egna beslut själva. Intentionen med 

detta uppfattades vara att det i framtiden skulle leda till att mindre kontakt ska 

behöva tas med chefen när denne inte är på plats. Detta kan tänkas vara ett tecken 

på det som Theorell (2016) menar med att försöka att utöva kontroll över sin 

situation för att inte överbelastas på arbetet: 

 
”(...) vi måste fråga chefen, vi måste höra vad hon säger, det tar lite tid att 

ställa om i det med. Att medvetandegöra personal att “ni kan och vet bäst 

liksom”. Så att leda istället för att gå före och säga hur det ska vara är ibland 

svårt.” (4:26) 

  

En av informanterna, som är chef över flera olika enheter, lyfte även fram 

problemet med att i princip vara oumbärlig på en av enheterna då denne 

bombarderades med information och arbetsuppgifter så fort informanten satte 

foten i byggnaden, medan de andra var mer självgående: 

 
“Som i x-köping, där är de väldigt tighta som jobbar, och de ställer upp för 

varandra om någon är sjuk. Då behöver jag oftast inte ringa in till exempel 

någon vikarie eller liknande för de kan täcka upp för varandra. Alla kan 

varandras arbetsuppgifter, likaså y-köping. I z-köping är det mer, vad ska 

man säga, de är mer beroende av en chef, att någon finns på plats. De är inte 

lika självgående i sitt arbete. Det kan vara allt ifrån små frågor som de 

egentligen vet svaret på själva, så vill de gärna bolla det. De är mer osäkra i 

sin arbetsroll och det krävs mer chefsstöd skulle jag säga.” (3:26) 

 

Vi fann i resultatet en återkommande existentiell strategi gällande gränsdragning 

mellan arbete och fritid i form av att ta sig tid till reflektion kring arbetet.  Dock 

var det en stor variation i när informanten tog sig tid till reflektion, vissa gjorde 

det under arbetstid medan andra ägnade en stor del av sin fritid till det. En 
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informant lyfte att denne ibland till och med avbokade sociala aktiviteter på sin 

fritid för att hinna med att andas och ventilera i syfte att reflektera över sitt arbete. 

Detta kan vara ett tecken på Allvins et al. (2006) överspridningsmodell för 

gränsdragning där svårigheterna informanterna upplever i arbetslivssfären kräver 

återhämtning i privatlivsfären och på så sätt skapar en genomsläpplig gräns 

mellan arbete och fritid. Samma informant lyfter även att det är med vänner och 

i sociala sammanhang som informanten samlar kraft men att informanten även 

behöver tid till att få vara för sig själv: 

 
“Jag har liksom inte den kraften och den orken som jag hade önskat för ett 

rikt socialt liv gällande vänner, fester och trevligheter. För jag måste få min 

reflektionstid, jag måste ut själv i mina tankar, jag måste andas och 

ventilera.” (4:76) 

 

Slutligen lyfte samma informant att denne upplevde att arbetstiden inte räcker till 

för att göra ett bra jobb. Informanten använder därför en del av sin fritid till att 

reflektera och förbereda sig inför kommande arbetsdagar. Detta blev även ett sätt 

för informanten att sedan kunna släppa arbetet och på så sätt kunna sova gott om 

natten: 
“Jag kan inte säga att arbetstiden räcker till för att ha en god struktur och 

planeringen utan där måste jag använda icke arbetstid. (...) Och lite grann 

kanske det är personligt för mig att jag vill vara förberedd, jag vill ha 

reflekterat och tänkt igenom olika scenarier. Jag får inte med det i min 

arbetsdag i alla fall utan det blir kanske på en promenadrunda på kvällen, där 

jag kanske faktiskt går igenom och kan lämna det sen för att kunna vara 

närvarande sen resten av kvällen eller sova gott på natten.” (4:46) 

 

4.3.1 Gränsdragning av respekt mot andra 

Något som framkom i resultatet var att det fanns en viss respekt och tanke på 

mottagaren när det handlade om arbetsrelaterad kontakt utanför arbetstid. Det 

framkom dock i resultatet en obehagskänsla inför att skicka mail eller ringa till 

en kollega utanför arbetstid på grund av en respekt för deras privatliv. Resultatet 

visade dock att flera av informanterna var bekväma med att själva i viss mån bli 

kontaktade utanför arbetstid och det var återkommande att de såg det som en del 

av tjänsten. En informant påpekade att det kan ha att göra med en hierarkisk 

ordning där denne ansåg att det var acceptabelt att maila och ringa “uppåt” i ledet 

medan det åt andra hållet lätt kunde uppfattas som en order att arbeta på sin fritid. 

Detta kan visa tecken på en byråkratisk inställning (Goldthorpe et al., 1971) där 

en individs status och grad i organisationen är central och påverkar relationerna 

till kollegorna: 

 
“Jag exempelvis mailar inte eller ställer krav på mina anställda på en helg 

eller sena kvällar för att då kan det uppfattas som en beordran att de ska svara. 

