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Titel  
Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer – hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life 
balance  
 
Title  
The permeability of boundaryless work in Spotify recruiters spheres – how flexibility accessibility affect work-life balance 
 
Författare  
Emelie Andersson och Malin Hallgren 
 
 

Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och 
work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är 
betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv 
att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studiens syfte genomfördes 
femton kvalitativa intervjuer med rekryterare på Spotifys rekryteringsavdelning Talent Acquisition.  
 
Resultatet visar en positiv upplevelse av flexibilitet och tillgänglighet tillsammans med en rådande medvetenhet kring de 
utmaningar som följer av ständig uppkoppling, flexibilitet och tillgänglighet och hur de påverkar medarbetarnas work-life 
balance, då gränser tenderar att suddas ut och bli mer diffusa. Denna medvetenhet har resulterat i flertalet individuella strategier 
och hanteringssätt för att hantera det gränslösa arbetslivets utmaningar.  
 
Abstract 
The purpose of this study is to provide an understanding of how recruiters perceive and manage flexibility, accessibility and 
work-life balance in an multinational and expanding organization characterized by boundaryless work. This understanding is 
important because the boundaryless work means a great responsibility for the individual, which creates a challenge for the 
individual to take care of their work-life balance and the maintenance of a long-term wellbeing. To fulfill the purpose of the 
study, fifteen qualitative interviews were conducted with recruiters on Spotify's recruitment department Talent Acquisition. 
 
The result shows a positive experience of flexibility and accessibility, but also shows an awareness of the challenges of constant 
connectivity, flexibility and accessibility and how they affect employees' work-life balance, and that boundaries tend to become 
blurred and more diffuse. This awareness has resulted in several individual strategies to handle the challenges of boundaryless 
work.  
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1. INLEDNING 

I följande kapitel introduceras studiens problemområde, syfte, frågeställningar, 
centrala begrepp och slutligen en beskrivning av den studerande organisationen 
Spotify. 
 

... vill man komma till ett dukat bord och bara sitta och njuta av festmåltiden - då 
är inte Spotify rätt plats men vill man vara med och odla maten och tillaga den 
och duka bordet och krydda maten - då är Spotify rätt! (HR-chef Spotify, genom 
intervjuperson 12) 

 
Spotify är ett världsledande multinationellt techbolag som drivs av medarbetare 
som vill vara med i kryddningen, vilket innebär delaktighet i organisationens 
utveckling och internationella expansion. Att organisationer kan expandera 
internationellt likt Spotify är till följd av globaliseringen, vilken möjliggör för 
organisationer att investera mer globalt (Allvin, 2006). Detta då 
marknadskrafterna har fått ett allt större inflytande i en arbetsmarknad som 
delvis avreglerats och givit utrymme till en allt mer liberalistisk anda. Sennett 
(2007) är starkt kritisk till den nya kapitalismens framväxt och menar att 
institutioner har blivit nedmonterade och spjutspetsorganisationerna har tagit 
bräschen för den nya ekonomin. Resultatet av kapitalismens framväxt leder till 
en ekonomisk orättvisa där det förekommer en social instabilitet. Beck (2000) 
instämmer i föregående resonemang och menar att ett risksamhälle har växt 
fram med en ny samhällsstruktur, där en samhällelig individualisering har skett 
och där en social ojämlikhet har brett ut sig.  
 
Sennett (2007) beskriver att flexibilitet har växt fram till följd av ekonomiska 
och samhälleliga förändringar och att flexibiliteten tenderar att framställas som 
en frihet för individen. Sennett hävdar dock det motsatta och menar att 
människor inte alls känner sig friare. Det har istället lett till att människan får ett 
fragmenterat liv då hen ständigt måste vara i rörelse på arbetsmarknaden för att 
överleva. Allvin (2006) menar att individen tar sig fram i arbetslivet, vilket 
präglas av marknadsliknande förhållanden. Detta exemplifieras genom att en 
individ som är attraktiv på arbetsmarknaden har goda chanser till att skapa sig 
goda arbetsvillkor medan en mindre eftertraktad individ lämnas till marknadens 
öde. Kornelakis (2014) bekräftar resonemanget och menar att medarbetare i en 
postbyråkratisk organisation i jämförelse med en byråkratisk organisation 
upplever mer stress att förlora sin anställning. Detta gäller främst i 
kunskapsintensiva, högpresterande organisationer där medarbetarna bör 
utveckla de rätta kompetenserna och kunskaperna för att förbli anställningsbara. 
Sennett (2007) beskriver att det enbart är en typ av människa som trivs i den nya 
kapitalismens kultur; idealmänniskan. Denna människa har en förmåga att 
hantera den nya fragmenterade kulturen och kan hantera de tre väsentliga 
utmaningarna i det nya arbetslivet Sennett (2007) benämner som centrala. Den 
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första utmaningen berör aspekten av tid; att idealmänniskan kan hantera den 
kortsiktighet som finns i relationer, på arbetsplatser och i arbetsuppgifter. Det 
innebär att kortsiktiga, fragmenterade livsberättelser skapar individens jag-
känsla och identitet - något som förut skapades i stabila institutioner genom 
varaktiga, linjära livsberättelser. Den andra utmaningen handlar om förmågan 
och inställningen till att utveckla nya färdigheter i en omvärld där föränderlighet 
är det enda som kan ses som konstant. Idealmänniskan ser ständigt till att 
utveckla sina talanger och färdigheter för att de ska ligga i linje med omvärldens 
behov. Sennett (2007) menar att det strider mot hantverksidealet - som ger 
individen möjligheten till att djupgående lära sig samt utöva en färdighet på ett 
excellent sätt. Den tredje utmaningen är nära sammankopplad med den andra 
och berör aspekten kring att kunna släppa taget om det förflutna och se det nya. 
Detta exemplifieras med att inte ta varken arbetspositioner, arbetsuppgifter eller 
kunskap för givet. Idealmänniskan har förmågan att således blicka framåt och se 
möjligheter mer än att beskydda det som redan innehas. Sennetts (2007) poäng i 
sitt resonemang kring idealmänniskan är således att visa på de stora utmaningar 
som ställs på medarbetarna till följd av det flexibla kapitalistiska arbetslivet - att 
dessa spjutspetskulturer endast lämpar sig för en viss typ av människor.  
 
Vidare beskrivs att det finns en hög skaderisk för de människor i dessa kulturer 
som inte tillhör denna idealtyp. Slutligen pekar Sennett (2007) på att det endast 
är en liten del av den stora massan av människor som tillhör idealtypen och att 
de flesta faktiskt är i behov av kontinuerliga, sammanhängande livsberättelser, 
en känsla av att vara bra på något särskilt samt att i hög grad kunna värdesätta 
sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Studien har utgått ifrån perspektivet av 
att samhället präglas av flexibilitet, vilket innebär en viss grad av jobbosäkerhet 
hos individen där det ställs krav på individens förmåga att själva orientera sig i 
arbetslivet. Det förekommer dock forskning med annan inriktning, likt Fevre 
(2007) som menar att trender inom arbetslivet, exempelvis jobbosäkerhet, har 
komplexa förklaringar och många olika påverkande faktorer och ställer sig 
kritisk till att förklara trender genom att luta sig mot en era av osäkerhet, likt 
Sennett (2007) och Beck (2000) gör i sina resonemang om dagens osäkra 
arbetsliv.  
 
En annan utmaning för medarbetaren i det nya arbetslivets framväxt är den 
ständiga uppkoppling och höga grad av tillgänglighet som följt av nya 
kommunikationsmöjligheter. Det har sedan 1970-talet skett en 
informationsteknologisk revolution genom utveckling av både datorer, 
telekommunikation och mikroelektronik (Castells, 1998). Globaliseringen och 
de ekonomiska samhällsförändringar som skett har tillsammans med framväxten 
av informationsteknologin bidragit till ett större krav på individen att ta eget 
ansvar för sitt arbetsliv. Allvin (2006) hävdar att det gränslösa arbetet präglas av 
högt tempo och ständiga förändringar och innebär nya villkor då individen är 
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utelämnad till att hantera diffusa och otydliga gränser i sitt arbete. Efter Allvins 
studier har det skett flertalet framsteg inom kommunikationsteknologin som 
innebär fler möjligheter för medarbetare att interagera med varandra.  
Framstegen har även lett fram till ökade möjligheter till flexibla 
arbetsarrangemang, där medarbetarna blir allt mindre bundna i form av tid och 
plats. Ter Hoeven och van Zoonen (2015) menar att dessa flexibla 
arbetsarrangemang har ett positivt samband med medarbetarnas välmående 
genom en högre autonomi, en förbättrad work-life balance samt en mer effektiv 
kommunikation. De flexibla arbetsarrangemangen leder däremot till fler avbrott 
i arbetsdagen som kan påverka medarbetarnas välmående negativt (Hoeven & 
van Zoonen, 2015).  
 
Vidare ställer detta krav på individen att hantera de möjligheter och utmaningar 
som sker till följd av den nya kommunikationsteknologin, detta då dagens 
samhälle, präglat av social interaktion i både den virtuella och analoga 
verkligheten, föder en gränslöshet i arbetslivet men även i individers privatliv. 
Arbetssfären och den privata sfären tenderar att flyta samman till följd av 
individens egna krav tillsammans med omgivningens krav på responsivitet och 
tillgänglighet. För individen innebär gränslösheten en möjlighet till ständig 
uppkoppling i olika kommunikativa kanaler under dygnets alla timmar. I ett 
praktiskt exempel taget från vår studie illustreras detta; uppkopplingen innebär 
att människor kontaktar hen (Intervjuperson 1) i diverse kommunikationskanaler 
under okonventionella tider och kräver uppmärksamhet. Intervjupersonen 
spekulerar kring konsekvenser av detta; “den typen av flexibilitet är nog inte 
helt sund, den föder ju en förväntan på att du alltid ska vara snabb och jag tror 
inte att en människa alltid kan vara snabb. Det är klart det är ohållbart att vara 
det 365 dagar per år”.  
 
Kelliher och Anderson (2010) menar att flexibla arbetsförhållanden kan leda till 
en negativ påverkan på medarbetarens balans på lång sikt trots att målet är att 
uppnå en work-life balance.  Thomas, King, Baroni, Cook, Keitelman, Miller 
och Wardle (2006) menar att den ständiga uppkoppling som finns i arbetslivet 
idag gör att medarbetare bär en känsla av att andra förväntar sig en omedelbar 
respons av dem. Det gränslösa arbetslivet, präglat av snabbt informationsflöde 
och ständig uppkoppling, kan följaktligen upplevas som stressande för 
individen, vilket kräver ett medvetet hanteringssätt för att klara av dessa 
utmaningar för att individen ska kunna prestera och upprätthålla ett välmående i 
sitt arbete. Coffey (1994) beskriver att många unga medarbetare i början av 
karriären tenderar att arbeta långa arbetsdagar för att uppvisa ett engagemang 
och en hängivenhet för organisationen, vilket beskriver utmaningen bland 
medarbetare att uppnå en rimlig nivå av tillgänglighet. 
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Den här studiens fokus ligger på att undersöka medarbetarna som arbetar på 
rekryteringsavdelningen Talent Acquisition på Spotify, vilken hädanefter 
kommer att benämnas som TA.  Urvalsgruppen är särskilt intressant då 
arbetssituationen på avdelningen präglas av en hög nivå av flexibilitet och 
tillgänglighet; ett gränslöst arbetsliv i en multinationell, expanderande 
organisation. Genom att människor från hela världen har möjlighet att söka 
arbete på Spotify ligger en av företagets utmaningar i tillgänglighetsfrågan 
bland rekryterarna; det ställs automatiskt krav på medarbetarna gällande att 
hålla kontakt med kollegor från resten av världen och även att vara kontaktbara 
gentemot sökande kandidater.  Den tänkbara slitningen mellan medarbetarnas 
vilja att uppvisa engagemang och hur de samtidigt kan upprätthålla ett 
långsiktigt förhållningssätt till sin balans gör det därmed intressant att undersöka 
hur medarbetarna på TA upplever och hanterar det gränslösa arbetslivet. Genom 
en sökning i databaserna Scopus och Google Scholar framkom att forskning inte 
behandlar det forskningsområde som denna studie berör, vilket gör att studien 
bidrar med ett forskningsvärde.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med en ökad förståelse för hur rekryterare upplever 
och hanterar gränslöst arbete i en multinationell, expanderande organisation 
präglad av flexibilitet och tillgänglighet och hur det påverkar rekryterarnas 
balans mellan arbete och övrig tid. Denna förståelse är betydelsefull då det 
gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en 
utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och 
upprätthållandet av ett långsiktigt välmående.  
 
Syftet resulterar i följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever rekryterare i en multinationell, expanderande organisation 
ett gränslöst arbete? 

• Hur hanterar rekryterare i en multinationell, expanderande organisation 
det gränslösa arbetets utmaningar för att upprätthålla ett välmående? 

 
1.2 Studiens centrala begrepp 

Gränslöst arbete: Denna studie behandlar det gränslösa arbetet, vilket enligt 
Allvin (2006) beskrivs som ett nytt arbetsliv präglat av högt tempo och ständiga 
förändringar. Gränslöst arbete definieras i studien som ett arbete som är präglat 
av flexibilitet och tillgänglighet, där individen har ett stort eget ansvar att sätta 
gränser i sitt arbetsliv för att hantera sin work-life balance.  
 
Flexibilitet: Studien utgår ifrån Allvins (2006) beskrivning av flexibilitet genom 
förtroende, vilket innebär att individerna i den studerade organisationen i hög 
grad har frihet att själva bestämma över när, var och hur arbetet ska utföras. 
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Tillgänglighet: Det gränslösa, flexibla arbetslivet möjliggörs genom modern 
informationsteknik, vilket sätter förväntningar på medarbetares ständiga 
tillgänglighet (Allvin, 2006). I studien används denna beskrivning. 
 
Work-life balance: I den här studien behandlas work-life balance utifrån Noon 
& Blytons (2007) tolkning av begreppet. En balans mellan sfärerna nås då 
individen känner att hen når en tillfredsställelse i både arbets- och hemmasfären. 
I studien benämns hemmasfären även som övrig tid, familjetid och fritid. 
Upplevelsen av work-life balance är individuell och beror på individens 
preferenser gällande utrymme av vardera sfär.  
 
Stressor: Begreppet stressor innebär i den här studien en beskrivning på en 
psykisk påfrestning som skapar en reaktion hos individen som både kan vara av 
en positiv och negativ karaktär. Inspiration till definitionen har hämtats från 
Lazarus & Folkmans (1984) teori om coping där de menar att en stressor inte 
enbart behöver upplevas som en negativ företeelse. 
 

1.3 Den studerade organisationen - Spotify 

Spotify är ett multinationellt musikstreamingföretag som grundades i Sverige år 
2006 av Daniel Ek och Martin Lorentzon. Spotify är marknadsledande inom 
musikstreamingbranschen med cirka 90 miljoner användare och cirka 30 
miljoner betalande prenumeranter. Företaget är verksamt i cirka 60 länder och är 
under ständig expansion. Tjänsterna som erbjuds är online-streaming av musik, 
podcasts och videos. Arbetsgivarvarumärket Spotify är starkt och ligger i topp 
bland attraktiva arbetsgivare inom techbranschen i Sverige. Spotifys HR-
avdelning består av fyra avdelningar; Learning and Development, 
Compensation and Benefit, Talent Acquisition (TA) och HRM. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Spotifys HR-funktion. 
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TA består av rekryterare med arbetsformer som präglas av hög autonomi och 
tillit. Spotifys höga expansionstakt har inneburit en stor förändring även för TA, 
som inneburit en hög arbetsbelastning och att arbetsstyrkan mångdubblats på 
kort tid. Den snabba expansionstakten innebär att endast ett fåtal medarbetare 
varit anställda längre än sex månader och många är unga och därmed i början av 
sin karriär; avdelningen har en genomsnittsålder på 33 år. Det finns en ambition 
hos avdelningschefen att bemöta varje TA-medarbetare utifrån deras 
förutsättningar, att följa med expansionstakten på ett ansvarsfullt sätt och att 
måna om medarbetarnas långsiktiga välmående på avdelningen. 
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2. METOD                         

I följande kapitel presenteras en redogörelse kring studiens metodologiska 
beslut. Inledningsvis beskrivs de metodologiska utgångspunkter som studien 
utgått ifrån för att vidare beskriva urval, studiens genomförande, 
kvalitetskriterier, etiska övervägande och analysmetod.  
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Studien har utgått ifrån socialkonstruktivistisk epistemologi där verkligheten ses 
som både socialt producerad och reproducerad. Det innebär att människor inte 
upptäcker kunskap utan att människor konstruerar den (Denzin & Lincoln, 
2000). Människor utvecklar således kunskap i sociala sammanhang och 
konstruerar upplevelser av tillgänglighet, flexibilitet och work-life balance i 
sociala kontexter beroende på kultur och kollegor, vilket gör det intressant att 
undersöka det gränslösa arbetet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Här 
finns även paralleller till etnometodologi, vilket Garfinkel (1968, 1975) 
beskriver som vetenskapen om människors tillvägagångssätt för att skapa 
intersubjektiva ordningar. Detta innebär med andra ord ett sätt att studera en 
grupp människors praktiker som vanemässigt används för att skapa olika 
igenkännbara ordningar - med syfte att fånga in kunskap om deras metoder. 
Garfinkel (1968, 1975) menar även att individens upplevelser och motiv inte 
endast går att undersöka genom deras tankar och känslor utan istället bör förstås 
i relation till andra. Vidare beskrivs att människans inre värld inte går att 
undersöka och att verkligheten istället ska studeras utifrån observerbara 
praktiker genom att se hur praktikerna iscensätts och skapar värde i en social 
omgivning. Målet med etnometodologi är således att visa hur ordningen skapats 
av gruppen - hur mening, förståelse och rationalitet skapas i en social situation. 
Garfinkel har genomfört en rad experiment där socialt oskrivna regler har brutits 
och bemötts av starka reaktioner - skapandet av kontinuerlig ordning är stark 
(Garfinkel, 1963, 1964, 1967a). I studien har det socialkonstruktivistiska 
perspektivet tillsammans med det etnometodologiska perspektivet bidragit till 
att kunna blottlägga normer, rutiner och praktiker som formar rekryterarnas 
vardag i samspel med andra i det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. 
 
Då studiens syfte är att få en förståelse för rekryterarnas upplevelse av det 
gränslösa arbetet i en expanderande, multinationell organisation, tolkas 
individens verklighet. En hermeneutisk utgångspunkt har valts till studien då 
den bidrar till en förståelse av människans socialt konstruerade verklighet. Den 
hermeneutiska forskningsansatsen fokuserar på förståelse genom inkännande 
och tolkning av människans verklighet genom det skrivna och talade språket 
(Denzin & Lincoln, 2000). Forskaren når förståelsen av individens verklighet 
genom att inneha ett nyfiket och öppet förhållningssätt i tolkandet (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). En betydelsefull del av den hermeneutika tolkningen är att 
förstå delen och helheten av det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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Detta för att de måste förstås ihop för att kunna förstås utifrån varandra; delen 
kan inte förstås utan helheten och helheten kan inte förstås utan delen. I 
praktiken innebär det att forskaren börjar fördjupa sig i en del för att sedan 
förstå den i samband med helheten, vilket leder till nya insikter om den 
studerande delen.  
 
Genom att alternera mellan del och helhet kan en djup förståelse av bådadera 
skapas (Alvesson & Sköldberg, 2008). I denna studie kan medarbetaren ses som 
delen och Spotifys omvärld kan betraktas som helheten. Genom att alternera 
mellan dessa kan medarbetarens upplevelse av det gränslösa arbetet förstås. En 
annan faktor som har betydelse i den hermeneutika tolkningen är förförståelsen 
som ligger till grund för den fullständiga förståelsen av det som studeras 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna process beskrivs genom en aletisk cirkel 
där förståelse växer fram genom att forskarens förförståelse förenas med ny 
kunskap som genererar nya tolkningsansatser som i sig leder till ny 
förförståelse. Studiens skribenter gick in med en bred förförståelse för 
forskningsfältet då både intresse och nuvarande studier inom ämnet anses ha 
gynnat tolkningsprocessen, då förförståelsen skapade goda förutsättningar att nå 
en djup förståelse.  
 
2.2 Abduktiv ansats 
För att säkerställa en relation mellan vetenskaplig teori och inhämtad empiri kan 
en induktiv eller deduktiv ansats väljas (Alvesson & Sköldberg, 2008). I en 
induktiv ansats utgår forskningen från empirin med syftet att generera en teori 
medan en deduktiv ansats medför formuleringen av en hypotes som sedan 
prövas empiriskt. Abduktion kan förenklat ses som en ansats som har inslag av 
både den induktiva och deduktiva ansatsen men som ”varken formellt eller 
informellt är någon enkel ’mix’ av dessa eller kan reduceras till dem; den tillför 
nya och helt egna moment” (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55).  
 
Ett abduktivt förhållningssätt valdes till den här studien då ett öppet, 
förutsättningslöst antagande av verkligheten varvat med ett förhållningssätt där 
studiens skribenter till viss del gick in med en föreställning om hur verkligheten 
skulle se ut, ansågs gynnsamt för processen. Fördelen med en abduktiv 
metodansats är att det förhindrar forskaren att låsas till ett strikt arbetssätt 
(Denzin & Lincoln, 2000). Genom att växla mellan den vetenskapliga 
forskningen och det empiriska materialet kunde goda förutsättningar skapas för 
att nå nya insikter under processens gång; utifrån pendlingen mellan 
förförståelse och förståelse, i enlighet med den hermeneutiska utgångspunkten. 
Utifrån nya insikter och tolkningar kan kunskap kontinuerligt skapas, vilket ger 
upphov till kommande tolkningar.  
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2.3 Urval 

I ett första skede av urvalsprocessen definierades denna studies teoretiska 
population utifrån problemformuleringen till att omfatta alla människor som kan 
kategoriseras till gruppen rekryterare i en expanderade och multinationell 
organisation präglad av ett gränslöst arbete. Den teoretiska populationen utgör 
hela den grupp av enheter en forskare är intresserad av att undersöka (Jacobsen, 
2002). Då det inte är möjligt att undersöka hela denna grupp är det avgörande 
för forskare att sträva efter ett representativt urval, för att på mest fördelaktigt 
sätt spegla verkligheten. I det andra steget i processen genomfördes således ett 
strategiskt urval av intervjupersoner på företaget Spotify, utifrån den teoretiska 
populationen för att nå ett så representativt urval som möjligt. Rekryterarna 
utgjorde en intressant grupp att undersöka då deras arbetsuppgifter kräver en 
hög grad av flexibilitet och tillgänglighet, vilket är särskilt betydande i den 
expansionsfas som Spotify befinner sig i just nu. Urvalsgruppen avgränsades 
därmed i tredje steget till att bestå av medarbetare från TA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 2: Flödesschema av studiens urvalsprocess. 

 
I kvalitativa studier föredras ett medvetet urval av intervjupersoner för att samla 
informationsrik och värdefull data (Denzin & Lincoln, 2000). Det fanns inte full 
möjlighet för studiens skribenter att avgöra urvalet men en önskan om ett 
strategiskt, medvetet urval framfördes till kontaktpersonen, chefen för TA. I ett 
fjärde skede beslutades antalet intervjupersoner utifrån studiens syfte. Det blir 
problematiskt att göra ingående tolkningar av data om alltför många 
intervjupersoner ingår i studien och motsatsvis skulle ett fåtal intervjuer 
resultera i svårigheter att åstadkomma analytiska generaliseringar utifrån 
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resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån denna studies syfte; att förstå hur 
rekryterare upplever flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en 
expanderade och multinationell organisation präglad av ett gränslöst arbete, 
beslutades att femton intervjupersoner mättade behovet för att få en gedigen 
uppfattning om medarbetarnas upplevelse och hantering och därmed uppfylla 
studiens ändamål. Femton intervjuer ligger i linje med det antal som benämns 
som vanligt i kvalitativa intervjustudier; 15 +/- 10 (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Med utgångspunkt i vår önskan om ett strategiskt, medvetet urval presenterade 
kontaktpersonen, tillika rekryteringsavdelningens chef, det slutgiltiga urvalet av 
femton medarbetare ur rekryteringsavdelningen på Spotify. Det strategiska 
urvalet genomfördes med hänsyn till en balanserad könsfördelning och en 
spridning i ålder i den mån detta var möjligt för att uppnå maximal spridning i 
urvalet och på så vis nå en representativ bild. Det strategiska, medvetna urvalet 
av rekryteringsmedarbetare på Spotify möjliggjorde insamlingen av relevant och 
djupgående data för att sträva efter att skapa en större förståelse för 
medarbetarnas vardag i det gränslösa arbetslivet. 
 

2.4 Studiens genomförande 

Studiens datainsamlingsmetod utgjordes av kvalitativa, semistrukturerade 
forskningsintervjuer. Studiens syfte medförde en viss grad av fasta ingångar, 
vilka påverkade intervjuguidens grad av strukturering och utformning. 
Semistrukturerad, kvalitativ intervjuform har målet att tolka innebörden av 
intervjupersonens beskrivningar av dennes verklighet (Kvale & Brinkmann, 
2009). En kvalitativ forskningsintervju syftar således till att försöka förstå 
intervjupersonernas verklighet utifrån deras erfarenheter och synsätt, vilket 
innebär att det inte går att i förväg avgöra vad som är det sanna svaret på en 
fråga (Denzin & Lincoln, 2000).  
 
Intervjuerna genomfördes i enskilda konferensrum på Spotifys huvudkontor, då 
det ansågs mest lämpligt av praktiska skäl eftersom kontoret är belagt i en annan 
stad än studiens skribenters hemort. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar 
vikten av att intervjupersonerna befinner sig i en trygg miljö under 
intervjusituationen. Utförandet av intervjuerna på arbetsplatsen kan således ha 
främjat en gynnsam, bekväm miljö för intervjupersonerna. För att inleda 
intervjuerna på ett professionellt sätt gavs en kort introduktion med en 
beskrivning av studiens syfte. Då de första minuterna av intervjun är 
utslagsgivande är det centralt att låta intervjupersonen få en uppfattning om 
situationen och om intervjuaren. Inledningen av intervjun fungerar som en 
uppvärmning för båda parter, vilken är nödvändig för att skapa en atmosfär av 
öppenhet i situationen (Jacobsen, 2002; Kvale och Brinkmann, 2009). Under 
genomgången av studiens relevans tydliggjordes att ändamålet innefattade att få 
en överblick över situationen på avdelningen och att sedan komma med 
eventuella förbättringsåtgärder för att säkerställa välmåendet bland 
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medarbetarna och att företaget i sin tur ska bli ännu bättre. Det är fördelaktigt att 
på detta vis klargöra syftet med intervjun genom att relatera detta till individens 
egna mål (Denzin & Lincoln, 2000). Vidare poängterades intervjupersonernas 
frivillighet och anonymitet följt av beskrivning av tidsramen för intervjun. 
Tidsspannet för intervjuerna uppgick till en timme, vilket stämmer överens med 
den tid Jacobsen (2002) beskriver som en optimal tidsram för att få djup i 
intervjun utan att vara uttröttande för intervjupersonen eller intervjuare. Den 
inledande beskrivningen avrundades med att intervjupersonen fick möjlighet att 
ställa frågor innan intervjun inleddes, i enlighet med det Kvale och Brinkmann 
(2009) rekommenderar. 
 
Studiens semistrukturerade intervjuer utfördes med stöd av en intervjuguide 
(bilaga 1), vilken bestod av teman framtagna ur studiens forskningskartläggning 
och innehöll förslag på frågor i enlighet med det tillvägagångssätt som beskrivs 
av Kvale och Brinkmann (2009) gällande semistrukturerade 
forskningsintervjuer. Denna typ av förstrukturering av intervjuer behöver inte 
innebära en sluten datainsamling utan det är fortfarande möjligt att genom dessa 
teman upprätthålla öppenhet i intervjun (Jacobsen, 2002). Förstruktureringen i 
intervjuguiden säkerställde att relevanta ämnen för studiens syfte utgjorde fokus 
för medarbetarna i intervjuerna. Målet var dock att låta intervjupersonerna fritt 
styra samtalet inom de relevanta ämnena i intervjuguiden. Under intervjuerna 
eftersträvades ett naturligt samtalsflöde för att framkalla oplanerade 
beskrivningar av känslor och upplevelser hos intervjupersonerna, snarare än 
spekulativa svar. För att lyckas med detta användes öppna frågor inklusive 
följdfrågor med syfte att fördjupa intervjupersonernas resonemang. Utöver 
behärskandet av frågetekniken är förmågan att lyssna aktivt en avgörande 
egenskap hos en framgångsrik intervjuare. Ett aktivt lyssnande, tillsammans 
med skickliga avsteg från metodregler och struktur vid behov, kan öppna upp 
för följdfrågor som kan leda till fruktbara och intressanta svar (Kvale och 
Brinkmann, 2009). För att ställa relevanta följdfrågor krävs således känslighet 
för samspelet mellan parterna, kunskap om ämnet och även en god insikt i vilka 
frågor som efterfrågas. 
 
Pilotversioner av intervjuer genomfördes för att skapa en plattform för lärande 
och reflektion och genomfördes på intervjupersoner som motsvarade studiens 
undersökningsgrupp med syftet att prova ett visst upplägg, i enlighet med 
Denzin & Lincoln (2000). De genomförda pilotstudierna utfördes med två 
rekryterare i samma åldersspann och med samma utbildningsbakgrund som 
rekryterarna på Spotify, med syfte att komma nära studiens verkliga 
undersökningsgrupp och deras syn på verkligheten. Utöver två pilotstudier 
testades även intervjuguiden mellan oss skribenter vid sex olika tillfällen, för att 
synliggöra förbättringsmöjligheter och skapa ett naturligt flöde i samtalet som 
mynnar ut i fruktbara, intressanta svar. De färdigheter som övats upp genom 
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övningen var till stor hjälp under de verkliga intervjusituationerna då båda 
skribenterna kände sig väl förberedda och trygga med intervjuguiden. Denna 
trygghet bidrog till mod att ta värdefulla avsteg från intervjuguiden för att 
generera uttömmande svar som uttrycktes i ett brett spektrum av känslor och 
upplevelser hos intervjupersonerna. Samtliga femton intervjuer spelades in dels 
för att främja en dynamik i intervjuflödet men även för att ha möjlighet att 
transkribera vårt material ordagrant.  
 

2.5 Bearbetning och analys av data                            
Analysprocessen började med att de femton genomförda intervjuerna 
transkriberades till en 235 sidor lång text där medarbetarnas uttalanden 
ordagrant skrevs ner. En utmaning med kvalitativ analys är att skapa mening ur 
en sådan stor mängd data (Kvale & Brinkmann, 2009), en utmaning som 
hanterades genom tillämpningen av analysmetoden meningskategorisering (se 
bilaga 2). Med hjälp av meningskategorisering urskildes mönster och kategorier 
som låg till grund för att tolkningen togs fram, vilket även är syftet med denna 
analysmetod. Detta tillvägagångssätt innebar att alla delar kunde betraktas i en 
större helhet, vilket är en fördel i en hermeneutisk tolkning (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Vidare innebär vårt hermeneutiska förhållningssätt att vi 
kunde blottlägga underliggande strukturer och det som är dolt, där även 
förförståelsen bidrog i tolkningen. Studiens skribenters förförståelse gällande 
rekryteringsyrket var begränsad, däremot fanns en bred förförståelse för 
teoretisk HR samt praktisk erfarenhet av det gränslösa arbetet. Bearbetning av 
de transkriberande texterna genomfördes i flera systematiska steg där studiens 
skribenter till en början gick igenom hela materialet var för sig för att plocka ut 
de mest betydelsefulla citaten. Värderingen av citaten baserade sig på studiens 
syfte och forskningsfrågor; TA-medarbetarnas upplevelse och hantering av det 
gränslösa arbetet.  
 
I ett första steg kodades varje citat med en rubrik för att underlätta 
bearbetningen av materialet. I ett andra steg sammanställdes den ena skribentens 
enskilda, utvalda citat utifrån varje intervju tillsammans med den andra 
skribentens utvalda citat. Varje citat som värderats som betydelsefullt 
diskuterades gemensamt med syftet att skapa en samförståelse för vilka citat 
som var av mest relevans för studien. Denna diskussion och samförståelse 
genererade således ett dokument för varje intervjuperson med mest relevanta 
citat. Efter detta andra steg i processen uppgick materialet sammanlagt till 104 
sidor bestående av utvalda, värdefulla citat. Det tredje steget i den systematiska 
analysmetoden innebar kategorisering; utifrån varje intervjupersons kodade citat 
förekom citat som liknade varandra vilket bildade en subkategori. Vardera 
subkategori markerades som en övergripande rubrik över gruppen av citat. 
Under detta skede hölls en dialog med texten, vilket innebar att det skedde en 
växelverkan mellan vår förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 
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2008). I sammanställningen av alla intervjupersoners subkategorier upptäcktes 
mönster då liknande rubriker återfanns i nästan varje intervjupersons dokument 
- därigenom skapades kategorier.  
 
I ett fjärde steg i processen skapades relevanta teman och underteman till 
resultatkapitlet, vilka inspirerades av kategorierna som skapats i varje 
intervjupersons dokument. Det var ett kreativt arbete där Post-It-lappar 
möjliggjorde ett testande av olika tänkbara alternativ för upplägg av det 
empiriska resultatet. Slutligen beslutades det att resultatkapitlet skulle 
presenteras utifrån fyra teman; flexibilitet, tillgänglighet, work-life balance och 
hantering av det gränslösa arbetslivets utmaningar. De identifierade temana låg 
till grund för vilka teoretiska kategorier som framtogs för att bilda det teoretiska 
ramverket och den tidigare forskningen - detta med syfte att passa de empiriska 
fynd som gjorts för att möjliggöra en fördjupning av vår analys. Det innebar att 
studiens skribenter genom studiens abduktiva ansats pendlade mellan både 
empiri och teori med mål att skapa ett så beskrivande ramverk som möjligt om 
det gränslösa arbetet på Spotify. 
 

2.6 Etiska överväganden                           
Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) 
gällande individskyddskravet för intervjupersonerna. I individskyddskravet 
ingår informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska delge information 
kring studiens syfte och vilken roll undersökningsdeltagarna har i projektet. 
Frivilligt deltagande ska lyftas upp och likaså rätten att kunna avbryta sin 
medverkan. Informationskravet i den här studien uppfylldes dels genom att 
intervjupersonerna fick information om studiens syfte via mail två veckor innan 
intervjuerna genomfördes. I början av varje intervju betonades att deltagandet 
var frivilligt och att deltagarna när som helst fick avbryta intervjun. 
Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan i studien. Samtyckeskravet beaktades genom att urvalet baserades på 
intervjupersoner som frivilligt ville delta. Under intervjun betonades deltagarnas 
rätt att bestämma över sin medverkan och intervjun utgick följaktligen från 
intervjupersonens villkor.   
 