Medan jag kan tycka att en lärare får maila mig för jag kan säga att “nej, det 

där får vänta till måndag” och så skiter jag i det. Oftast jag gör inte det men 
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anser mig ändå har den rätten medan jag tänker att det är svårare att anse när 

det är en överordnad som gör samma.” (5:32) 

 

Detta påvisar en gränsdragning mellan arbete och fritid som görs mot anställda 

och kollegor utifrån respekt för dennes privatliv och kan anspela på det ansvar 

informanterna tidigare uppgav att de känner i sin position som chef. I resultatet 

framkom det även att informanterna kände ett behov av att sätta ett exempel som 

chef angående tillgängligheten där de begränsade sig till arbetstid för kontakt med 

kollegorna: 

 
“Sitter jag här och jobbar till 18–19 en kväll så skickar jag inga mail utan då 

gör jag liksom gör jag det dagen därpå istället. För om jag sitter kvar är det 

mitt eget val och jag sänder signaler då om jag börjar skicka mail till personal 

och andra att jag sitter kvar. Då kan det bli press på dem “Aha, chefen jobbar 

så här länge. Då borde jag också”, så ska man inte göra.” (10:82) 

 

En annan informant framhöll dock att denne, nästan tvärt emot föregående, 

förväntade sig en tillgänglighet tillbaka från sina anställda eftersom denne var 

tillgänglig utanför arbetstid vilket går att se tendenser av Goldthorpe et al. (1971) 

solidariska inställning där individen inte har några gränser mellan arbete och 

fritid och en stark identifiering med sina kollegor: 

 
“Jag tänker att det är jag som skapar normen också. Om jag ser till att vara 

tillgänglig och alltid svara så tror jag att jag får det tillbaka (...) Om jag är 

tillgänglig för de, så blir de tillgängliga för mig.” (7:60) 

 

4.4 IKT - Tillgänglighetens dilemma 
I detta tema kommer vi att lyfta det dilemma som IKT aktualiserar utifrån 

chefernas perspektiv då de både underlättar arbetet och kommunikationen 

samtidigt som det gör möjlighet att ha arbetet ständigt tillgängligt, även på 

fritiden. Konsekvenserna av detta hos informanterna har visat sig på olika sätt där 

vissa upplever det svårare än andra att separera arbete och fritid. 

 

Gällande IKT fanns det både en positiv och negativ respons hos informanterna. 

Återkommande i studiens resultat var att IKT bidrar till en ökad tillgänglighet hos 

informanterna utanför arbetstid men att det överlag inte fanns någon policy som 

reglerar detta på respektive företag. Den ökade tillgängligheten grundar sig i att 

det blir både lättare och mer naturligt när information från arbetet finns 

tillgängligt dygnet runt i mobiltelefoner och datorer, vilket också Castells (1998) 

menar på när han lyfter att kommunikation blivit allt mer oberoende av plats och 

tid. Flera informanter uppgav även att de upplever ett högre krav på snabba svar 

i och med den tekniska tillgängligheten men även att det leder till ökad “onödig” 

kontakt med kollegor utanför arbetstid: 
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“Bara för att det är så lätt att kommunicera idag så hamnar man i soffan och 

har någon messenger diskussion.” (1:103) 

 

Gemensamt var dock att i princip alla informanter upplevde att IKT underlättade 

arbetsuppgifterna och kontakten med kollegor. På vilket sätt informanten valde 

att kontakta sina kollegor varierade beroende på hur viktigt ärendet ansågs vara. 

Var det akut så användes telefonsamtal medan om ärendet till exempel kunde 

vänta till dagen efter så skickades ett sms eller email: 

 
“Om jag känner att det inte kan vänta tills de kommer imorgon eller dagen 

efter, då kanske jag skriver ett sms istället för att ringa. Då kan de ändå, då 

är det ändå inte så att nu svarar du direkt för nu ringer det, utan då kan de 

vänta och svara när dem har lite mer tid.” (4:106) 

 

Tillgängligheten via IKT har även bidragit till att gränserna mellan arbete och 

fritid blivit mer oregelbunden då flera informanter påpekar snabba skiftningar 

mellan arbete och fritid när informationen hela tiden finns till hands. Detta 

uppfattas vara varierande svårt att hantera hos informanterna beroende på hur 

strikt gränsdragning mellan arbete och fritid informanten önskar. Vilket återigen 

kan vara ett tecken på att informanten önskar en segmenteringsmodell där arbete 

och fritid är åtskilda, men att en överspridningsmodell där gränserna flyter ihop 

är realiteten (Allvin et al., 2006). Som en informant uttrycker det så räcker det 

med mottagandet av ett sms för att direkt förflytta sina tankar tillbaka till arbetet: 

 
“Medan då ett sms brummar till i fickan och då tar man direkt upp telefonen 

för att titta, då har man blivit störd bara per definition.” (5:70) 

 

En informant såg även mailen som en stressfaktor då IKT bidragit till ökad 

tillgänglighet och att det därför skickas mail oberoende av vilken tid det är på 

dygnet. Samma informant undviker därför att läsa mailen utanför arbetstid då 

många av dem faktiskt kräver åtgärder, vilket enligt Mellner (2018) är en tydlig 

form av beteendemässig gränskontroll, och informanten vill därför inte hamna i 

en sådan situation där denne arbetar utanför arbetstid: 

 
“Mailen tycker jag, det är en stressfaktor, det bara rasar in och många av dem 

kräver åtgärder.” (10:162) 

 