Konfidentialitetskravet innebär att måna om deltagarnas anonymitet genom att 
noggrant handskas med lämnade uppgifter. Under intervjun nämndes att 
deltagarnas uttalanden och namn i uppsatsen skulle fingeras och därmed bli 
anonyma, vilket uppfylldes genom att intervjupersonernas namn slumpmässigt 
kodades till siffror mellan 1 och 15. Anonymitet ansågs synnerligen viktig i 
denna studie då en stor del av arbetsgruppen intervjuades och det ansågs 
betydelsefullt att eliminera möjligheten att kunna särskilja vem som sagt vad, 
vilket var något som noga övervägdes i studiens resultatavsnitt. En ytterligare 



14 
 

insats som vidtogs för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet var att dölja 
eventuella namn eller övriga uppgifter som kunde koppla citaten till en specifik 
person. Detta gjordes genom att uppgifterna i citaten kodades om i hakklamrar. 
Kodningen anses inte ha påverkat essensen i innehållet, då kontexten och 
medarbetarnas upplevelse och hantering beskrivs utförligt även utan att nämna 
specifika namn eller uppgifter. Vidare översattes en av de femton intervjuerna 
från engelska till svenska för att måna om samtliga deltagares anonymitet. 
Nyttjandekravet betyder att enskilda deltagares uppgifter inte får avses till något 
annat än forskningsändamål. Detta togs i beaktning under hela 
forskningsprocessens gång, då varken Spotify som arbetsgivare eller någon 
annan än studiens skribenter fick ta del av rådata som kan röja den enskilda 
intervjupersonens uttalanden. 
 
2.7 Kvalitetskriterier 
För att kvalitetsvärdera studien har vi utgått från Guba och Lincolns (1989) 
kriterier som är användbara i en kvalitativ metod. De utgår från kriterierna 
tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och neutralitet. Tillämplighet 
beskrivs som en kvalitetsstämpel för att säkra en överensstämmelse mellan 
verkligheten som forskaren beskriver och intervjupersonernas utsagor. Det krävs 
att forskarna kan uppfatta den verklighet som medarbetarna upplever, något som 
beprövades under de pilotintervjuer som vi genomförde. För att uppnå 
tillämplighet ställdes följdfrågor vid behov för att bekräfta intervjupersonens 
svar. Överensstämmelse uppnås då en tydlig framställning av kontexten görs 
med syfte att nå en överförbarhet. Inledningsvis i studien beskrivs Spotify som 
organisation samt TA-medarbetarnas förutsättningar i det gränslösa arbetet, med 
syfte att ge läsaren en så ingående förståelse som möjligt. Larsson (2009) ställer 
sig kritisk till den kontextlikhet Guba och Lincoln (1989) beskriver, vilket 
liknas med generaliserbarhet. Larsson (2009) är kritisk till om generaliserbarhet 
verkligen kan åstadkommas i och med att individer agerar olika inom samma 
kontext. Pålitlighet berör studiens trovärdighet och hur väl data håller över tid 
(Guba & Lincoln, 1989). För att skapa trovärdighet i studien beskrevs 
genomförandet noggrant för att liknande studier ska kunna utföras utifrån 
samma tillvägagångssätt.  Neutralitet berör säkerheten i huruvida forskaren inte 
är färgad i och med studiens resultat i relation till det framtagna datamaterialet 
(Guba & Lincoln, 1989). För att påvisa noggrannheten och objektiviteten i 
studien redovisades bearbetningen och behandlingen av våra data har gått till på 
ett tydligt sätt, genom att visa på konkreta exempel i metodkapitlet. Studiens 
sammanställda resultat och beskrivningen av Spotify skickades till chefen på 
TA, för att bekräfta att en representativ bild fångats av både den studerade 
avdelningen och organisationen i stort. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom gränslöst arbete samt 
studiens teoretiska begrepp, vilka tillsammans utgör den teoretiska 
referensramen. 
 
För att identifiera forskning inom området som låg närmast studiens fokus på 
gränslöst arbete började sökningen i databaserna Scopus och Google Scholar 
med sökord och formuleringar i nära anslutning till urvalsgruppen (se figur 2). 
Denna första sökning utgjordes således av formuleringar som “boundaryless 
work”/”boundless work”/flexibility/accessibility/”work life balance” i 
kombination med sökord som recruiter/recruitment/HR/HR 
professional/knowledge worker/white collar/. Vidare inkluderades även den 
globala, expanderande aspekten, med sökord som 
global/multinational/expansion. Då denna nischade sökning med kombinationer 
av sökord inte resulterade i några relevanta fynd fortsatte sökningen där 
sökorden behandlades i färre kombinationer och även enskilt. En sållning fick 
sedan genomföras för att vaska fram forskning som var relevant för studiens 
syfte, då merparten forskning genomförts inom fält som inte bedömdes vara 
relevanta för studien, exempelvis inom vårdsektorn.  
 
Sökningen resulterade slutligen i relativt allmänna forskningsfynd på området, 
vilka tillsammans utgör en nyanserad bild av forskningsläget. Då forskningen på 
området inte behandlar rekryterares upplevelse och hantering av gränslöst arbete 
i en multinationell, expanderande organisation tillför denna studie ett värde till 
forskningen. Då studien baserats på ett abduktivt förhållningssätt genomfördes 
sökningar för att identifiera värdefull forskning kontinuerligt under processens 
gång, då insamlingen av det empiriska materialet visade riktningen för vad som 
var relevant för studien. Kontinuerligt infördes även teoretiska begrepp i den 
teoretiska referensramen, baserade på det empiriska materialet; de teoretiska 
begreppen har varit av stor vikt för att förklara och analysera det empiriska 
materialet.   
 

3.1 Det gränslösa arbetslivet  

I inledningen beskrivs hur samhällets ekonomiska och teknologiska 
förändringar inneburit radikala förändringar både i hur organisationer etablerar 
sig men även de nya villkor som vuxit fram för individen i arbetslivet. Lysgaard 
(1961) hävdar att individen har blivit utelämnad till de omättliga krav till följt av 
de tekniska och ekonomiska system som finns inom organisationen. Vidare 
beskrivs att det därmed skett en försvagning av arbetskollektivet. Det innebär att 
ingenting står emellan individen och systemet, vilket öppnar upp för en 
sårbarhet (Allvin, 2006). Individen har därmed blivit utelämnad till sin egen 
förmåga i det moderna arbetslivet, som även kan benämnas som det gränslösa 
arbetslivet - där gränser och arbetsuppgifter blivit mer outtalade (Allvin, 2006). 



16 
 

Detta ger upphov till en osäkerhet som kan uttryckas i att medarbetaren arbetar 
för mycket för att undvika att bli uppsagd, ifrånsprungen eller utelämnad 
(Allvin, 2006). För att medarbetaren ska hålla sig anställningsbar är det 
betydelsefullt att utveckla de egenskaper som är eftertraktade i det moderna 
arbetslivet. Två betydelsefulla egenskaper är sociala färdigheter och förmåga att 
hantera information; för att kunna hantera “det sociala spelet” samt att värdera, 
sålla och utnyttja information som blivit allt mer omfattande i sin mängd 
(Allvin, 2006). Att överleva i det moderna arbetslivet innebär således att kunna 
utnyttja sin kunskap och ständigt lära nytt. För organisationens del innebär det 
att kunskap inte i samma utsträckning är knutet till ett kollektiv som utgör 
arbetskraften, utan att kunskapen numera ligger utspridd på självgående 
individer (Allvin, 2006). Sennett (2007) menar dessutom att det i dagens 
arbetsliv inte finns tid till djupinlärning, vilket leder till en kunskapsurholkning 
där medarbetarna bara hinner “skumma på ytan” i sitt lärande. Vidare beskrivs 
att detta kan leda till en otillfredsställande känsla hos medarbetaren som uttrycks 
i en utebliven chans att visa vad hen går för - då arbetet upplevs utföras 
passabelt. 
 
Allvin (2006) hävdar att de nya villkoren till följd av det gränslösa arbetet 
innebär att individen är utelämnad till att hantera diffusa och otydliga gränser i 
sitt arbete. Från organisationens sida beskrivs att det gränslösa arbetet innebär 
en flexibilitet som i sin tur genererar en stor frihet och möjliggör för 
medarbetaren att utföra sitt arbete hur och när hen önskar. Sennett (2000) menar 
att det i debatten om flexibilitet ofta argumenteras för att individen genom 
flexibla arbetsarrangemang får en större möjlighet till att kunna gestalta sitt liv i 
jämförelse med arbete i byråkratiska organisationer. Vidare beskrivs den 
påtalade friheten som falsk då avregleringen fortfarande existerar i en ny 
skepnad av maktordningar, kontrollmekanismer och maktstrukturer - en skepnad 
som dessutom är svårare att uppfatta för individen. Allvin (2006) bekräftar 
föregående resonemang och menar att den avreglering som skett har lett till att 
andra typer av regleringar har uppstått för individen. Individens frihet 
uppkommer således om organisationens värdesystem, mål och förhållningssätt 
efterlevs. Allvin (2006) spinner vidare i sitt resonemang och beskriver att 
styrningen av individens arbete främst sker i tre nivåer. Den första nivån är 
genom administrativa mjukvaror och resurser och den andra nivån utmärks av 
medarbetarsamtal eller möten där individuella prestationer följs upp. Den tredje 
nivån berör symboliska system där företagskulturen i form av språkbruk och 
värdet i varumärket sätter prägel på hur arbetet ska utföras. Genom de tre 
nivåerna blir individen fortfarande styrd i sitt arbete, vilket går emot den 
påtalade friheten (Allvin, 2006). De nya villkoren följt av det gränslösa arbetet 
innebär dock en möjlighet att förverkliga sig själv och sin karriär (Allvin, 2006).  
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Sennett (2000) menar att det finns individer i det nya arbetslivet som utnyttjar 
möjligheten till att förverkliga sig själva genom att sträva efter mer kvalificerade 
anställningar. Dessa individer arbetar främst för sin egen vinning och karriär, 
där lojalitet endast följs av det officiella anställningskontraktet. Individens sätt 
att medvetet orientera sig i olika sammanhang och anpassa sig till förändrade 
omständigheter kräver hög autonomi men är nödvändigt för att förbli attraktiv 
på arbetsmarknaden (Allvin, 2006). Enligt Giddens (1991) har individen skapat 
ett personligt projekt av livet i det senmoderna samhället, vilket är av högsta 
prioritet. Projektet blir något individen kan identifiera sig med snarare än de 
människor och aktiviteter runt omkring dem. Det har skett en förflyttning av 
engagemang, lojalitet och identifikation som förr präglades och bars av olika 
gemensamma yttre projekt till att tillhöra det individuella livsprojektet (Allvin, 
2006). Sennett (2000) ser en risk i det då sociala relationer i både arbetsliv och 
privatliv blir lidande. Vidare beskrivs flexibiliteten som ett skäl till att 
kortsiktiga kontakter premieras och långsiktiga, sociala band försummas. Det 
påverkar hur individerna ser på sina sociala relationer utanför arbetet, vilket 
bidrar till en splittrad verklighet (Sennett, 2000). 
 
Sammanfattningsvis har villkoren i det nya, gränslösa arbetslivet bidragit till ett 
stort ansvar på individen att hantera otydliga och diffusa gränser. Ansvaret 
innebär även att utveckla och värna om de förmågor som är önskvärda för att 
förbli attraktiv på arbetsplatsen och arbetsmarknaden. Således innebär det 
gränslösa arbetet en utmaning för individen att anpassa sig till förändrade 
omständigheter och att kunna hantera kortsiktiga relationer, något som är 
betydelsefullt när flexibiliteten och tillgängligheten är stor. 
 
3.1.1 Flexibilitet 
Karlsson (2006) har i sin litteraturöversikt undersökt innebörden av flexibilitet 
och menar att flexibilitet är olika för arbetsgivare respektive medarbetare, vilket 
gör begreppet mångtydigt. Det är dock främst arbetsgivarperspektivet som 
framträder i forskningen, vilket bidrar till en generellt positiv syn på flexibilitet, 
vilket även innebär att individens roll i forskningen till viss del försummas då 
den inte tar samma utrymme (Karlsson, 2006). Enligt Stavrou (2005) handlar 
flexibilitet om mer än anställningsformer; flexibla arbetsförhållanden tillåter 
medarbetare att arbeta på mest lämpliga sätt utifrån individuella preferenser 
gällande plats, dag och tid.  
 
Detta ligger i linje med Allvins (2006) resonemang kring hur organisationer 
använder flexibilitet, vilket illustreras av två vägar där den ena benämns som 
flexibilitet genom utbytbarhet och den andra som flexibilitet genom förtroende. 
Flexibilitet genom utbytbarhet följer av att organisationen gör sig oberoende av 
medarbetaren genom att kunna byta ut hen för att möjliggöra effektivisering. 
Utbytet kan ske genom tidsbegränsade anställningar eller att medarbetare tas in 
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genom bemanningsföretag för kortare uppdrag. Detta sker även genom arbetstid 
då medarbetaren kan få arbeta övertid, jourtid eller skifttid efter organisationens 
behov. I flexibilitet genom förtroende betonas individens frihet att själv 
bestämma över arbetstider, arbetsplats och hur de vill arbeta, vilket gör denna 
typ av flexibilitet individberoende (Allvin, 2006).  
 
Flexibla arbetsformer har införts bland organisationer under de senaste åren med 
målet att betraktas som bättre arbetsgivare och för att skapa större work-life 
balance bland medarbetare (Kelliher & Anderson, 2008). Vidare beskrivs att 
erbjudanden om flexibla arbetsmetoder ger medarbetare högre grad av valfrihet 
och självstyrning, vilket skulle kunna betraktas som att flexibla arbetsmetoder 
således bidrar till högre arbetstillfredsställelse och kvalitet. Möjligheten att 
utöva kontroll över sin arbetssituation och sina arbetsformer värderas högt av 
medarbetare och i gengäld är de villiga att anstränga sig mer. Kelliher och 
Anderson (2010) menar således att flexibla arbetsförhållanden värderas högt och 
att detta leder till att medarbetare, i detta utbyte med sin arbetsgivare, ger mer än 
de tar. Vidare beskrivs att trots att målet med flexibla arbetsförhållanden 
exempelvis är att utjämna balansen mellan arbete och fritid, är det viktigt att ha i 
åtanke att utfallet kan få negativa konsekvenser på balansen på längre sikt. 
Arbetsintensifieringen som sker på grund av att medarbetare känner sig 
tacksamma för flexibiliteten som erbjuds leder således till ett högre arbetstryck. 
Ett högt arbetstryck inom kontorsjobb är en betydande faktor till arbetsstress 
och ohälsa (Carayon & Zijlstra, 1999). 
 
3.1.2 Tillgänglighet 
Medarbetarnas tillgänglighet i det gränslösa arbetet kan kopplas till den 
informationsteknologiska revolution som skett inom datorer och 
telekommunikation (Castells, 1998). Medarbetarens tillgänglighet för arbete kan 
därmed kopplas till den mängd mail som dagligen hanteras. Thomas et al. 
(2006) har i sin studie undersökt det informationsöverflöd som mail ger upphov 
till och fann att en anledning till överflödet av mail tros bero på enkelheten av 
att distribuera dem. Ett ytterligare fynd från studien är att medarbetarna bär en 
känsla av att andra förväntar sig en omedelbar respons av dem. En känsla som 
baserar sig på att det i dagens arbetsliv finns en möjlighet till ständig 
uppkoppling och multitasking (Thomas et al, 2006). Jackson, Dawson och 
Wilsons studie (2003) visar också att medarbetarna är alerta i hanteringen av 
mail då de aktiverar sin mailapplikation mycket kort tid efter en mottagen 
notifikation om ett nytt mail. 
 
Waller och Ragsdells (2012) studie pekar på att medarbetarnas mailande utanför 
arbetstid har tydliga negativa konsekvenser på deras work-life balance, vilket 
kan förklaras med att de upplever en känsla av att gå miste om saker i sitt 
personliga privatliv. Waller & Ragsdell (2012) beskriver att denna känsla skiljer 
sig mellan olika grupper av medarbetare. Vidare förklaras att de medarbetare 
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som har arbetat i företaget under en längre tid förmodas ha nått ett steg i 
karriären och livet där prioriteringsordning ändrats; exempelvis av familjeliv – 
vilket leder till känslan av att gå miste om saker. Detta skiljer sig från de yngre 
medarbetarna utan familj som istället upplever en tillfredsställelse av att hantera 
sin mail utanför arbetstider, vilket förklaras med att de yngre inte i samma 
utsträckning har några familjerelaterade åtaganden att ta hänsyn till och att de 
även vill bli betraktade som hårt arbetande medarbetare. Waller och Ragsdells 
studie (2012) lyfter även fram att viljan av att besvara mail utanför arbetstid kan 
hänvisas till ett mailberoende som uttrycks i en ständigt stark drift att medvetet 
kontrollera sina mail för att undvika ångest. Ett mailberoende anses även vara 
särskilt vanligt hos den yngre generationen som växt upp i en miljö där mail och 
meddelanden ständigt skickas, vilket även ansågs påverka deras balans mellan 
hem och arbete negativt (Waller & Ragsdell, 2012).  
 
Bittman, Brown och Wajcman (2009) har i sin studie undersökt den nya 
mobilteknikens effekter och dess påverkan på individens upplevelse av tid, där 
resultatet pekar på att den utökade arbetstiden som uppstått till följd av den nya 
mobilteknologin inte bidrar till en känsla av tidspress hos medarbetaren. Den 
ständiga uppkopplingen i mobiltelefoner visade sig inte heller vara en faktor till 
att medarbetarna skulle känna att livet känns påskyndat. Vidare beskriver 
Bittman et al. (2009) att den ständiga tillgängligheten istället kan betraktas som 
stressreducerande då individen kan genomföra sitt arbete på platser som tidigare 
var bundet till arbetsplatsen. Mobilanvändning kan således erbjuda en 
flexibilitet i att koordinera och kontrollera sin tid vilket kan bidra till 
tidssparande (Ling, 2004). En negativ aspekt av mobilanvändning lyfts däremot 
av Kaufman-Scarborough (2006) som menar att den nya tekniken kan bidra till 
att tiden känns fragmenterad för medarbetaren och att gränsen mellan hem och 
arbete suddas ut. 
 
3.1.3 Work life balance 
Work-life balance kan beskrivas som en strävan efter att nå balans och 
framgång i både sfärerna arbetsliv och övrig tid utan att den ena urholkar den 
andra (Noon & Blyton, 2007). Bagger och Li (2012) poängterar vikten av att 
främja work-life balance bland medarbetare och menar att beroende på hur en 
individ värderar sin arbets- respektive familjeroll upplevs arbetstillfredsställelse 
således olika. Om arbetet prioriteras högt och värderas som viktigt i livet 
kommer detta att innebära en konflikt mellan familj och arbete vid de tillfällen 
då familjelivet upplevs inkräkta på arbetslivet. Resonemanget bekräftas av 
Allvin (2006) som menar att respektive förhållningssätt styr hur individen 
upplever balans och konflikt mellan sfärerna. Det första förhållningssättet till att 
organisera och prioritera i ett gränslöst arbetsliv beskrivs av Allvin (2006) som 
att sätta arbetet i första hand; övrigt liv anpassas till arbetet, vilket betraktas som 
ett livsprojekt. Det andra förhållningssättet som nämns av Allvin (2006) är att 
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integrera arbetet med övrigt liv, vilket kan innebära att andra områden än arbetet 
får förtur. Om en individ värderar sin arbetsroll lägre och familjetid högre, har 
en eventuell konflikt mellan arbete och övrig tid mindre påverkan på 
välbefinnandet (Bagger & Li, 2012). Vidare beskrivs också att stödet för work-
life balance följaktligen är särskilt betydelsefullt för individer som prioriterar 
arbetslivet högt då de löper större risk att må dåligt om familjetiden inkräktar på 
arbetslivet.  
 
Om det finns en ömsesidig press från familj och arbete som är oförenlig för 
individen uppstår en konflikt (Greenhaus & Beutell, 1985). Konflikter mellan 
arbets- och familjerollen kan te sig på tre olika sätt; konflikt på grund av tid, 
stress eller beteende. En tidsbaserad konflikt kan exemplifieras med en 
medarbetare som vill lägga mycket tid på sitt arbete för att prestera och avancera 
men att hen samtidigt vill spendera tid med familj. En stressbaserad konflikt 
innebär att individen känner sig stressad av de krav som ställs i en av rollerna, 
vilket har en negativ påverkan på prestationen i den andra rollen; exempelvis då 
en individ spenderar överdrivet mycket tid på arbetet. Regelbunden övertid, 
lång- och icke flexibel arbetstid eller olika värderingar hos parterna kan leda till 
stressbaserade konflikter. Olika värderingar hos parterna försvagar stödet till 
varandra, vilket följaktligen leder till större risk för konflikt (Greenhaus & 
Beutell, 1985). Beteendebaserade konflikter kan uppstå då det finns 
motstridigheter i förväntningarna på hur individen ska bete sig i de olika 
rollerna. Detta kan exemplifieras med att en individ har vissa förväntningar på 
sitt beteende i sin yrkesroll, vilka kan vara annorlunda från förväntningarna på 
samma individ i sin hemmasfär.  
 
Greenhaus och Beutell (1985) menar att det krävs en förmåga att växla mellan 
olika rollkrav för att undvika att konflikt uppstår. Unga människor strävar 
generellt mer efter en work-life balance i sitt arbetsliv än den tidigare 
generationen (Loughlin och Barling, 2001). Detta förklaras genom att de yngre 
medarbetarna har sett sina föräldrar offra saker i sitt liv för arbetet som 
resulterat i få fördelar. Sturges och Guests (2004) studie om nyexaminerade 
visar att trots medarbetarnas strävan efter work-life balance arbetar de långa 
arbetsdagar till förmån för sin karriär. Detta ligger i linje med Coffeys studie 
(1994) som visar att många unga medarbetare upplever ett tryck av att arbeta 
långa arbetstider i början av karriären för att kunna visa upp ett hängivet 
engagemang för organisationen. Enligt Sturges och Guests (2004)  studie 
beskrivs obalansen mellan arbete och privatliv som kortsiktig hos de unga 
medarbetarna då de på längre sikt inte kommer att tolerera en obalanserad 
tillvaro. 
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3.2 Teoretiska begrepp 
Enligt studiens abduktiva ansats har teoretiska begrepp adderats under processen 
för att tillsammans med tidigare forskning förklara studiens empiriska material. 
Det förekommer en bredd i valda teoretiska begrepp och den gemensamma 
nämnaren för alla är att de tillför en förklaring till individens upplevelse och 
hantering av det gränslösa arbetlivets utmaningar.  
 
Det gränslösa arbetet kan leda till stressade och pressade situationer som kan ha 
en negativ inverkan på medarbetarnas välbefinnande. Krav-, kontroll- och 
stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är betydelsefull för studien för att 
förklara medarbetarnas upplevelse av flexibilitet och tillgänglighet till följd av 
den höga nivån av tillit som präglar TA på Spotify. Vidare möjliggör Karasek 
och Theorells teori till att lyfta fram potentiella risker för avdelningen, så som 
stress. Antonovskys KASAM-teori (1991) har valts till studien då den beskriver 
ett antal faktorer som är betydelsefulla i individens upplevelse och hantering av 
påfrestande situationer och teorin kan därmed bidra med en insikt i vilka 
friskfaktorer som är viktiga för att upprätthålla ett långsiktigt välmående bland 
medarbetarna på TA. Lazarus och Folkmans (1984) stressteori valdes för att 
addera ett annat perspektiv på stress; för att lyfta fram stress som en positiv 
utmaning. För att få en förståelse för hur rekryterarna på TA förhåller sig till sin 
roll i relation till sina kollegor valdes Goffmans (2009) dramaturgiska 
perspektiv. Teorin blir tillsammans med Clarks gränsteori även central för att 
förklara medarbetarnas upplevelse och hantering av gränser mellan arbete och 
övrig tid. Slutligen adderades två kritiska perspektiv (Alvesson & Spicer, 2011; 
Alvesson 2011) för att lyfta fram potentiella risker med ett gränslöst arbete och 
för att föra in en större samhällelig förståelse. Således genererar bredden av 
teoretiska begrepp en helhetsförståelse för den utmaning som finns med det 
gränslösa arbetet; från ett individuellt, socialt och ett samhälleligt perspektiv. 
 
3.2.1 Individens upplevelse av stressorer 
En klassisk stressmodell är krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 
1990). Modellen består av två faktorer; psykologiska krav och upplevd kontroll 
i arbetet. De psykologiska kraven härstammar från individens omgivning, vilka 
kan beröra tidspress och arbetsbelastning medan kontroll handlar om i vilken 
mån som individen kan möta de krav som ställs eller kommer att ställas. Den 
kontroll som kan anammas är antingen i form av påverkansmöjlighet eller i 
form av kunskapsutveckling, där den förstnämnda berör aspekten huruvida 
individen kan utöva ett bestämmande på arbetsplatsen kring hur och vad som 
ska göras. Kunskapsutveckling behandlar frågan om till vilken utsträckning 
medarbetarnas kunskap används och utvecklas i arbetet. En hög 
kunskapsutveckling kan leda till att medarbetaren känner sig mer rustad för 
krävande situationer. Huvudpoängen i krav- och kontrollmodellen är att 
balansen eller obalansen som uppstår mellan de två faktorerna är avgörande för 
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individens välmående (Karasek & Theorell, 1990). Vidare beskrivs att en balans 
sätter individen i ett utvecklande, aktivt tillstånd medan obalans föder stress. En 
utvidgning av den grundläggande modellen har genomförts, där socialt stöd 
utgör ett tillägg i modellen (Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödet kan 
förklaras utifrån de resurser som en individ har till förfogande av andra 
människor som kan bidra med tillit och trygghet (Währborg, 2009). Faktorn 
socialt stöd anses ha en dämpande effekt på höga krav, vilket kan skapa bättre 
förutsättningar för medarbetarens välmående (Karasek & Theorell, 1990). 
Währborg (2009) instämmer i föregående resonemang och menar att socialt stöd 
kan ha en buffrande effekt som innebär att det sociala stödet kan neutralisera 
faktorer i den psykosociala miljön som kan upplevas som stress. Vidare 
förklaras att ett bristande socialt stöd är nära sammankopplat med hjärt- och 
kärlsjukdomar och andra sjukdomstillstånd relaterade till stress. Det sociala 
stödet kan dels uttrycka sig i ett emotionellt stöd men även i ett instrumentellt 
stöd där de anställda hjälper till att avlasta varandra i arbetet (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 
En ytterligare aspekt av krav- kontroll- stödmodellen berör de långtidseffekter 
som följer av hög respektive låg kontroll, vilket innebär att individen har 
befunnit sig i en endera aktiv eller spänd situation under en längre tid - 
vanligtvis några år (Karasek & Theorell, 1990). I en aktiv situation innebär det 
att individen under flertal år levt med höga krav och hög kontroll vilket 
möjliggör till att kunna påverka sin arbetssituation. Det innebär en utveckling av 
en ”psykisk tillväxt” som är en färdighet i att kunna utöva kontroll. Denna 
uppövade förmåga möjliggör vidare att klara av perioder av spänt och 
ansträngande arbete. Motsatsvis har individer som under en längre tid levt i en 
spänd situation med låga krav och låg kontroll svårt att utveckla kunskaper för 
att ta kontroll. Vidare leder det till en svårighet att hantera en förbättrad 
kontrollsituation då medarbetaren inte är erfaren av att kunna påverka. Den höga 
spänning som ackumuleras efter ett tag kan slutligen leda till sjukdomar och 
fysiska reaktioner som kan leda till att individens välmående blir hotad.  
 
Antonovsky (1991) har i sin forskning studerat hur människor formas av det 
som händer i livet, särskilt med fokus på de individer som varit med om 
påfrestande händelser. Teorin utgår från ett salutogent perspektiv för att 
undersöka vad som håller individen frisk. Den gemensamma nämnaren för de 
individer som klarat sig väl igenom påfrestande händelser är en hög känsla av 
sammanhang – KASAM.  Begreppet består av de tre komponenterna; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet skapas när 
livshändelser är förutsägbara och därmed blir begripliga för individen. De 
människor som har förmågan att göra livshändelser begripliga tenderar i högre 
grad att leva ett friskare liv. I motsats kan händelser i livet som upplevs som 
slumpmässiga eller oförklarliga leda till en känsla av hjälplöshet – att det som 
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inträffar inte går att kontrollera eller begripa. Hanterbarhet handlar om hur väl 
individen upplever förmågan att kunna hantera de problem som uppstår i livet. 
Känslan av hanterbarhet baserar sig även på de resurser individen har till 
förfogande vid de påfrestande händelserna, exempelvis familj, vänner och 
arbetskamrater. Genom att uppleva hanterbarhet kan människan bli en aktiv 
aktör i situationen snarare än ett offer för de påfrestande omständigheterna. 
Meningsfullhet är en komponent som syftar till den motivation en individ har i 
att försöka se en kognitiv och emotionell mening i livets olika situationer. 
Individen måste först uppleva en mening innan en investering av engagemang 
kan göras. Det innebär att individer som har förmågan att hitta mening i svåra 
påfrestande situationer även har större chans att må bättre (Antonovsky, 1991).  
 
Vidare beskrivs följaktligen ett samband mellan ett högt KASAM-värde och ett 
gott fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ett högt KASAM kan även betraktas 
som; ”förmågan att kognitivt och känslomässigt ordna sin perception av 
stressorer, tillsammans med viljan att möta dem, bidrar till en framgångsrik 
problemhantering” (Antonovsky, 1991, s 170). Det innebär att ett högt 
KASAM-värde blir en rustning mot stress då individen kan mobilisera sina 
resurser som krävs för att hantera situationen. Följaktligen blir KASAM-teorin 
värdefull för att förklara TA-medarbetarnas upplevelse av det gränslösa 
arbetslivet och vilka friskfaktorer som avgör ett framgångsrikt hanteringssätt av 
stressorer. 
 
3.2.2 Individens hantering av stressorer 
Stressorer är stimuli som enskilt eller i kombination med varandra kan ge 
upphov till stress. Währborg (2009) kategoriserar först in stimuli i två grupper; 
fylogenetiska respektive ontogenetiska. Fylogenetiska stressorer har likartad 
stresspåverkan på olika individer vilket betyder att ett stimulus ger upphov till 
liknande reaktioner. De ontogenetiska stressorerna däremot är av mer 
individuell karaktär, vilket medför att individer reagerar olika på samma stimuli. 
Vidare beskriver Währborg (2009) olika typer av stressorer som kan leda till 
stress, dessa är indelade i kategorierna fysikaliska, psykologiska, emotionella, 
kognitiva och sociala stressorer. De fysikaliska stressorerna utgörs av 
exempelvis ljud, ljus och temperatur och finns i den fysiska miljön. De är 
mätbara, till skillnad från de psykologiska stressorerna som endast delvis kan 
betraktas som mätbara (Währborg, 2009). De psykologiska stressorerna berör 
observerbara beteenden och förhållningssätt, vilka visar hur sårbar respektive 
tålig en individ är mot stress, vilket kan förklaras utifrån olika 
personlighetstyper. De emotionella stressorerna berör individens upplevelser av 
relationer och hur väl anknytningen sker till andra människor. Hur väl individen 
hanterar känslomässiga relationer är till stor del avgörande för välmåendet och 
stressnivån (Währborg, 2009).  
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De kognitiva stressorerna är betydelsefulla för välmåendet då det är individens 
tankar som avgör hur ett hot upplevs och hanteras. Genom att aktivt styra tankar 
kan en påfrestande situation upplevas som mindre stressande – genom att 
undanröja hotet. Det benämns av Währborg (2009) som att copa; en individuell 
förmåga som är betydelsefull i reduceringen av stress (Währborg, 2009). De 
sociala stressorerna definieras som individens resurser av stöd från exempelvis 
familj, arbetskollegor och chefer. Socialt stöd minskar stressrelaterade 
sjukdomstillstånd och har även funktionen som copingresurs (Währborg, 2009). 
Vidare utgör stressorerna från de benämnda kategorierna en sammanslagen total 
stressbörda, bestående av både emotioner och kognitioner. Den totala 
stressbördan bör vara i balans med individens möjlighet att hantera dessa 
stressorer. Hanteringen sker således genom copingstrategier, genetiska 
uppsättningar och psykologiska faktorer (Währborg, 2009).  
 
Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att individen är medveten om sina 
stressorer för ha att möjlighet att motverka den stress som de kan ge upphov till. 
Likaså kan individens utveckling av hanteringsstrategier ses som en möjlighet 
att reducera stress. Hur väl individen hanterar uppkomna stressorer i 
arbetetslivet är dels beroende av individuella faktorer men även den omgivande 
arbetsmiljön. Theorell (2012). De individuella faktorerna baserar sig på det 
individuella program som en individ innehar, bestående av den genetiska 
uppsättningen från exempelvis barndomsupplevelser samt från 
tidigare erfarenheter, vilket avgör vilka reaktioner som utlöses. Det är således 
medarbetarens individuella program som avgör hur väl hen copar med 
psykosociala påfrestningar, där även tron på sig själv att kunna bemästra och ta 
kontroll över situationen är betydelsefull (Theorell, 2012).  
 
Rotter (1966) har myntat konceptet “locus of control” som beskriver den 
upplevda känslan av kontroll som individer upplever i olika situationer av 
påfrestande karaktär. Den upplevda kontrollen hos individen kan kategoriseras 
som en intern respektive extern kontroll. Individer som upplever att de har 
möjligheten att själva påverka ett problem eller en påfrestande situation har en 
intern kontroll. De känner tilltro till att de kan påverka situationen genom sina 
egna förmågor, egenskaper och åtaganden. Individer med en extern kontroll 
tenderar istället att förflytta sin kontroll till yttre omständigheter där tur, ödet 
och andra individer får avgöra hur situationen löser sig (Rotter, 1966). 
 