Vidare lyfter en informant svårigheten att som chef koppla bort sig helt från 

arbetet, även vid sjukskrivningar, vilket även detta kan vara ett tecken på det 

Theorell (2016) menar med att försöka utöva kontroll över sin egen situation, 

även fast denne är sjukskriven. IKT gör det här möjligt för informanten att bli 

involverad i arbetsrelaterade ärenden via sms och mail och det finns en viss 

ansvarskänsla att lösa problemen som uppstår för att den dagliga verksamheten 

ska fungera: 
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“För tillfället är jag ju till exempel sjukskriven pga. en operation och det är 

ju svårt som chef att helt bara koppla bort sig. Som nu, det skickas sms, det 

skickas mail, det skickas anställningsavtal som ska signeras och då får man 

ju gå in och göra det. För om jag inte gör det blir ju hela liksom, processen 

stannandes.” (3:36) 

 

En annan informant ser bara fördelar med IKT och hur det kan användas, då det 

gör det enklare att ta till exempel kontakt med kollegor. Denne lyfter företagets 

interna app som ett bra sätt att vara tillgänglig:  

 
“Man blir väldigt tillgänglig med vår företagsapp där man ser allas 

telefonnummer och så. Så kan man ju tagga varandra i inlägg och den är ju 

på 24/7, men jag tycker att det är bra.” (7:108) 

 

Detta kan liknas vid Castells (1998) teori om nätverkssamhället där företagets 

informations app kan ses som ett sätt att alltid vara i kontakt med “knutarna” där 

informationen flödar. 

 

4.5 Sammanfattning 
I studien kan vi se att det som påverkar gränsdragningen mellan arbete och fritid 

är högst individuellt och till stor del beror på vilken inställning individen har till 

sitt arbete. Hur mycket eventuell gränsdragning påverkade individen var också 

mycket varierat och hanterades på olika sätt. Genomgående var att alla 

informanterna i studien var medvetna om sin gränsdragning mellan arbete och 

fritid men hur gränserna används varierade beroende på livssituation. I studiens 

resultat framkom symboliska, existentiella och rituella strategier för att dra 

gränser mellan sitt arbete och fritid dock ofta i en kombination med varandra. 

Slutligen visar resultatet på ett dilemma angående IKTs påverkan på 

tillgängligheten och gränsdragningen hos informanterna. Dilemmat uppstår där 

IKT både bidrar till att underlätta arbetet samtidigt som det gör det möjligt att 

alltid vara tillgänglig utanför arbetstid. Några av informanterna upplevde det som 

en positiv effekt att alltid kunna ha arbetet tillgängligt medan andra upplevde det 

som en negativ effekt och som ett stressmoment då det uppfattas vara svårt att 

kunna koppla bort arbetet helt på fritiden. 
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5 DISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens viktigaste resultat i förhållande till 

uppsatsens frågeställningar, tidigare forskning och den teoretiska referensramen 

i en expanderad analys. Detta med hjälp av den hermeneutiska cirkeln, som ovan 

nämnd, i syfte att formulera en helhetsförståelse grundat i studiens resultat. 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras under de tre underrubrikerna 

“arbete som livsform-skillnader som gör skillnad” där tyngdpunkten ligger på 

individens inställning till arbete, “Symboliska, existentiella och rituella strategier 

för gränsdragning” där fokus ligger på de praktiska strategier för gränsdragning 

som uppkommit i resultatet och slutligen “IKT- tillgänglighetens dilemma” där 

IKTs påverkan på tillgängligheten diskuteras. 
 

5.1.1 Arbete som livsform - skillnader som gör skillnad 

I studiens resultat framkommer individuella skillnader mellan integrering och 

separering av arbete och fritid. Vissa informanter såg arbetet som en livsstil och 

hade därför stora behov av en integrering mellan de båda. Andra informanter 

däremot önskade en högre grad av separering då informanterna fick lägga en stor 

mängd av sin energi på arbetet och behövde därför fritiden till att samla kraft. 

Samtidigt framkommer det att samma informanter använder fritiden till att 

reflektera över arbetet för att till exempel kunna sova gott om natten. Enligt 

informanterna var detta ofta ett val som de själva hade möjlighet att bestämma 

över. Vi ställer oss dock frågan om detta egentligen är så frivilligt som 

informanterna uttrycker det, eller om det rent utav är ett resultat av samhälleliga 

normer av vad som förväntas av en chef.  
 

Som framkom i resultatet, visade sig skillnader i inställningen till arbete hos 

informanterna i form av olika typer av inställning vilket vi identifierat med grund 

i Goldthorpe et al. (1971) teori. De typer av inställning vi fann mest spår utav var 

solidarisk och byråkratisk inställning. I den solidariska inställningen anses arbetet 

vara helt centralt i livet och individer med den här inställning drar i princip inga 

gränser mellan arbete och fritid, vilket även framkom i resultatet av vår studie. 

Vissa informanter såg sitt arbete som en central del i livet och såg därför inga 

problem med att bli kontaktade utanför arbetstid och ansåg sig till och med 

skyldiga att vara tillgängliga i princip dygnet runt, medan andra istället försökte 

att se arbete och fritid som två skilda sfärer. Individer med en byråkratisk 

inställning drar inga tydliga gränser mellan arbete och fritid vilket vi även fann i 

stor utsträckning vid analys av studiens resultat. Många av informanterna 

uppfattades ha ganska svävande gränser vilka kunde ändras och förflyttas 

beroende på hur stor arbetsbelastningen var för tillfället till exempel. Den 

byråkratiska inställningen handlar också om individens lojalitet mot 

organisationen i utbyte mot en stadigt stigande inkomst, långsiktig trygghet och 
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en social status (Goldthorpe et al., 1971). Dessa tre faktorer skulle kunna vara 

drivande för en person som har eller vill uppnå en chefsposition och det var 

kanske därför resultatet i vår studie visade flera spår av just denna inställning, då 

vårt urval är just chefer. Detta skulle också kunna ha att göra med den 

kapitalistiska andan som Weber (1978) beskriver, där materiell framgång ses som 

en drivkraft i sig. Materiell framgång, såsom en högre inkomst, kan vara starkt 

kopplat till just en chefsposition och blir därför även en drivkraft oberoende av 

de eventuella uppoffringar individen behöver göra för att ha en sådan position. 

Att inneha en chefsposition är väl sällan något påtvingat, utan individen har i 

slutändan ändå, allt som oftast, tagit ett eget beslut om att sätta sig i en sådan 

position. 
 

Den instrumentella inställningen, där det finns en tydlig gräns mellan arbete och 

fritid och arbetet i sig inte ses som ett centralt livsintresse eller identitetsskapande, 

menar Goldthorpe et al. (1971) oftast återfinns i lågkvalificerade yrken. Denna 

inställning skulle kunna ligga närmare det Weber (1978) kallar för Traditionalism 

som innebär att människan inte har någon drivkraft att tjäna mer och mer pengar 

utan vill leva precis som vanligt och därför endast arbeta så mycket som krävs 

för att kunna göra detta. Då vårt urval är chefer på olika nivåer kan det vara så att 

ingen av dessa har denna typ av inställning men kanske kan den instrumentella 

inställningen ses som ett ideal, åtminstone gällande gränsdragningen, hos de som 

gärna vill ha en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Detta eventuella ideal om 

en strikt gränsdragning kan också liknas vid Allvin et al. (2006) 

segmenteringsmodell, där arbete och fritid inte påverkar varandra utan är strikt 

åtskilda. Verkligheten för många av informanterna uppfattas dock vara mer åt det 

Allvin et al. (2006) kallar för överspridningsmodellen där gränserna mellan 

sfärerna är mer genomsläppliga och även att en del av fritiden behöver användas 

för att återhämta sig då arbetet i sig är krävande. En chefsposition kan säkert vara 

krävande på många olika sätt och därför kan det kanske vara så att en del av 

informanterna strävar efter att skilja på arbete och fritid men att arbetsbördan i 

slutändan gör det omöjligt.  
 

Aronsson et al. (2018) visar i sin rapport att det finns behov av policys angående 

tillgänglighet för att på så sätt minska stress och onödig kontakt utanför 

arbetstid.  Detta bekräftas även i resultatet av vår studie då majoriteten av 

informanterna uppgav att det inte finns någon policy gällande tillgänglighet men 

att vi uppfattar att det skulle vara till hjälp för informanterna. Avsaknaden av en 

policy gällande tillgänglighet gör det flexibla arbetet oreglerat i institutionell och 

organisatorisk mening, vilket i sin tur kan leda till självförstärkande dynamik där 

arbetsmoralen ökar och skulle kunna bidra till att arbetet sprider över på fritiden 

till exempel på grund av hög arbetsbelastning. Detta på grund av att ansvaret för 

att dra gränser mellan arbete och fritid helt faller under individens ansvar.  
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Vidare verkade vissa av informanterna vilja använda sig av 

överspridningsmodellen eftersom de upplevde det lättare att hantera arbetsbördan 

om det inte fanns tydliga gränser för var och när arbetet slutade. Detta tolkar vi 

som att det finns en viss balans mellan krav och kontroll kopplat Theorells och 

Karaseks (1990) Krav- kontrollmodell men att ansvaret ligger på individen att 

skapa kontroll över sin balans mellan arbete och fritid. Individen gör det här 

genom att till exempel inte sätta upp några tydliga gränser för att kunna hantera 

arbetsbördan och på så sätt skapar denne kontroll över sin egen situation. 
 

Berglund (2001) lyfter i anslutning till Goldthorpe et al. (1971) typer av 

inställning till arbete en fjärde inställning kallad den professionella inställningen. 

Här är individens personliga egenskaper centrala och präglas av en 

individualistisk syn där det inte finns någon lojalitet mot en enskild 

organisationen utan fokus ligger på att göra karriär. I resultatet av vår studie har 

vi dock svårt att urskilja tendenser till professionell inställning. Om det beror på 

att vi inte kommit tillräckligt nära informanterna i den frågan eller om dessa 

tendenser inte finns i urvalsgruppen är svårt att avgöra. I resultatet från Berglunds 

(2001) studie framkommer dock att tendenser till professionell inställning endast 

visar sig i vissa av de länder författaren studerat vilket även det då skulle kunna 

vara en anledning till att vi inte fann spår av denna inställning. 
 