Vidare beskrivs två copingmönster präglat av arbetsmiljön som antingen kan 
vara öppna eller dolda (Theorell, 2012). Ett öppet copingmönster innebär att 
individen kan lyfta ett problem explicit på arbetsplatsen, vilket innebär en större 
möjlighet till att uppleva en känsla av påverkan och kontroll över problemet. 
Det dolda mönstret har motsatt effekt och innebär att individen i det tysta kan 
uppleva en hjälplös situation som är utom hennes kontroll. Det är därmed 
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betydelsefullt att att skapa en arbetsmiljö som både är präglad av en hög 
frispråkighet och ett stort beslutsutrymme för att medarbetarna ska uppleva 
kontroll och undvika stress (Theorell, 2012). 
 
Till studien har Lazarus och Folkmans (1984) transaktionsmodell valts där 
tolkningen av begreppet coping kan förklaras med “att ständigt ändra sina 
kognitiva och beteendemässiga ansträngningar, med mål att hantera specifika 
externa och/eller interna krav som upplevs som påfrestande” (Lazarus & 
Folkman, 1984, s. 141). Copingstrategier kan därmed ses som hanteringssätt av 
problem eller som ett sätt att reglera de känslomässiga reaktioner som är 
sprungna ur en påfrestande situation som väckt stressorer. I mötet med 
stressorerna är individens miljö en betydelsefull faktor för vilka strategier som 
väljs (Lazarus & Folkman, 1984). I praktiken innebär mötet av en stressor en 
bedömning som avgör de känslomässiga och kognitiva reaktionerna. 
Bedömningsprocessen i coping sker i två steg där en primär och en sekundär 
bedömning av situationen genomförs (Lazarus & Folkman, 1984). Den primära 
bedömningen fastställer hur individen tolkat stressorn - som antingen uppfattas 
som godartad, irrelevant eller stressande. I det här skedet summeras potentiella 
för- eller nackdelar ihop för att individen ska kunna göra en adekvat 
uppskattning av situationen. En godartad bedömning innebär att stressorn 
upplevs som en hanterbar utmaning mer än en påfrestning (MacEwen, 2013; 
Lazarus & Folkman, 1984). MacEwen (2013) beskriver vidare att det leder till 
att individen upplever kontroll och känner en känslomässig belöning över att 
bemästra utmaningen. Hos enstaka individer kan detta tillstånd leda till skuld 
och ångest då de tolkar den positiva situationen som tillfällig och att de i ett 
senare skede vid en motgång får “betala tillbaka” (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Om bedömningen upplevs som stressande kan stressorn sätta individen i tre 
olika tillstånd; ångest, sorg/vrede och personlig utveckling. Det första tillståndet 
av ångest är sprunget ur en känsla av hot medan det andra tillståndet av 
sorg/vrede uppkommit från en situation där stressorn medfört en personlig 
förlust eller skada för individen. Det exemplifieras med ett skadat 
självförtroende eller en förlorad prestationsförmåga som i något avseende 
upplevs av individen som hotande. I det tredje tillståndet betraktas stressorn som 
en positiv företeelse som kan bidra till personlig utveckling och lärande 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
 
I det andra steget genomförs en bedömning kring huruvida individen har 
förmågan att hantera situationen - om hotet, skadan eller förlusten på något sätt 
kan undanröjas. Vidare innebär skedet att individen utvärderar och identifierar 
vilka lösningar som finns tillgängliga för att hantera den påfrestande situationen 
- specifika copingstrategier väljs till ändamålet. Lazarus och Folkman (1984) 
skiljer mellan två typer av copingstrategier; problem- och känslofokuserade 
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strategier. Problemfokuserad coping innebär att individen försöker att påverka 
situationen genom att inrikta sig mot den yttre händelsen som väckt stressorn. 
Det kan liknas vid klassisk problemlösning där första steget är att ringa in 
problemet för att i ett andra steg hitta lösningar på det genom att överlägga för- 
och nackdelar. Tillvägagångssättet kan resultera i att individen ändrar 
förhållningssätt till stressorn eller ändrar sitt beteende. Känslofokuserad coping 
inriktar sig istället på hur individen hanterar sitt känsloliv. Att hantera en 
stressor på ett känslofokuserat sätt kan innebära strategier i form av 
distansering, minimering, undvikande eller jämförelse. Det kan även innebära 
att söka socialt stöd eller att skuldbelägga sig själv. Det som avgör vilka 
copingstrategier individen använder beror på individuella faktorer i form av 
socialt stöd, sociala förmågor, problemlösande färdigheter samt hälsa (Lazarus 
& Folkman, 1984). Vidare beskrivs att de flesta individer använder en blandning 
av strategier i påfrestande situationer beroende på den utlösande stressorn.   
 
3.2.3 Det dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2009) beskriver människors agerande utifrån ett dramaturgiskt 
perspektiv och illustrerar därmed människors vardag och sociala interaktion 
med andra som ett skådespel på en teaterscen. Människor är aktörer som 
framträder i olika roller och Goffman (2009) beskriver att människor försöker 
att styra intryck på liknande sätt som skådespelare försöker att påverka publiken 
i en föreställning. Olika tillfällen och olika möten kräver olika masker för att 
observatörerna ska skapa sig det intryck som eftersträvas. Goffman (2009) 
beskriver att framträdandet äger rum på scenen, vilket även benämns som 
främre regionen; här tar agerandet sig till uttryck och aktörerna upprätthåller sin 
fasad för att vara trovärdiga inför publiken. Bakre regionen däremot, vilket är 
bakom kulisserna, är den plats där aktörerna kan ta av sig masken, gå ur sin roll 
och släppa förväntningar och granskande blickar från publiken och därmed 
känna sig trygga. 
 
Framträdandet består av de handlingar som människor uppvisar, vilka påverkar 
de som är närvarande i omgivningen. En del av individens agerande under 
framträdandet är den expressiva funktion som förmedlar hur aktören, medvetet 
eller omedvetet, definierar situationen till de andra - vilket kallas fasad. Fasaden 
är således den del av framträdandet som ofta används under framträdanden för 
att definiera situationen för de som observerar situationen. Fasaden byggs upp 
av olika beståndsdelar; inramningen, uppträdande och manér (Goffman, 2009). 
Inramningen av framträdandet består av exempelvis möbler, rekvisita och 
bakgrundsinslag som utgör sceneriet. Inramningen är platsbunden och Goffman 
(2009) menar att aktören måste befinna sig i inramningen för att kunna börja 
spela sin roll och slutar således även att spela rollen när aktören lämnat platsen. 
Uppträdande är de stimuli som upplyser om aktörens sociala status och om hen 
exempelvis är engagerad i ett arbete eller en formell social aktivitet.  
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De personliga attribut som tillskrivits individen oavsett vilken kontext denne 
agerar i uttrycker personens sociala status. Manér är de stimuli som ger besked 
om den roll som den agerande räknar med att spela framöver och det finns 
vanligtvis en förväntan att uppträdande och manér stämmer överens. Ibland 
händer det dock att uppträdande och manér går emot varandra; exempelvis då en 
person som anses ha hög status agerar med ett jämlikt manér. Det finns även en 
viss förväntan på att alla beståndsdelar i fasaden; inramning, uppträdande och 
manér, ska utgöra ett sammanhang som känns naturligt och överensstämmande.  
 
Goffman (2009) menar att det finns en naturlig utveckling i sociala 
organisationer som innebär att många aktiviteter presenteras under ett fåtal 
fasader. Vidare beskrivs att sociala fasader efterhand tenderar att blir 
institutionaliserade; den sociala fasaden antar således en mening oberoende av 
vad fasaden utför för tillfället och utgör då vad Goffman benämner som en 
kollektiv representation. Den kollektiva representationen består av förväntningar 
som medförts genom att fasader till viss del redan är skapta och väljs inför olika 
framträdanden. Goffman (2009) beskriver även att karaktären inte alltid kan 
särskiljas från den sociala fasaden; exempelvis kan inramningen som förknippas 
med en arbetsplats även påträffas i andra miljöer. 
 
Människor, likt aktörer på en teaterscen vill förmedla någonting och agerar 
således på ett sätt som ska anses trovärdigt och meningsfullt bland de andra. 
Målet är att publiken ska ta agerandet på allvar och tro på att personen innehar 
de egenskaper som personen uttrycker att hen har. Ett framträdande kan dock 
grunda sig i två skilda uppfattningar om den egna gestaltningen (Goffman, 
2009). Den ena ytterligheten i uppfattning om sin egen rollprestation beskrivs 
som att personen själv är övertygad om att intrycket som förmedlas är äkta, 
oavsett om agerandet är äkta eller inte. Den andra ytterligheten är då personen 
inte ens själv tror på sin rollgestaltning och således är medveten om att hen 
agerar en roll – Goffman (2009) benämner dessa som cyniska. Goffman (2009) 
menar att det sker en viss växling mellan cynism och uppriktighet. Det kan 
hända att en person som försöker att förmedla ett intryck till sin publik för att de 
ska se hen eller situationen på ett visst sätt, ändå inte själv tror helt på att hen 
förtjänar det intryck hen ber om i sitt agerande - hen tror inte på att 
äkthetsintrycket stämmer med hur verkligheten är. 
 
Det läggs ofta mycket energi på att framställa någonting på ett visst sätt, vilket 
tar energi från den verkliga handlingen personen vill utföra och förmedla. 
Motiven till intrycksstyrning kan enligt Goffman (2009) grunda sig i samhällets 
sociala stratifieringar, där människor vill uppnå vissa ideal, bli normaliserade 
och därmed agerar för att uppfylla åtråvärda, normativa ideal med målet att 
klättra uppåt på samhällsstegen. Goffman (2009) menar att i interaktionen med 
sin omgivning kan en positiv idealisering ske av aktören som således strävar 



28 
 

efter att försköna sitt framträdande för att det ska upplevas som betydligt mer 
positiv än vad verkligheten egentligen är. En negativ idealisering kan även 
motsatt ske där aktören tonar ner sin sociala situation, dock fortfarande med 
syfte att själv dra fördelar av situationen. Goffman (2009) menar att den 
inramning som individen omger sig av skapar en idealisering av beteendet. 
Aktören vill lyckas att förmedla ett visst intryck och därmed måste hen skapa en 
dramaturgisk effekt som stämmer överens med publikens föreställning och hur 
det bör vara; antingen genom att försköna alternativt tona ner sitt framträdande. 
 
Hittills har det individuella skådespelet lyfts fram som fokus gällande 
intrycksstyrning men Goffman (2009) betonar även att framträdanden i 
allmänhet skapas och byggs upp av intimt samarbete mellan flera deltagare. 
Genom teamarbete spelas en viss roll, vilket i sin tur skapar det intryck som 
publiken väntar sig av teamet. När framträdanden betraktas ur ett 
teamperspektiv blir individen således både aktör och publik inför sin egen 
rollgestaltning, vilket leder till att hen troligtvis absorberar de normer som 
försöker att upprätthållas. Aktören beter sig således på ett sätt som anses socialt 
lämpligt. Då aktören blir sin egen publik leder det till att hen ibland inte kan 
förmå att erkänna vissa saker för sig själv, trots att hen tagit del av ofördelaktiga 
delar av sitt eget framträdande. Goffman (2009) beskriver även att en aktör kan 
ha en föreställning om att det finns en osynlig publik som bestraffar hen om hen 
avviker från normer; personen kan därför upprätthålla normer som hen själv inte 
ens tror på.  
 
Individer inom ett team består enligt Goffman (2009) av två grundläggande 
delar; ömsesidigt beroende och förtrolighet. För det första är teammedlemmarna 
beroende av att lita på att de övriga i teamet beter sig på ett korrekt sätt. 
Goffman (2009) menar att det finns en risk att en medlem kan sabotera 
framträdandet genom att bete sig olämpligt men att medlemskapet och team-
framträdandet kan göra att teamet svetsas samman. För det andra krävs ett visst 
mått av förtrolighet inom teamet då det finns ett behov av att släppa fasaden 
inför varandra för att ha möjlighet att upprätthålla en gemensam definition av 
situationen inför olika publiker. Följaktligen beskrivs teammedlemmarna som 
medbrottslingar i att försöka styra publiken mot ett visst intryck. Goffman 
(2009) poängterar att även om en medlem inte agerar enligt teamets repertoar, är 
denna medlem en del av teamet. Team definieras som ett slags hemligt sällskap 
av individer som hemlighåller omfattningen och karaktären av samarbetet som 
utförs för att framföra ett trovärdigt och effektivt framträdande. 
 
För att utveckla förståelsen för den intrycksstyrning som Goffman (2009) 
redogör för kan Garfinkels (1967a) begrepp reflexivitet användas för att förstå 
den effekt som publiken har på aktören. Essensen i begreppet reflexivitet är att 
människors beskrivningar av en sak eller person bidrar till att forma det som 
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beskrivs. Garfinkel (1956) skildrar detta i sin publikation om hur 
smutskastningskampanjer kan utveckla sig, detta tack vare att människan 
tenderar att vilja se världen utifrån ett enda perspektiv. Detta kan förklaras 
genom att människan ständigt söker och strävar efter samstämmighet och 
förståelse av olika situationer - då motstridigheter och obehagligheter inte är 
godtagbart hos oss.  
 
3.2.4 Gränsteori 
Clark (2000) har utvecklat en gränsteori, vilken illustrerar att arbetsliv och 
familjeliv är två åtskilda sfärer med exempelvis olika normer och förväntningar. 
Då TA-medarbetarnas upplevelse och hantering av det gränslösa arbetet kan 
förklaras genom gränsteorin, blir den högst aktuell för studien.  Clark (2000) 
definierar balans som en tillfredsställelse mellan sfärerna med minimal grad av 
konflikt emellan dem. Vidare beskrivs att de olika sfärerna påverkar varandra 
och det kan variera hur en individ upplever skillnaderna mellan sfärerna, då 
sfärerna kan vara mer eller mindre lika varandra.  
 
Individer passerar dagligen gränserna mellan sfärerna och det är individerna 
själva som formar dem, drar gränser mellan dem och bestämmer hur de förhåller 
sig till dem. Clark (2000) poängterar dock att det är en komplex process då 
individer påverkas av sin omgivning; det sker en växelverkan mellan individ 
och miljö. Sfärerna kan associeras till olika funktioner; exempelvis kan arbete 
förknippas med framgång medan familjesfären kan förknippas med närhet och 
personlig lycka. Det finns även förväntningar som är associerade till de olika 
sfärerna; exempelvis ansvarstagande på arbetet och kärleksfullhet i hemmet. Det 
kan skilja sig gällande vilka egenskaper som betraktas som betydelsefulla i 
respektive sfär men det kan även finnas egenskaper som stämmer överens och 
därmed ses som viktiga i båda sfärerna. I organisationer skapas en kultur där 
vissa tankesätt och beteenden uppmuntras. 
 
De olika sfärerna definieras av kulturer, vilka är samlingar av normer och regler, 
vilka avgör vad som är viktigt inom respektive sfär och som därmed formar 
individens tankemönster och handlingar (Clark, 2000). Kulturerna visar således 
vad som hör till arbetet och vad som hör till familjetid och vad som bör 
prioriteras inom områdena. Kulturen kan påverka medarbetarnas beteende till 
hög grad, trots att det inte alltid är självklart för individen vilken kultur som 
råder. Individer tenderar att, till olika grad, integrera sfärerna arbetsliv och 
familjeliv (Clark, 2000). Vid full integration mellan sfärerna finns det ingen 
distinktion mellan arbete och familj och då är intellektuella och emotionella 
tillvägagångssätt, tankar och människor desamma oavsett om det är en aktivitet 
som utförs på arbetet eller under övrig tid. När sfärererna däremot skiljer sig åt, 
skiljer sig även intellektuella och emotionella tillvägagångssätt mycket från 
varandra. Clark (2000) menar att inget läge är mer önskvärt än något annat, utan 
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att en person kan känna sig nöjd med vilken nivå av gränsdragning som helst på 
spektrumet mellan full integrering och full segmentering; de olika valen kan 
uppfylla samma behov men på olika vis. 
 
På vilket sätt en person formar och hanterar gränsdragning mellan sfärerna är 
avgörande för hur integrerade eller segmenterade sfärerna är och således även 
huruvida balans uppnås. Clark (2000) beskriver tre typer av gränser; temporala, 
fysiska och psykologiska gränser. Den temporala gränsen handlar om 
tidsgränser mellan de olika sfärerna; när arbetsdagen slutar och familjetiden tar 
vid. Den fysiska gränsen definierar de spatiala gränserna; hemmets väggar eller 
kontorets lokaler. Psykologiska gränsdragningar skapas av individer och 
bestämmer när känslor, beteendemönster och tankesätt är lämpliga för en sfär 
men som inte passar för en annan.  
 
Tre komponenter som avgör gränsens styrka är genomtränglighet, flexibilitet 
och blandning. Graden av genomtränglighet visar till vilken grad element från 
en sfär går in i en annan sfär; exempelvis om en person har inrättat ett kontor i 
hemmet eller liknande. När tid eller plats inkräktar på en av sfärerna kan de 
upplevas dels som intrång men även som en positiv påminnelse om att det även 
finns en annan sfär som är viktig för en. Clark (2000) beskriver att det är vanligt 
att ta hem negativa känslor från arbetet, något som även skulle kunna vara 
positivt då insikter och idéer överförs till en annan sfär och kan leda till 
kreativitet (Whetten & Cameron, 2011). Flexibilitet i gränsdragningen anger till 
vilken utsträckning gränsen mellan två sfärer kan dras ut eller samman då en av 
sfärerna kräver det. Exempelvis om en person får välja när och var uppgifter 
inom en sfär ska utföras innebär det att de fysiska gränserna är flexibla och om 
idéer och tankar får flöda fritt mellan sfärerna betyder det att den psykologiska 
gränsen är flexibel.  
 
Blandning uppstår då både flexibiliteten och genomträngligheten är hög; då 
exempelvis en person skiftar mellan att arbete och hemmasysslor och sfärerna 
inte kan benämnas som egna domäner. En stark gräns mellan arbete och ledig 
tid karaktäriseras av ogenomtränglighet, stabilitet och att sfärerna inte blandas 
med varandra. En svag gräns däremot uppstår då det finns en hög flexibilitet och 
genomtränglighet och då sfärerna går in i varandra. Styrkan i gränserna kan 
avgöras av att gränsen går att tänja åt ena hållet men inte andra eller att en sfär 
får inkräkta på den andra men inte vice versa; detta exemplifieras med att det 
kan finnas krav på att en medarbetare ska vara flexibel i sitt arbete och kunna 
arbeta långa dagar medan samma flexibilitet inte tillåts då hemmet kräver 
medarbetarens uppmärksamhet (Clark, 2000). Gränserna mellan sfärerna 
passeras dagligen av individer, som även kallas gränspasserare. Deltagare i de 
olika sfärerna kan inneha olika roller; mer perifera deltagare och mer centrala. 
En central deltagare i en sfär har en stark förmåga att påverka till följd av 
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deltagarens kompetens, deras kontakt med andra centrala medlemmar och deras 
internalisering av sfärens kultur. Denna påverkan genererar en 
förhandlingsförmåga för den centrala deltagaren då hen kan förändra sfärerna 
och dess gränser. Om en central deltagare får bestämmanderätt och autonomi 
har den även lättare att skapa en balans mellan arbete och fritid. När en individ 
tar till sig kulturen och känner meningsfullhet i sina ansvarsområden och 
därmed knyter an med sfären ökar även motivationen att hantera sfärerna och 
gränserna mellan dem; individen vill att sfärerna ska formas på ett sätt som 
tillåter dem att utvecklas och tillföra någonting meningsfullt. Detta genererar 
även en ökad balans mellan sfärerna. När individer tvärtom inte känner 
identifikation med sina uppgifter upplevs frustration och försämrad balans 
mellan sfärerna (Clark, 2000). 
 
Gränspasserare är omgivna av andra individer; gränsövervakare och andra 
medlemmar i sfären. Individerna har olika grad av påverkansmöjlighet på hur 
sfären ska se ut och var gränserna mellan dem går, beroende på vilken person 
det är. En central deltagare i form av en gränspasserare kan lättare influera andra 
centrala medlemmar och gränsövervakare bestämmer i stort vad en sfär ska 
representera och var gränsen mellan sfärerna ska gå. Exempel på 
gränsövervakare i hemmet är partners och på arbetet chefer eller övervakare. 
För att motverka konflikter om vad som ska tillskrivas en sfär eller var gränser 
emellan sfärer ska gå, kan regelbunden kommunikation mellan gränspasserare 
och gränsövervakare underlätta. Medvetenhet kring andra sfärer är viktigt för att 
undvika konflikt mellan sfärerna; en familjemedlem som har förståelse för 
arbetssituationen kan exempelvis underlätta. Denna medvetenhet uppnås enligt 
Clark (2000) genom öppen kommunikation. Till vilken grad en individ är 
hängiven till en gränspasserare avgör även relationen och gör att konflikter 
undviks; om en person bryr sig om en gränspasserare är det mer troligt att 
åtaganden i andra sfärer accepteras och gränserna kan lättare omförhandlas. Om 
en individ lever i två olika sfärer som skiljer sig avsevärt från varandra kan det 
upplevas svårt att kommunicera med omgivningen i en sfär om vad som pågår i 
den andra, vilket således blir en stor utmaning då en nyckel för att uppnå balans 
mellan olika sfärer och undvika konflikter är därmed öppen och regelbunden 
kommunikation mellan medlemmar över gränser.  
 
3.2.5 Funktionell dumhet 
Funktionell dumhet är ett uttryck myntat av Alvesson och Spicer (2012) och 
syftar till organisationers brister i reflexivitet och en avsaknad av resonemang 
byggda på substans. Begreppet funktionell dumhet består av två motsättningar 
där funktionalitet karaktäriserar de potentiella fördelarna och dumhet pekar på 
riskerna. Dumhet innebär i detta fall inte brist på intelligens eller okunnighet, 
utan snarare en oförmåga eller ovilja att samla sin kognitiva kapacitet för att ta 
organisatoriska beslut. Detta kan uttrycka sig i bristen av sakliga argument som 
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handlar om att medarbetare blir fokuserade endast på närliggande uppgifter 
snarare än att se ett brett spektrum av situationen. Alvesson och Spicer (2012) 
menar att denna närsynthet kan hindra relevanta bedömningar av agerande i en 
organisation då medarbetare innesluter frågor i mycket smala, fokuserade 
logiker och ser inte helheten av problematiken. Med funktionell dumhet följer 
även en bristande reflexivitet som innebär att normer, regler och rutiner 
betraktas som någonting självklart och positivt bland medarbetarna i en 
organisation och ifrågasätts därmed inte som någonting problematiskt. Bristen 
på reflexivitet leder till att medarbetare undviker att kritiskt granska 
organisationens dominerande normer, uppfattningar och förväntningar.  
 
3.2.6 Tomhetens triumf 
Enligt Alvesson (2011) har utvecklingen gått från ett samhälle där människor 
sysslade med att tillfredsställa basbehov och att det i nutid råder ett slags 
överflödssamhälle där människor behöver hållas sysselsatta för att känna sig 
tillfredsställda. Det hävdas även att det blivit alltmer betydelsefullt att uttrycka 
sin identitet, öka sin självkänsla och höja sin status genom att sysselsätta sig på 
olika sätt. Det blir därmed viktigt att hantera sina sociala positioner.  
 
Organisationer kan understödja detta genom att arbeta med vad Alvesson (2011) 
kallar grandiositet; att i avsaknad av substans söka förbättrad självkänsla, status 
och image. Vidare beskrivs världen som imperfekt, vilket står i kontrast till den 
grandiositet som enligt Alvesson präglar samhället, som byggs upp genom 
illusionshandlingar där människor ägnar mycket energi, kraft och tid för att 
uppnå att det ska se bra ut för att understödja grandiositeten. Vidare beskrivs att 
illusionsnumrenas logik grundar sig i att människor vill imitera andras beteende 
- att åtminstone göra som andra påstår att de gör gällande värderingar, visioner 
och strukturer. En vanlig paradox i denna logik är att människor vill göra som 
andra gör men samtidigt visa sin egen unikhet. Imitering sker av två 
anledningar; dels att det är bekvämt att följa andra och dels då det betraktas som 
omoraliskt att avvika från normen, vilket leder till legitimitetsproblem. Det finns 
en tendens till att många handlingar i organisationer sker på ett “tjusigt” 
grandiositetsplan, vilket är frikopplat från praktiken. 
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4. RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultatet utifrån det empiriska intervjumaterialet 
om det gränslösa arbetet. Resultatet är indelat in fyra underkategorier; 
flexibilitet, tillgänglighet, work-life balance samt hanteringssätt för att klara av 
det gränslösa arbetslivets utmaningar. Resultatet bygger på beskrivningar från 
intervjupersoner från TA och behöver inte vara generellt för organisationen i 
övrigt. Då studiens centrala begrepp har en tendens att sammanfalla och likna 
varandra, kommer centrala teman att återkomma i flera avsnitt. 
 

4.1 Flexibilitet 

Den flexibilitet som beskrivs i det empiriska materialet är till stor del sprungen 
ur den tillit till rekryterarna som råder på TA, vilken innebär en frihet för dem 
att arbeta när och hur de vill. Flexibiliteten innefattar både möjligheter och 
utmaningar och medarbetarna beskriver även att de har olika förhållningssätt till 
flexibilitet. 
 
4.1.1 Möjligheter med ett flexibelt arbetsliv 
Flera medarbetare beskriver att flexibiliteten möjliggör att de kan arbeta utifrån 
sin energinivå och sitt känslomässiga tillstånd - exempelvis om en medarbetare 
trivs bättre att arbeta på kvällen är det accepterat att förlägga sin arbetstid senare 
under arbetsdagen: 
 

... Jag tror för mig på det viset, att vissa dagar, så känner jag att jag har en dålig 
dag så går jag hem två timmar tidigare eller en timme tidigare än vad jag hade 
tänkt och andra dagar kan jag sitta i tio timmar och verkligen, för att jag bara 
känner att det är skitkul och det går bra liksom. Och det trivs jag med”. 
(Intervjuperson 10) 

 
En intervjuperson förklarar att det aldrig betraktas som ett problem om det finns 
ett behov av att anpassa arbetstiden efter sina intressen och behov. En annan 
medarbetare beskriver en lättnad i att besparas från eventuella stresspåslag som 
kan orsakas av externa händelser. Vidare exemplifierar intervjupersonen att en 
försenad tunnelbana skulle kunna orsaka stress men flexibiliteten gör att den 
stressen undviks då det inte är ett problem att anlända till arbetet några minuter 
senare än planerat. En annan fördel kopplat till organisationens globala 
förutsättningar beskrivs nedan: 
 

... Vissa i teamet jobbar mot andra kontor, till exempel med andra tidszoner och 
att det finns en öppenhet och en flexibilitet att kunna hantera det genom att man 
kanske kommer in senare dagen efter om man suttit i sena möten med New York 
till exempel, kvällen innan. Det är ju en fördel med att ha flexibel arbetstid. 
(Intervjuperson 8) 

 
En annan intervjuperson beskriver att hen gillar flexibilitet men poängterar att 
denna flexibilitet måste vara inom de egna uppsatta villkoren. Således betraktas 
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flexibilitet som värdefullt då det ger en möjlighet att kunna lägga upp 
arbetsdagen utifrån egna preferenser och sätta egna gränser i det flexibla 
arbetslivet. De fria ramarna innebär för vissa medarbetare en högre grad av 
tillfredsställelse med sin egen arbetsprestation, då den flexibla arbetsmiljön 
tillåter exempelvis några timmars övertid, vilket värderas högt för att uppnå en 
känsla av välbehag i sitt arbete. De fria ramarna utifrån flexibiliteten är positiva 
så länge individen är medveten om sina egna begränsningar och om de 
utmaningar som även kommer med flexibilitet. 
 
4.1.2 Utmaningar med ett flexibelt arbetsliv 
Med Spotifys flexibla, tillåtande kultur följer ett ansvar i att hantera friheten. En 
av svårigheterna som framkommit ur det empiriska materialet gäller hur 
flexibilitet kan leda till ett uppskjutande beteende till följd av avsaknad av egna 
gränsdragningar och ramar: 
 

Jag tror att jag kan skjuta upp saker och ting för att jag vet att jag alltid kan. 
Flexibiliteten innebär ju också att man har ganska öppen agenda för sig själv 
liksom. […] Jag tror att flexibilitet, alltså att man har en väldigt öppen kultur så 
med en väldigt flexibel agenda som man styr över lite grann själv, jag hanterar 
inte det superbra alltid, även om jag trivs i det så tror jag att jag kanske ibland 
skulle må bättre av att strukturera upp det lite grann för mig själv åtminstone, 
eventuellt. (Intervjuperson 10) 

 
En annan utmaning med flexibilitet är att kunna hantera sina egna och 
omgivningens förväntningar på sin egenreglerade arbetstid. Något som 
framkommit ur materialet är rättfärdigandet av sin egen arbetsinsats och sina 
egna gränsdragningar. Exempelvis framkommer resonemang kring huruvida det 
är accepterat, både av sig själv och omgivningen, att utnyttja flexibiliteten. 
Exempelvis uttrycks en besvärande känsla av att vara den som lämnar kontoret 
först. Detta önskvärda rättfärdigande springer ur en osäkerhet kring 
förväntningar och om man dragit gränser utifrån rådande normer: 
 

… typ på tunnelbanan på vägen in så jobbar jag från mobilen. Och då är det 
nästan så man får säga “ja men nu börjar jag egentligen jobba tidigare så då ÄR 
det okej att…” - Att jag nästan börjar ursäkta mig själv... Och då bara ”Men 
skärp dig! Okej, det är ingen annan som tänker på det här... Vad jag vet…” 
[skratt]. (Intervjuperson 14) 

 
Utifrån citatet lyfts förmågan att dra egna gränser som man är tillfreds med, som 
en viktig egenskap när det kommer till hantering av flexibilitet. Ett ytterligare 
fynd i det empiriska materialet utgörs av tendenser till att medarbetare tänjer på 
flexibilitetens möjligheter och arbetar långa arbetsdagar. Denna benägenhet till 
att arbeta mycket och hårt beror enligt intervjumaterialet främst på hög 
motivation, passion för arbetet och en stark identifiering med varumärket. En 
intervjuperson beskriver en svårighet i att faktiskt ta ut den inarbetade flextiden 
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och menar att medarbetarna tenderar att arbeta mycket till följd av en hög 
arbetsbelastning och till följd av passionen för sitt yrke. Det beskrivs som svårt 
att lämna arbetet när flexibiliteten ger möjligheten att stanna kvar och 
därigenom krävs en självdisciplin. En annan intervjuperson uttrycker att det 
knappt känns som att det finns någon flexibilitet då hen känner att det inte finns 
möjlighet eller tidsutrymme att ta ut den inarbetade flextiden. En annan 
utmaning som framkommer är att flextid kan medföra en känsla av stress genom 
att den egna arbetstiden påverkas av andras utnyttjande av flextiden och de 
globala förutsättningar Spotify arbetar i: 
 

... Det kan också vara lite en utmaning att kunna vara med flexibel tid; att det är 
många som börjar lite senare… Så det är väldigt lugnt liksom i inkorgen på 
morgonen och lite på förmiddagarna utan det är snarare såhär framåt typ 
[klockan] fem som det typ sprakar loss och man bara "Oj, nu jobbar ju alla 
verkligen". […] Jag tänkte inte på det från början men sen bara "Va fasen”, 
varenda gång [klockan] fyra-fem-sex så bara “Wooow, vad händer?” - alla bara 
vaknar till liv. (Intervjuperson 7) 

 
Medarbetarna kan således dra fördelar av att anpassa sig efter hur kollegorna 
utnyttjar flextiden. En annan intervjuperson menar att alla medarbetare på TA 
inte har den möjligheten i samma utsträckning, exempelvis på grund av deras 
livssituation - medarbetare med barn kanske inte kan arbeta sena kvällar för att 
synkronisera med kollegors schema. En annan medarbetare menar att då olika 
medarbetare utnyttjar flextiden utifrån sina egna preferenser kan det innebära att 
vissa arbetar tidiga morgnar och andra sena kvällar, vilket medför det en 
otydlighet i när en själv förväntas vara tillgänglig. Då kollegor utnyttjar 
flexibilitet genom att arbeta kvällar och helger kan en tanke uppstå hos 
medarbetare som väljer att inte arbeta; de ställer sig frågan om de själva också 
borde arbeta under helger och kvällar. Medarbetarna börjar således ifrågasätta 
sina egna gränser då kollegorna utnyttjar flextiden på annorlunda sätt än en 
själv. 
 
4.1.3 Olika förhållningssätt till flexibilitet 
En intervjuperson beskriver att Spotify rekryterar människor med ett öppet 
mindset; ambitiösa människor med en positiv inställning till flexibilitet i livet. 
En annan medarbetare uttrycker vikten av att trivas med flexibilitet på Spotify 
och spekulerar kring att det finns två olika personlighetstyper bland 
medarbetarna på TA; de som föredrar flexibilitet och de som föredrar fastare 
ramar. Samma intervjuperson uttrycker en oro för vissa av kollegorna då hen 
spekulerar i att det kommer att bli en utmaning att på sikt förhålla sig till ett 
flexibelt arbetsliv. En annan intervjuperson beskriver miljön på TA som 
gränslös, vilket exempelvis visar sig i flexibla arbetstider. Arbetsförhållandena 
upplevs till följd av gränslösheten som svävande och diffusa, vilket uppskattas i 
olika grad beroende på förhållningssätt. Vissa hanterar flexibilitet väl då de trivs 
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med självständighet och med att styra sitt eget arbete medan andra, enligt 
intervjupersonen, behöver mer fasta ramar för att undvika att känna sig stressade 
av otydligheten. Dessa två olika förhållningssätt till flexibilitet; de som 
värdesätter ramar och struktur respektive de som föredrar ett flytande arbetssätt, 
är de som framträder tydligt i studiens empiriska material. 
 
4.1.4 TA-medarbetarnas förutsättningar i det gränslösa arbetet 
Rekryteringen på TA sker globalt, vilket innebär att kandidater från hela världen 
kan söka positioner på Spotify. Dessutom arbetar rekryterarna mot kontor 
belägna i resten av världen, exempelvis i Singapore, San Francisco, New York 
och Australien. Denna multinationalitet innebär att rekryterarna arbetar 
gentemot olika tidszoner, vilket i sin tur ställer krav på en hög grad av 
anpassning, ansvarstagande och tillgänglighet. 
 