Det flexibla arbetet har även skapat möjligheter att utföra arbete på andra platser 

än på själva arbetsplatsen och även där fanns det något delade åsikter hos 

informanterna om det hade en positiv eller negativ inverkan på arbetet. Vissa 

upplevde att det var svårt att finna ett sammanhang när de inte var fysiskt på plats. 

Med detta ser vi indikationer som går koppla till Antonovskys (1987) KASAM 

och det författaren menar med begreppet “begriplighet”. Författaren menar med 

detta att människor mår bra av hög struktur och regelbundenhet vilket, vi anser, 

det gränslösa arbetet inte erbjuder i samma utsträckning. Kanske kan det vara så 

att när arbetet utförs på en annan plats än själva arbetsplatsen förlorar det en del 

av den mening och sammanhang som finns i den kontext när individen kommer 

till arbetet och då registrerar att “nu är jag på jobbet”. Antonovsky (1987) har 

även begreppet “hanterbarhet” som en komponent i sin modell som innebär i 

vilken grad individen upplever att resurser står till dennes förfogande. När arbete 

utförs hemma kanske inte samma resurser finns tillgängliga, såsom kollegor och 

andra verktyg för att utföra arbetet på ett lika tillfredsställande sätt som på 

arbetsplatsen, vilket skulle kunna resultera i avsaknad av den hanterbarhet 

Antonovsky (1987) lyfter och detta i sin tur skulle därför kunna påverka 

individens KASAM. Detta kan också ställas emot Castells (1998) teori om hur 

nätverkssamhället gjort tid och rum allt mer obetydligt när det handlar om 

kommunikation och interaktion. Kanske är dock tid och rum ändå av en viss 

betydelse när det kommer till att bibehålla en stark KASAM för chefer med ett 
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flexibelt arbete, om vi ska se det utifrån resultatet av vår studie.  
 

5.1.2 Symboliska, existentiella och rituella strategier för gränsdragning 

De tre olika typer av strategier för gränsdragning vi fann hos informanterna i 

resultatet av vår studie valde vi att kalla symboliska, existentiella och rituella 

strategier. Där symboliska strategier handlar om en fysisk handling för att dra 

gränser, de existentiella strategierna om ett inre samtal med sig själv att dra 

gränser och de rituella strategierna handlar om dagligt återkommande 

gränsdragningar. Strategierna var dock inte helt renodlade utan oftast uppvisades 

en kombination av flera av dem och de upplevdes även gå in i varandra till viss 

del. I jämförelse med de idealtyper för gränsdragning som vi lånat från Allvin et 

al. (2006), där det handlar om olika modeller för hur en individ antingen väljer 

att integrera eller separera arbete och fritid, så visar dessa strategier på en mer 

mångsidig och delvis motsägelsefull karaktär. Detta eftersom det kan röra sig om 

privata, existentiella eller symboliska aktiviteter samtidigt som de är inbäddade i 

en arbetslivs kontext och relaterade till upplevda förväntningar, villkor och krav 

i arbetet. Till exempel reflektion, som är en existentiell strategi, användes bland 

annat i syfte för att förbereda sig för nästa arbetsdag men samtidigt för att kunna 

släppa arbetet och på så sätt kunna sova gott om natten. 
 

I resultatet fann vi en stor variation i hur gränsdragningen såg ut både när det 

gäller när och hur gränsdragningen sker men även hur tydliga eller flytande 

gränserna var. Flera av informanterna uppgav att de inte umgås med kollegor från 

arbetet på fritiden vilket är en tydlig strategi enligt Allvin et al. (2006) 

segmenteringsmodell där arbete och fritid är två skilda sfärer. Det ser vi även som 

det vi kallar för en symbolisk strategi, här i syfte att skilja mellan fritid och arbete. 

Andra informanter gjorde skillnad på helger och vardag vilket även det faller in 

som en symbolisk strategi och även i författarnas segmenteringsmodell.  
 

Vidare i resultatet visar sig från flera av informanterna mera existentiella 

strategier som handlar om ett inre samtal med sig själv och då uppmana sig själv 

att släppa tankarna på jobb. Detta kompletterades även ibland med en rituell 

strategi som då skedde dagligen vid en specifik geografisk plats att uppmana sig 

själv att släppa tankar på arbete. Här finns det likheter med det Mellner (2018) 

förklarar att med hjälp av tid och rum skilja på sfärerna och skaffa sig 

gränskontroll, att det finns en fysisk punkt där informanten längre inte är på 

arbetet “i huvudet” utan växlar om till fritid. Andra existentiella strategier som 

visade sig i resultatet var, som tidigare nämnts, att ta sig tid till reflektion för att 

orka med sitt arbete. Denna reflektion skedde oftast utanför arbetstid vilket tyder 

på Allvin et al. (2006) överspridningsmodell eftersom en hög arbetsbörda i 

arbetslivssfären påverkade fritiden negativt. Resultatet visar även att denna 

reflektion ibland skedde på bekostnad av andra aktiviteter på fritiden som till 

exempel middagar med vänner eller andra sociala sammanhang. Orth-Gomér 
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(2016) visar i sin forskning att människor med täta sociala kontakter och stora 

nätverk har ett bättre hälsoutfall en övriga. Utifrån resultatet av vår studie kan vi 

därför diskutera implikationerna om att en långvarig situation där individer 

avbokar sociala aktiviteter för att ägna sig åt till exempel reflektion skulle kunna 

vara skadligt för dennes hälsa. Detta visar även tendenser på att individen 

befinner sig i det Karasek och Theorell (1990) kallar för “den spända situationen” 

som innebär en ökad risk för stressrelaterad sjukdom. 
 

Resultatet i studien visar även att majoriteten av informanterna har strategier för 

gränsdragning av respekt gentemot sina kollegor. Återkommande i resultatet var 

att informanterna undviker att ringa eller skicka mail till sina kollegor utanför 

arbetstid för att respektera deras privatliv men även för att de inte vill lägga någon 

press på sina kollegor att arbeta på fritiden. En informant förklarade det som en 

hierarkisk ordning där det är okej att ringa uppåt i stegen men inte nedåt då det 

isåfall lätt kan uppfattas som en order från chefen. Med detta ser vi tendenser till 

den byråkratiska inställningen (Goldthorpe et al., 1971) där individens status och 

grad i organisationen är central och därmed även påverkar dennes relation till sina 

kollegor. Denne informant känns ytterst medveten om de olika graderna i den 

organisation denne befinner sig i och hur statusen av en chefsposition kan påverka 

utfallet av att kontakta sina medarbetare utanför arbetstid.  
 

I resultatet förekom även motsatsen till ovan nämnda respekt för kollegornas 

privatliv då en informant uttryckte att eftersom denne alltid är tillgänglig så 

förväntar den sig även att kollegorna ska vara det tillbaka. Detta visar på 

motsatsen till det Derks et al. (2015) lyfter i sin forskning där chefen har en viktig 

roll när det kommer till förväntningar på tillgänglighet hos kollegor och att chefen 

inte heller kan förvänta sig att de anställda ska vara tillgängliga utanför arbetstid. 

Vi anser att denna informanten visar tendenser till en solidarisk inställning 

(Goldthorpe et al., 1971), där det inte finns några gränser mellan arbete och fritid. 

Vi ser även hos denna informanten en ganska stark identifikation med sina 

kollegor och den egna arbetsgruppen, eftersom denne förväntar sig samma saker 

av sina kollegor som denne själv erbjuder.  
 

Vi kan i studien se att chefens inställning till arbete spelar roll för hur denne drar 

gränser mellan arbete och fritid. Vi kan däremot inte se något linjärt samband 

mellan dessa utan vi ser istället att det finns ett mer dynamiskt samband där de 

båda ömsesidigt påverkar varandra. Det finns en tydlig individualistisk relation 

mellan arbete och fritid och där inställningen till arbete är mycket betydelsefull 

för hur gränsdragningen faktiskt sker. Detta visar sig till exempel för den 

individen som uttryckte att denne är tillgänglig “24/7” och i princip inte har några 

som helst gränser mellan arbete och fritid, vilket visar på en solidarisk inställning 

till arbete där arbete och fritid integreras med varandra. Det visar sig även bland 

de informanter som har en mer separerande inställning till arbete och fritid där 
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samtliga visar exempel på olika typer av gränsdragning till exempel genom att 

inte läsa mail utanför arbetstid.  
 

5.1.3 IKT - Tillgänglighetens dilemma 

Studiens övergripande resultat visade på en stark koppling mellan användningen 

av IKT och förväntan på tillgänglighet utanför arbetstid i yrkesrollen. Resultatet 

visar både på en positiv och negativ respons gällande IKT. Det positiva visar sig 

genom att verktyg såsom mobil och dator gör det möjligt att vara tillgänglig i 

större utsträckning utanför arbetstid samtidigt som det underlättar arbetet och 

möjliggör flextid på ett helt annat sätt än tidigare vilket Day et al. (2012) också 

redovisar i sin studie. Författarna redovisar även samma sak gällande de negativa 

aspekterna, som vi också kan utläsa i resultatet i vår studie, där några av 

informanterna upplevde en konflikt mellan arbete och fritid och att det även ställs 

högre krav på snabba svar i och med den tekniska tillgängligheten. 
 

I resultatet framkom även att IKT leder till ökad “onödig” kontakt med kollegor 

utanför arbetstid och att det är lätt att hamna i soffan med telefonen i en 

gruppchatt med kollegorna om arbetet. Detta kan ses som ett tecken på att ständigt 

vara i kontakt med de “knutar” i nätverket som Castells (1998) lyfter, där 

informationen alltid flödar i och med IKT. En informant lyfte även att denne 

kände en typ av ansvar, i sin roll som chef, att delta i dessa gruppchatter efter 

arbetstid för visa att denne “hänger med” vilket kan vara ett tecken på en 

solidarisk inställning (Goldthorpe et al., 1971) till arbete genom en stark 

identifikation med gruppen. Det skulle också kunna tyda på en rädsla att förlora 

kontakt med “knutarna” i nätverket om informanten väljer att inte delta i 

diskussioner utanför arbetstid, eftersom denne väljer att göra det på grund av en 

ansvarskänsla. Boswell & Olsen-Buchanan (2007) lyfter att resultatet av deras 

studie visar på att individer som ser sin yrkesidentitet som en viktig del av den 

totala självbilden ofta är mer benägna att utföra arbetsrelaterade uppgifter utanför 

arbetstid för att upprätthålla bilden av sig själv som lyckade och ambitiösa. 