Återigen, flexibiliteten och gränslösheten. Jag tror det är supervanligt på Spotify. 
Folk mailar hela kvällarna, tidszonerna, New York vaknar, du vet deras mail 
kommer ju på eftermiddagen och kvällen. Vissa behöver hålla koll på det. 
Återigen, det är jättesvårt. (Intervjuperson 8) 

 
Medarbetarna beskriver att den globala miljö Spotify är verksamma i leder till 
att vanliga, strikta kontorstider som exempelvis att arbeta klockan 8 till klockan 
17, inte är genomförbart. Utifrån verksamhetens behov behöver medarbetarna 
på Spotify anpassa sina arbetstider och vara beredda att eventuellt vara 
tillgängliga under obekväma arbetstider. En utmaning med den gränslösa 
arbetsmiljön är att från ledningens sida sätta upp arbetstidsramar som passar alla 
medarbetare, vilket följer med ett stort individuellt ansvar att bygga upp sina 
egna ramar kring arbetstid. En intervjuperson spekulerar kring att flexibiliteten 
som krävs i en multinationell organisation som Spotify leder till otydligare 
ramar och förväntningar på medarbetarna gällande arbetstid och tillgänglighet. 
Samma intervjuperson menar att det finns en outtalad förväntan på att finnas 
tillgänglig dygnet runt och poängterar vidare att hen trivs med detta. En annan 
medarbetare uttrycker sina tankar kring de globala förutsättningarna: 
 

Det är väl mer såhär att jag upplever det inte som krav utan jag upplever det bara 
som att så här är verkligheten. Någonstans så, det är ju så i en internationell 
organisation, att det kan ju inte vara ett kontors regler och rutiner som styr hela 
verksamheten och jag visste det och det var inga konstigheter. (Intervjuperson 9) 

 
Uppfattningen om de naturliga förutsättningarna utifrån den multinationella 
organisationen likt ovanstående resonemang nämns av flera intervjupersoner. En 
intervjuperson beskriver hur hen kommer på sig själv med att arbeta kvällstid då 
små, viktiga arbetsuppgifter som inte kan ignoreras dyker upp. Detta tillhör 
rekryterarens ansvarsområde och beror på att hen arbetar gentemot andra kontor 
och kandidater över hela världen. Det upplevs inte optimalt att arbeta vanliga 
kontorstider, utan istället främjas flexibilitet i form av att rekryterare gärna får 
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arbeta kvällstid om det passar dem bättre. Denna flexibilitet gynnar således både 
individen och skapar värde för Spotify. Ytterligare en intervjuperson beskriver 
förutsättningarna som att det är “ganska pragmatiskt vad som egentligen är 
vettigt” (Intervjuperson 10). Vidare exemplifierar intervjupersonen 
resonemanget med att det inte är genomförbart att ringa kandidater under deras 
nattid. En annan intervjuperson belyser vikten av att vara flexibel gentemot 
kandidater i andra tidszoner då det finns en risk att förlora kandidaterna om 
rekryteraren är alltför fyrkantig. Det krävs kompromisser från både rekryterare 
och kandidater gällande exempelvis intervjubokning för att båda parter ska bli 
nöjda. Till följd av de globala arbetsförhållandena krävs även tydlig 
kommunikation gällande förväntningar på tillgänglighet, vilket en annan 
intervjuperson exemplifierar genom att förklara värdet av att ha en kontinuerlig 
dialog med sina intressenter så att de vet när hen finns tillgänglig. Känslan av att 
arbetet hänger över en är något som enligt flera intervjupersoner ligger i arbetets 
natur i rollen som rekryterare i en multinationell organisation som Spotify. 
Således har rekryterarna accepterat detta och ser det som en del av deras 
verklighet. Vikten av att vara tillgänglig och flexibel gentemot sina intressenter 
lyfts fram av flera intervjupersoner. Detta illustreras som “en kedja utav folk så 
om någon är oflexibel så når vi inte målet.” (Intervjuperson 11). Vidare 
beskriver samma intervjuperson att flexibilitet krävs i hela teamet, vilket också 
gör att det upplevs lättare att anpassa sig. Vetskapen om att alla sitter i samma 
båt och att alla upplever kravet på flexibilitet gör det lättare att hantera, enligt 
intervjupersonen. Vidare menar intervjupersonen att en framgångsfaktor för att 
lyckas i rekryteringsrollen är att undvika att bli en flaskhals. En flaskhals skulle 
innebära att rekryteraren inte är tillgänglig gentemot sina intressenter, vilket 
skulle leda till ett förhindrat flöde - ett flöde som är av stor betydelse i en 
snabbrörlig organisation som Spotify. 
 

Jag tror det är svårt att lyckas med det här jobbet om man inte är lite flexibel, sen 
behöver man ju inte vara det in absurdum. Men om man är väldigt fyrkantig, då 
kommer man inte att få tag på folk när man behöver och det kommer att bli ett 
hinder tror jag, om man inte är tillgänglig. (Intervjuperson 9) 

 
Samma intervjuperson beskriver rekryteringsbranschen som speciell då 
rekryterare är fast i mitten mellan olika intressenter; så som kandidater och 
beställare. Till följd av detta krävs en flexibilitet för att kunna anpassa sig till 
intressenternas scheman, vilket i sin tur minskar nivån av kontroll över sin egen 
arbetssituation. En annan aspekt som lyfts fram i intervjuerna är den starka 
viljan att vara tillgänglig gentemot intressenterna; flera intervjupersoner 
förklarar att det inte känns bra att inte vara kontaktbar och att de vill att 
intressenterna ska veta att de finns där om det är någonting. En annan 
medarbetare menar att då kandidater i rekryteringsprocesser till Spotify ofta 
befinner sig i parallella rekryteringsprocesser för jättarna [ex. Facebook, 
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Google, Apple] i branschen, vilket ställer höga krav på att rekryterarna är alerta, 
kontaktbara och vårdar kommunikationen med de åtråvärda kandidaterna. 
 

4.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet har visat sig vara en betydande faktor i upplevelsen och 
hanteringen av det gränslösa arbetet. Upplevelsen av tillgänglighet skapas både 
utifrån medarbetarnas egna attityder och från kollegornas förväntningar. 
 
4.2.1 Upplevelse av tillgänglighet på TA 
Tillgängligheten bland medarbetarna på TA beskrivs som generellt hög, vilket 
exemplifieras av en intervjuperson som beskriver att många är tillgängliga både 
under och efter sin arbetstid. En annan intervjuperson beskriver hur 
tillgängligheten ser ut på Spotify en vanlig arbetsdag: 
 

Ja men du vet… Så svara på mail och göra bokningar för intervjuer och chatta… 
alltså kontakt med massa olika människor oavsett om det är kandidater, chefer, 
kollegor - det plingar på chatten eller i mail eller telefon. Så väldigt mycket 
kontakt egentligen - mest mail men också chatt och allting så man är väldigt 
uppkopplad jämt [skratt] (Intervjuperson 4) 

 
Flera intervjupersoner uttrycker vikten av att vara tillgängliga i sin roll och 
menar att de vill vara tillgängliga och har därmed ingenting emot det; “om jag 
kan svara så svarar jag.” (Intervjuperson 15). En annan benämner sig själv som 
prototypen för de människor som ständigt är uppkopplade; hen har mobilen på 
dygnet runt och kollar mail utanför arbetstid. En annan intervjuperson lyfter 
fram en motsatt bild och beskriver att hen inte vill ha förväntningar på sig att 
vara tillgänglig efter sin arbetstid, då hen anser att detta skulle vara destruktivt. 
Under arbetstiden förväntas däremot snabb återkoppling och en hög nivå av 
tillgänglighet genom olika kommunikationskanaler. En intervjuperson berättar 
att det finns en chattfunktion som upplevs som stressande då det förväntas svar 
inom en kort tidsram.  
 
En förväntan på att TA ska stödja resten av organisationen skapar i sin tur 
förväntningar på en hög nivå av tillgänglighet. Detta exemplifieras av en 
medarbetare som beskriver att rekryterarnas tillgänglighet hjälper kollegorna att 
lyckas - således byggs förväntningar på tillgänglighet. En observation som 
gjordes under intervjuerna var att medarbetarna på TA inte var helt medvetna 
om hur uppkopplade de är. Ett exempel på en omedveten tillgänglighet beskrivs 
av en intervjuperson; hen påminde en annan kollega genom ett chattmeddelande 
om att inte stanna för länge och kom samtidigt till insikten att “då är 
uppenbarligen jag också ehm... uppkopplad genom att jag ser att [kollegan] är 
på jobbet”. Flera medarbetare berättar att de reflekterat över tillgängligheten via 
mail och vilka konsekvenser beteendet kan få på välmåendet. En intervjuperson 
beskriver att det tidvis händer det att hen öppnar ett mail av negativ karaktär 
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precis innan läggdags, vilket skapar en frustration och ånger kring att hen 
öppnat mailet. Det framkommer att många medarbetare på TA läser mail utöver 
sin arbetstid, vilket grundar sig i en nyfikenhet och en vilja att ha kontroll. En 
medarbetare uttrycker en svårighet i att avgöra vad som klassificeras som arbete 
eller inte: “men sen blir det ju lite så att man kollar mail hela tiden och om det 
räknas som jobb, då jobbar man jämt.” (Intervjuperson 4). 
 
4.2.2 Förväntningar på tillgänglighet 
Det framkommer åtskilliga resonemang kring medarbetarnas förväntningar på 
tillgänglighet. En intervjuperson beskriver förväntningar på sig själv gällande att 
vara tillgänglig i arbetssammanhang: 
 

Jag tycker typ att det känns lite respektlöst att inte vara kontaktbar eller inte så, 
att inte… i och med att jag inte kör så mycket via telefon men såhär via mail, att 
alltså… svarar jag typ inte på ett mail på ett - ett och ett halvt dygn eller 
någonting så... Ja, jag har nog en förväntan som är ganska hög på liksom att 
svara ganska snabbt och vara… vara tillgänglig liksom… (Intervjuperson 7) 
 

Samma intervjuperson beskriver att hen vill vara tillgänglig för att 
intressenterna ska känna att hen ställer upp. En annan medarbetare beskriver sig 
själv som kontrollmänniska och har därmed förväntningar på sig att hålla löften 
gentemot intressenter och inte låta något falla mellan stolarna. Ytterligare en 
intervjuperson uttrycker att hen satt upp en gräns för rimlig återkopplingstid och 
för att följa upp mail; en gräns på 24 timmar. Flera uttrycker även att gränserna 
för förväntningar på tillgänglighet bör baseras på sunt förnuft. En annan aspekt 
kring förväntningar på sin egen tillgänglighet är hur länge medarbetaren varit 
anställd. En intervjuperson spekulerar kring att nyanställda har högre krav på sig 
själv när det gäller att vara tillgängliga, till följd av att det finns en vilja att visa 
framfötterna: 
 

En del vill ju också maila på kvällarna, en del vill hålla koll och de är nya på 
jobbet. Det blir liksom… Såhär ”Fan va kul” och svarar på något på kvällen och 
visa att jag är viktig och jag har koll och att liksom, jag finns här om det behövs. 
(Intervjuperson 8) 

 
Generellt sett har medarbetarna på TA inga förväntningar på sina kollegor när 
det gäller att vara tillgängliga under sin lediga tid. En intervjuperson förklarar 
att vid de tillfällena hen mailar en kollega finns det ingen förväntan på att 
kollegan ska svara förrän nästa arbetsdag och poängterar att det inte är något 
som kan krävas av varandra. En annan intervjuperson för samma resonemang 
och menar att det aldrig skulle uppstå irritation om kollegan väntade med att 
svara till efterföljande arbetsdag. Ytterligare en medarbetare lägger stor vikt vid 
respekt för ledig tid och menar att ledningen och intressenterna generellt sett 
respekterar ledighet, sjukdom eller semester. Fortsättningsvis menar 
medarbetaren att det uppstår få situationer i rekryteringsyrket som innebär en 
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fråga mellan liv eller död, vilket betyder att ärendena ofta kan vänta till 
nästkommande arbetsdag. Flera intervjupersoner lyfter komplexiteten med 
dagens stora kommunikationsmöjligheter och resonerar kring att möjligheten att 
nå människor föder även en förväntan på tillgänglighet: 
 

(...) Jag tror också det blir en sak om man ger en signal att man är en sådan som 
jobbar på kvällar och helger, att man ofta skickar mail då och är tillgänglig då så 
är det så… att det bara blir mer och mer och mer och så skapar man en förväntan 
liksom hos andra - att man alltid är tillgänglig och då blir det bara ännu mera på 
helger… eh ja det är ett litet issue… (Intervjuperson 7) 

 
Det finns en oro i att medarbetarna förväntas att vara alltför tillgängliga och att 
det därmed byggs upp en förväntan hos andra som medarbetarna själva känner 
att de måste leva upp till. Flera intervjupersoner berättar att de läser mail men är 
restriktiva när det gäller att besvara mailen under ledig tid, då det finns en rädsla 
i att medarbetare då vänjer sig vid att ha möjligheten att maila och få svar 
utanför arbetstid. Fortsättningsvis synliggörs även en risk i att det kan byggas en 
kultur kring kvällsmailande och förväntan på svar. Genom att inte svara kan 
medarbetarna undvika att bidra till en sådan eventuell kultur. En intervjuperson 
lyfter fram ännu en risk med kvällsmailande; utbrändhet - och menar att den 
ständiga uppkopplingen kan generera en stress som i sin tur kan leda till 
utbrändhet. En annan intervjuperson spekulerar i hur kollegorna kan hjälpa 
varandra med att sätta förväntningar: 

 
Men vad kan man då göra som kollega? Eh, man kan väl vara uppmärksam på 
hur ens kollegor, hur de verkar reagera. Om jag mailar någon då klockan åtta på 
kvällen. Får jag svar direkt? Eller verkar de stressade över det? Eller… man kan 
ju fråga liksom. Ehm, eller säga att ”Du behöver inte svara nu” eller typ ”Det är 
ingen stress” eller sådär, eller någonting. Faktiskt vara tydlig med ”Är det här 
brådskande eller inte?”. (Intervjuperson 15) 

 
En annan intervjuperson menar att tydliga förväntningar gentemot varandra kan 
reducera stress och ytterligare en annan intervjuperson poängterar att det är 
viktigt att komma ihåg att andra kanske inte är lika villiga att vara lika 
tillgänglig som en själv. 
 

4.3 Work-life balance 

I det empiriska materialet beskrivs hur medarbetarna upplever och resonerar 
kring deras balans mellan arbete och övrig tid. 
 
4.3.1 Upplevelse av work-life balance på TA - arbetet i första rum 
Flera intervjupersoner uttrycker att arbetet på Spotify är deras första prioritering 
i livet: 
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För mig så tror jag att det viktigaste är att känna mer att jag gör ett bra jobb mot 
mina stakeholders generellt sett och jag sitter hellre en timme extra en kväll och 
känner att jag får det gjort än att liksom mer vara sån här att “Nu har jag gjort 
mina åtta timmar” och sen liksom… Den timmen potentiell fritid är mindre värd 
för mig än liksom, känslan av att ändå få någonting som jag tycker är viktigt 
gjort. Emotionellt mår jag bättre av att sitta en extra timme på jobbet och få 
någonting gjort som får mig att känna mig bra över min leverans än att ha en 
extra timme fritid liksom. (Intervjuperson 10) 

 
Då medarbetarna på Spotify värdesätter sitt arbete högt upplevs en 
tillfredsställelse av att arbeta mycket. Till följd av det medvetna valet att sätta 
arbetet i första rum finns en positiv inställning bland medarbetarna snarare än att 
det betraktas som ett problem: “Hanterar det? Jobbet är viktigt för mig helt 
enkelt, jag prioriterar det.” (Intervjuperson 1). Samma intervjuperson klargör att 
hen befinner sig i en period i livet där det passar att prioritera arbetet. Det är 
flera medarbetare som instämmer med ovanstående resonemang och menar att 
anledningen till att arbetet kommer i första hand är att det finns förutsättningar i 
deras livssituation som främjar denna prioritering. En intervjuperson beskriver 
att förutsättningarna har en stor påverkan på om det är möjligt att realisera sin 
prioritering: 
 

Det är en ganska svår sak skulle jag säga, att balansera faktiskt. Jag tror att det 
ser väldigt olika ut för olika personer. Det beror på vem som sitter hemma och 
väntar på en. Om den personen ifrågasätter det. (Intervjuperson 2) 

 
Flera intervjupersoner resonerar likadant; situationen hemma avgör 
rekryterarnas arbetstid och flexibilitet. En intervjuperson beskriver en stressad 
känsla gentemot sin partner på grund av att arbetstiderna inte är synkroniserade. 
Flera andra intervjupersoner beskriver däremot en tajming gällande arbetstid 
med sina partners, vilket generar en tillfredsställelse i den tid de har att spendera 
tillsammans. De medarbetare som inte har barn, vilka utgör majoriteten av 
medarbetarna på TA, är överens om att detta ger förutsättningar för att arbeta 
mycket och flexibelt. Vidare beskrivs att flera av intervjupersonernas 
umgängeskretsar är i samma fas i livet där arbetet står i fokus, vilket innebär en 
förståelse för val av prioritering. Att sätta arbetet i första rum innebär 
följaktligen att andra delar i livet bortprioriteras, vilket ofta medför 
konsekvenser för det sociala livet: 
 

Jag är nog nästan mer stressad att jag inte är kontaktbar mot familj och vänner, 
än mot jobbet, eh jobbet kan jag ändå liksom, det är klart att om jag ser något så 
vill jag svara på det ganska snabbt men sådant det är ett jobb liksom, folk vet att 
människor har mycket att göra här. Jag tycker nästan att det finns en större 
förståelse för det än en polare som hör av sig klockan sju och så får den ingen 
respons och så dagen efter så får man ett frågetecken där bara "Hej, vad händer?" 
“- Livet... Livet händer.” (Intervjuperson 1) 
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Intervjupersonen utvecklar sitt resonemang genom att beskriva att hen tycker 
det är krävande att närstående konstant förväntar sig att hen är tillgänglig, 
responsiv och snabb till följd av dagens teknologi. Ibland förekommer det att 
hen stänger av helt på grund av brist på energi. Medarbetarna på TA beskriver 
att det är okej att vara ambitiösa och tillgängliga för arbetet just nu men att detta 
också medför att det sociala livet bortprioriteras. Flera medarbetare på TA 
beskriver att de insett att det inte går att uppnå ett perfekt livspussel där 
matlagning, träning och arbete balanseras på ett önskvärt sätt - istället inser 
många att det innebär uppoffringar för att lyckas nå en någorlunda work-life 
balance. En intervjuperson beskriver en uppkommen irritation gentemot sin 
tidigare partner på grund av avsaknad av förståelse för att arbetet prioriterades i 
första rum. En annan intervjuperson beskriver en vilja att bli bättre på att sätta 
gränser gentemot sina privata, sociala kontakter: 

 
… Men där skulle jag nog säga att jag blivit bättre på att inte låta folk privat 
kontakta mig när jag är på jobbet. Men jag har inga problem åt andra hållet. Utan 
jag tycker det är ett större problem när en... när folk runt omkring en tror att man 
ska vara tillgänglig på Whatsapp, eller på SMS eller att de ringer och sådär. Där 
har jag liksom varit väldigt tydlig med att "Jag har extremt mycket just nu på 
jobbet och det är väldigt kul och jag vill bara... ehm… jag vill kunna göra mitt 
bästa och jag behöver använda alla de här timmarna åt det, jag kan inte sitta och 
svara”. Och det förstår folk så att det har jag nog blivit mycket bättre på. 
(Intervjuperson 11) 

 
Det har framkommit flera exempel där medarbetarna sätter gränser, vilket 
speglar att arbetet kommer i första rum. En medarbetare på TA beskriver att hen 
undviker att boka upp privata aktiviteter i för tidig anslutning till arbetsdagens 
slut på grund av ovissheten kring den aktuella arbetsbördan. En anpassning av 
det sociala livet sker därmed med arbetet som utgångspunkt. En annan 
medarbetare beskriver ett undvikande av fasta aktiviteter. 
 