Kanske kan det vara så att tidigare nämnd informant, i sitt deltagande i 

gruppchatter utanför arbetstid, försöker visa upp en ambitiös sida av sig själv när 

denne hävdar att deltagandet är baserat på en vilja att visa att denne “hänger med”. 

Därför kan det tänkas att denne informants yrkesidentitet är en viktig del av den 

totala självbilden.  
 

Då IKT bidragit till ökad tillgänglighet framkommer det i resultatet att en 

informant ser mailen som en stor stressfaktor då mail skickas oberoende av vilken 

tid det är på dygnet och undviker därför att helt läsa mailen på fritiden. Detta 

tolkar vi som att det finns en obalans i förhållande till Krav- kontrollmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) där IKT bidragit till ökade krav på tillgänglighet men 

möjligheten till kontroll har inte ökat i samma utsträckning trots möjlighet till 

flexibelt arbete. För att öka sin kontroll tolkar vi därför att informanten väljer att 
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helt undvika arbete på fritiden för att inte överbelastas. Informanten visar även 

ett tydligt tecken på segmenteringsmodellen (Allvin et al., 2006) där denne väljer 

att helt skilja på arbetslivssfären och privatlivssfären. Resultatet visar även på att 

några informanter tycker att det är svårt att koppla bort sig helt på grund av IKT 

och därför finns det även ansvarskänslor att lösa de problem som denne får till 

sig. Detta liknar mer det Allvin et al. (2006) kallar för överspridningsmodellen 

då arbetet spiller över på fritiden och därför påverkar sfärerna varandra oavsett 

om individen vill detta eller ej. I resultatet framkommer det även att en informant 

bara ser fördelar med IKT då det framförallt underlättar kontakt med kollegor. 

Samma informant lyfter fram att företaget denne arbetar på har en egen app som 

fungerar som en typ av social media med notiser där information kan delas och 

gillas och det är möjligt att kontakta alla inom företaget. Att ha detta ständigt 

tillgängligt i telefon skulle kunna bidra till att de anställda ofrivilligt försätts i 

överspridninsmodellen (Allvin et al., 2006) där arbetet inkräktar på fritiden som 

tidigare nämnts.  
 

 

5.2 Slutsatser 
En av de slutsatser vi kan dra utifrån vår studies resultat är att det finns ett 

samband mellan individens inställning till arbete och dennes gränsdragning 

mellan arbete och fritid. Det är dock inget linjärt orsak-verkan samband utan 

verkar istället vara ett mer dynamiskt sådant där den ökade tillgängligheten, 

skapad av IKT, och inställningen till arbetet ömsesidigt förstärker varandra och i 

sin tur utvidgar pliktetiken i arbetet till att till exempel innefatta att svara på mail 

eller telefonsamtal på fritiden för att alltid finnas där för sina kollegor oberoende 

av arbetstid. Desto mer en individ identifierar sig med sitt arbete, där arbetet till 

och med kanske ses som en livsform, desto mindre tydliga gränser tenderar denne 

att dra. Kanske ligger detta som en inbyggd förväntning på den egna 

chefspositionen till följd av det ansvar den kan innebära, men kanske också som 

ett resultat av förändrade samhälleliga normer i det gränslösa samhället. 
 

Vi kan även se att när det kommer till gränsdragning mellan arbete och fritid är 

intentionen hos majoriteten av informanterna att ha en strikt gränsdragning, 

medan realiteten faktiskt visade sig vara en annan. Flera av informanterna uppgav 

sig vilja ha arbete och fritid separerat men ändå verkade arbetet, eller reflektionen 

kring det, spilla över på fritiden. Reflektionen i arbetet är central i dagens 

kunskapsintensiva samhälle och här ser vi konsekvenserna av detta i ett annat ljus 

där det faktiskt går ut över individens fritid och i det långa loppet kanske även 

individens välmående.  
 

Slutligen ser vi att IKT i högsta grad bidrar till att skapa det vi valt att kalla 

“tillgänglighetens dilemma”. Detta då IKT underlättar kommunikation och gör 

arbetet mer oberoende av tid och rum men samtidigt bjuder in till onödig kontakt 
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med arbetet på fritiden och gör det svårare för individen att dra tydliga gränser 

mellan arbete och fritid. Detta ser vi som ett tydligt uttryck för den spänning som 

finns mellan krav och de frivilliga val individen har. Att hitta en balans mellan 

krav och kontroll i gränserna mellan arbete och fritid uttrycks tydligt och 

återkommande där individen själv tar kontrollen och har handlingsutrymme. 

Handlingsstrategierna däremot förefaller paradoxalt som en respons på de 

inbyggda motsägelser som visar sig i det flexibla arbetet där IKT bidrar till både 

tvångs- och vanemässiga beteenden gällande tillgängligheten som kräver 

särskilda steg för att bryta. IKT bidrog också till en minskad begriplighet och 

hanterbarhet i vissa fall där informanterna upplevde det svårt att finna ett 

sammanhang om arbetet utfördes på annan plats än just arbetsplatsen. 

Tillgänglighetens dilemma är alltså huruvida tid och rum, tillgängligheten och 

individens inställning till arbete spelar in för individens välmående i arbetslivet.  
 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har i vår studie valt att undersöka chefers inställning till arbete och hur 

gränsdragningen mellan arbete och fritid sker samt hur detta påverkas av IKT. Vi 

har inte fokuserat på någon enskild bransch utan har studerat chefer i en mängd 

olika branscher. Vi anser därför, som förslag till vidare forskning, att det skulle 

vara intressant med en utökad studie med fokus på jämförelse i hur 

gränsdragning, påverkat av IKT, kan se ut hos chefer relaterat till respektive 

bransch individen befinner sig i. Om det visar sig någon skillnad i hur konsekvent 

gränser sätts i en viss bransch jämfört mot en annan och om det finns några 

skillnader relaterat till inställningen till arbete. 
 

Vi har i vår studie inte heller fokuserat på varken kön eller ålder. Som förslag till 

vidare forskning finner vi även det som intressanta avgränsningar kopplat till 

inställning till arbete och gränsdragning mellan arbete och fritid samt hur detta 

påverkas av IKT. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 

Presentation & inledning 

• Presentation av oss själva. 

• Kort presentation av arbetet vi skriver. 

• Förklara att en av oss kommer att hålla i intervjun och den andra kan 

komma att flika in eventuella följdfrågor. 

• Presentation av de etiska aspekterna. 

• Fråga om det är okej att intervjun spelas in. 

• Klargöra om det finns eventuella frågor innan intervjun drar igång. 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Vad heter du? 

• Hur ser din livssituation ut? Partner, familj etc. 

• Hur länge har du arbetat på Företag X? 

• Hur länge har du arbetat som chef? 

• Hur många har du personalansvar för? 

• Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut. 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Krav & Kontroll 

• Har du möjlighet att i viss mån påverka var och när du utför ditt arbete? 

- Om ja, på vilket sätt? 

• Vad påverkar ditt användande av flextid och varför? 

• Vilka möjligheter har du att själv planera och styra över din arbetsdag? 

• Berätta om hur arbetsbelastningen ser ut. 

- Hur hanterar du arbetsbelastningen? 

• Upplever du att du har möjlighet att hinna med det som förväntas av dig 

under ordinarie arbetstid?  

- Varför/varför inte? 

• Berätta om hur du upplever krav och förväntningar på tillgänglighet 

utanför arbetstid i din yrkesroll. 

- Finns det någon policy angående tillgänglighet? 

- Finns det någon outtalad policy? 
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Möjligheter och utmaningar i det flexibla arbetet 

• Vilka möjligheter upplever du med ett flexibelt arbete? 

- Hur hanterar du dessa möjligheter? 

• Vilka utmaningar upplever du med ett flexibelt arbete? 

- Hur gör du för att hantera dessa utmaningar? 

 

Gränsdragning mellan arbete och fritid 

• Berätta om hur du ser på balansen mellan ditt arbete och din fritid. 

- Trivs du med den balans du har idag? 

- Hur gör du för att upprätthålla eventuell balans? 

- Påverkan på familj/vänner? 

- Påverkan på egentid/fritid? 

• Hur upplever du möjligheterna att separera arbete och fritid?  

-Vill du skilja dessa åt? 

-Om ja, har du några strategier för hur du skiljer dessa åt? 

 

Informationstekniska verktyg 

• Vilka digitala verktyg använder du dig av under en arbetsdag? 

-Varför? 

-Underlättar de ditt arbete? 

-Varför/varför inte? 

• Vilka digitala verktyg använder ni för att kontakta varandra inom 

företaget? 

- Hur tycker du att de fungerar? 

• Har du några bestämda strategier för hur du tar kontakt med kollegor 

utanför arbetstid?  

-Om ja, varför har du valt dessa strategier? 

- Om nej, hur kommer det sig? 

• Hur känner du för att bli kontaktad utanför arbetstid? 

-Vad får dig att känna så? 

 

Avslutning 

• Finns det något du skulle vilja tillägga? 

• Om det skulle dyka upp eventuella följdfrågor som vi missat under 

intervjun, är det i så fall okej att vi återkommer till dig med dessa? 

• Skulle du vilja ta del av den färdiga uppsatsen som är klar i början av 

sommaren? 
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BILAGA 2 - MISSIV 
 

Hej! 

 

Vi heter Sofia Mauchlen och Niklas Logan och skriver under vårterminen 2019 

vårt examensarbete i Ledning och strategiskt personalarbete vid Linköpings 

universitet. Vårt arbete kommer att handla om gränsdragningen mellan arbete 

och fritid hos chefer med möjlighet till flexibelt arbete. Vi är intresserade av att 

veta vad som påverkar gränsdragningen och personens upplevelse av detta, 

därför har vi valt att göra en intervjustudie där varje intervju beräknas ta ca 60 

minuter.  

 

Det är helt frivilligt att delta i denna studie och du har när som helst avbryta din 

medverkan. Vi garanterar din anonymitet och allt material från intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i en uppsats där inga 

personuppgifter kommer att framkomma.  

 

Vi hoppas att just Du vill delta i vår studie! 

 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Mauchlen & Niklas Logan 

 

Linköping 14/2 2019 

 
 

 

 

 