Jag har ju inte jättemycket såhär aktiviteter… efter jobbet just nu, haft det ganska 
mycket tidigare men jag har valt att lägga undan det för jag… vill kunna jobba 
sent om jag behöver göra det… eller nu liksom. Ehm och jag tränar någon gång 
ibland sådär med [kollegor]… eh… men inte sådär att jag har någon fast punkt i 
veckan vilket jag är ganska skönt tycker jag just nu” (Intervjuperson 3) 

 
Vidare förklarar intervjupersonen att det finns en önskan om att denna fas i livet 
av oplanerad, flexibel fritid till följd av mycket arbete inte förblir bestående: 
 

… när det liksom eventuellt kommer till exempel till barn och sådär, då vill jag 
nog ha ett jobb där jag jobbar 9-17 eller 9-18 och kan känna att det kommer att 
funka året om och det kommer vara nog liksom. (Intervjuperson 3) 

 
Fortsättningsvis spekulerar intervjupersonen kring att stressen hade reducerats 
av att arbeta i en mindre högprofilierad roll i framtiden, exempelvis i ett arbete 
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med dagliga mål. Genom ett sådant arbete menar intervjupersonen att hen hade 
känt att hen arbetat tillräckligt mycket efter arbetsdagen, vilket i sin tur inneburit 
en möjlighet att koppla bort arbetet från tankarna när arbetsdagen var över. Flera 
medarbetare på TA instämmer i tankegången kring att arbetet inte alltid kommer 
att prioriteras först i livet. En intervjuperson beskriver ett tydligt mål att ta sig 
till ett framtida läge där det finns möjlighet att arbeta mindre och därmed 
återuppta kontinuerliga idrottsaktiviteter. Fortsättningsvis skulle detta innebära 
att det finns möjlighet att boka in sociala träffar och därmed få en mer planerad 
livssituation med fasta tider snarare än flexibla och spontana aktiviteter. Detta är 
en framtida, ny fas i livet som betraktas som önskvärd att uppnå bland flera av 
medarbetarna på TA. I nuläget finns dock en känsla av att arbete och ledig tid 
flyter samman och flera av medarbetarna skildrar en bild av att de två sfärerna 
inte alltid betraktas som två separata sfärer: “... att det inte är så vattentäta skott 
emellan fritid och arbete helt enkelt. Och det tycker jag stämmer överens med 
hur det är här.” (Intervjuperson 15).  
 
En annan medarbetare berättar att fritiden sällan räcker till för allt som skulle 
vilja hinnas med. Trots känslan av att tiden inte räcker till förtydligar 
intervjupersonen att hen trivs med att gränserna mellan arbete och ledig tid 
suddas ut. Flera intervjupersoner spekulerar kring anledningen till att många 
medarbetare trivs med sammanflätningen av de olika sfärerna och menar att det 
beror på passionen medarbetarna känner för sitt arbete och den goda stämning 
som finns på arbetsplatsen och menar att detta gör att de vill och kan arbeta 
långa kvällar: 
 

… För att det är såhär… en röd tråd liksom, att det är för folk tycker att det här 
är så jäkla kul liksom så det är lätt att stanna… kommer ihåg att det var någon 
som sa typ någon kväll… vi satt ganska sent... och bara… det var [En kollega 
som uttryckte]: "Ja, men jag tycker det här är mysigt, att vara här egentligen, lite 
musik och trevligt, vi har lite snacks... ” (Intervjuperson 7) 

 
Stämningen på TA beskrivs av medarbetarna som avslappnad och positiv och en 
annan intervjuperson beskriver att det ibland är tråkigt att gå hem en fredag 
klockan sex, då den skönaste stämningen infaller då. Vidare beskrivs en känsla 
av att medarbetarna gärna stannar på arbetet, på gott och ont. En annan 
anledning till att medarbetarna stannar längre är att Spotify erbjuder 
förutsättningar för långa arbetsdagar. Ett exempel som lyfts fram av flera 
medarbetare är tillgången till mat och dryck: 
 

… det finns liksom kaffe, energidrinkar, mat överallt (skratt) och det är väl smart 
det. Nej, men och det gör att det underlättar liksom… eh... och det är ganska 
skönt för jag minns den andra... jag minns hur det var åt andra hållet - att man 
var tvungen att gå hem och käka middag och så. Men jag behöver inte göra det 
här. (Intervjuperson 11) 
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Intervjupersonen beskriver en lättnad i att ha möjligheten att exempelvis kunna 
ta en paus, värma mat och sedan gå in i andra andningen och därmed stanna 
några timmar till på kvällen under perioder av hög arbetsbelastning. Vidare 
förtydligar intervjupersonen att det inte händer kontinuerligt och att 
arbetsbelastningen pendlar mycket upp och ner och att det är skönt att ha 
valmöjligheten att arbeta mycket när det finns behov. En annan intervjuperson 
förklarar att Spotify serverar frukost på morgonen och reflekterar över att det 
kan leda till att medarbetare börjat arbeta tidigare. Ytterligare en medarbetare 
beskriver att Spotify förutom fri tillgång till mat även erbjuder ett fritidsrum för 
olika aktiviteter. Medarbetaren resonerar vidare kring att de förutsättningar 
organisationen erbjuder kan leda till att det blir lättare att förknippa livet med 
arbetet genom att gränserna däremellan suddas ut. Fortsättningsvis betonar 
intervjupersonen att detta är en fantastisk förmån som erbjuds och att hen inte 
skulle vilja vara utan den förmånen men lyfter även en reflektion kring att 
Spotify medvetet erbjuder detta med syftet att påverka medarbetarna till att 
arbeta mer.  
 
Förutom de förmåner som Spotify tillhandahåller är även passionen en 
betydande faktor för hur lång arbetsdagen blir. Arbetet på TA betraktas som en 
hobby och ett arbete på samma gång. En medarbetare menar att passionen gjort 
att hen inte känt något behov av balans mellan arbete och ledig tid då Spotify är 
en väldigt rolig arbetsplats med stora möjligheter att lära sig mycket. Snarare 
har medarbetaren velat uttrycka en vilja, en hög ambitionsnivå och har därmed 
tackat ja till alla möjligheter att få mer ansvar i arbetet. En annan medarbetare 
exemplifierar denna passion och poängterar att trivseln gör det lättare att arbeta 
mer: 
 

Jag tror inte att jag återhämtar mig så mycket. Egentligen. Jag tror att det är… Så 
länge jag tycker att det är så pass kul som jag tycker så tror jag att det är fine. Att 
jag känner att jag inte riktigt har någonting att återhämta mig ifrån. 
(Intervjuperson 10) 

 
Medarbetaren menar att återhämtningen inte behövs då arbetet förknippas med 
positiva känslor och därmed finns det inget behov av att släppa dessa känslor, 
till skillnad från om de hade varit negativa. Vidare berättar medarbetaren att det 
är sällan hen brukar ta sammanhängande ledighet för att släppa arbetet helt och 
att hen läser mail dygnet runt. Det är ofta medarbetaren har arbetet i åtanke men 
hen betonar att det är otroligt viktigt för hen att det är positiva känslor som hen 
inte behöver återhämta sig ifrån. Vidare förklarar medarbetaren att hen är en 
känslomänniska som går upp och ner i välbefinnande, vilket påverkar behovet 
av återhämtning. I dalar kan det hända att medarbetaren drömmer negativa 
drömmar om arbetet till följd av för bristfällig återhämtning och under toppar av 
humörskurvan så beskriver medarbetaren att hen tänker positivt på arbetet under 
kvällen innan och skuttar till kontoret av energi på morgonen. En annan 
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intervjuperson lyfter aspekten att ha ett positivt förhållningssätt till uppkoppling, 
stress och work-life balance och menar att det kan hjälpa att betrakta 
uppkoppling som någonting positivt snarare än att reflektera över hur mycket 
det påverkar en; “om jag tänker bara att ”det är lugnt, så här är det, det är att 
man ska living the brand, det är en del av livet” (...)” (Intervjuperson 5). 
Fortsättningsvis förklarar samma intervjuperson att en anledning till att det är 
särskilt viktigt att se positivt på hur arbetet påverkar en, då varumärket Spotify 
gör sig påmint konstant: 
 

Men sen är ju jobbet överallt för jag har ju alla mina kollegor på Facebook, jag 
har alla mina kollegor på Instagram. Så fort jag öppnar upp det där ser jag ju 
något roligt sådär #lifeatspotify som är vår hashtag. Och så ser man och bara ”Åh 
va kul” sådär liksom för det är ju roliga grejer, man lägger upp något kul eller 
man ser sina kollegor göra något kul eller något annat… Så även om man liksom 
inte öppnar telefonen och kollar mailen och liksom jobbar så kommer jag ändå 
vara omgiven av varumärket och alla kollegor och sådär. (Intervjuperson 5) 

 
Medarbetaren beskriver fortsättningsvis att det var roligt att vara en 
varumärkesambassadör i början av karriären men att det successivt väckts en 
medvetenhet kring hur mycket det eventuellt påverkar en att leva varumärket 
dygnet runt. Flera medarbetare instämmer i att arbetet är i tankarna även utanför 
arbetstid. En intervjuperson beskriver att en rekrytering kan triggas igång endast 
genom att exempelvis träffa någon på en social tillställning. Ytterligare en 
intervjuperson beskriver nyfikenheten kring varumärket Spotify och hur det 
genererar en påminnelse om arbetet i sociala sammanhang. Intervjupersonen 
beskriver att många människor i omgivningen är nyfikna på att veta mer om hur 
det är att arbeta på Spotify, vilket leder till en ingivelse av att vilja fråga tillbaka 
“Kan vi inte bara prata om dig typ istället eller någonting?” (Intervjuperson 7). 
 
4.4 Hantering av det gränslösa arbetslivets utmaningar 

Upplevelsen av flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance har visat sig 
leda till olika hanteringssätt bland medarbetarna. 
 
4.4.1 Gränsdragningar 
På Spotify får medarbetarna i stora drag själva råda över hur kontaktbara de 
väljer att vara. Till följd av de globala förutsättningarna som finns är det 
egentligen ingenting som hindrar kommunikation under dygnets alla timmar. 
Flera medarbetare beskriver att flexibilitet ställer krav på att medarbetarna har 
förmågan och självdisciplinen att skapa egna ramar i det gränslösa arbetslivet. 
En medarbetare menar att arbetsgivaren har ett visst ansvar i att ge 
förutsättningar för gränsdragningar men att det i slutändan är medarbetarens 
eget ansvar. Några av medarbetarna på TA uttrycker att de kan sätta gränser för 
sin egen tillgänglighet. En intervjuperson beskriver sin gränsdragning: 
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… jag jobbar typ hellre lite mer, medvetet än att känna att jag inte kan koppla av 
när jag är ledig […] snarare än att alltid vara lite halvuppkopplad. 
(Intervjuperson 7) 

 
En annan medarbetare uttrycker att hen tidigare låtit arbetet styra privatlivet 
men att av mognad och erfarenhet har hen blivit bättre på att sätta gränser. 
Vidare menar medarbetaren att i takt med att hen blivit mer trygg i sig själv och 
i sin arbetsroll har det blivit lättare att våga säga nej till att arbeta mer än avtalat. 
Många av medarbetarna på TA betonar att det är viktigt att ta egna, medvetna 
beslut i tillgänglighetsfrågor. Flera uttrycker att det finns en behaglig känsla i att 
själv kunna avgöra sin egen nivå av tillgänglighet: 
 

Jag känner att jag mår bättre om jag får välja det själv, att jag iallafall har sett 
det, så att det är såhär ja men är det någonting major, vilket det oftast inte är men 
skulle det vara det så kan jag själv välja att göra det nu eller vänta tills på 
måndag exempelvis om det är helg eller imorgon om det är kväll. (Intervjuperson 
14) 

 
I flera medarbetares resonemang framkommer en vilja av att ha en känsla av 
kontroll och självbestämmande. En intervjuperson beskriver att det känns okej 
att arbeta kvällstid om det är självvalt och inte upplevs som ett påbud, en annan 
menar att hen inte känner sig särskilt påverkad av alla inkommande mail så 
länge det finns en känsla av kontroll. En annan medarbetare förklarar att hen 
kan ställa upp och vara tillgänglig för möten utanför ordinarie arbetstid under 
förutsättningen att hon har valet att säga nej och därmed har kontroll över 
situationen och det är även viktigt att hen känner att det finns en tydlig vinning i 
att ta mötet. Ytterligare en intervjuperson klargör att hen inte har någonting 
emot att vara kontaktbar och läsa mail men att det inte nödvändigtvis innebär att 
hen väljer att agera på det. För att ta kontroll över sin egen tillgänglighet väljer 
flera av medarbetarna på TA att dra tydliga gränser: 
 

För mig är det småsaker som funkar, jag vet att när jag började jobba här så… 
så… märkte jag att det var väldigt mycket input från många håll. Och ett sätt att 
hantera det på för mig var att stänga av notifikationer på min telefon. 
(Intervjuperson 11) 

 
Strategin att stänga av push-notifikationer är genomgående bland de flesta av 
medarbetarna på TA och det finns en enhällig uppfattning om att det är skönt att 
besparas från att höra en signal för varje nytt mail. Medarbetarna menar att 
strategin innebär att de inte lika ofta blir påminda om arbetet och att de istället 
själva kan ta kontrollen och välja att gå in och läsa vid intresse. En medarbetare 
uttrycker dock att de inkommande mailen är intressanta och roliga, vilket leder 
till en svårighet i att låta bli att läsa dem men hen resonerar vidare kring att 
gränsdragningen är viktig för att kunna prestera och hålla på lång sikt. En annan 
medarbetare beskriver att arbetet på Spotify präglas av att det förs kontinuerliga 
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dialoger via flera olika chattkanaler och spekulerar i hur det skulle vara om hen 
inte valt strategin att stänga av push-notifikationer - medarbetaren menar att det 
då skulle plinga hela dagarna och hela kvällarna, vilket hade upplevts som 
stressande. Ytterligare ett praktiskt hanteringssätt för att handskas med 
gränslösheten har framkommit från flera intervjupersoner på TA; ett medvetet 
val att balansera arbets- och privatlivet: 
 

För jag tror också att har du mycket på jobbet så ska du inte bara gå hem och 
lägga dig heller utan då ska du ha mycket privat också för då får du en balans i 
vad du tycker om. (Intervjuperson 12) 

 
En annan medarbetare betonar även att det bästa för att koppla bort privatlivet 
under arbetstid är att ha väldigt mycket att göra. En annan fördel med att boka in 
många sociala aktiviteter på fritiden lyfts fram av en annan intervjuperson som 
att det då hinner infinna sig en känsla av saknad för arbetet och det höga tempot, 
vilket ses som positivt. Ytterligare en medarbetare för samma resonemang och 
menar att det är farligt att hålla sin privata tid ouppbokad och öppen för att ha 
möjlighet att arbeta och förklarar vidare att det kan leda till en ineffektivitet 
under arbetsdagen då det finns möjlighet att arbeta vilken tid som helst. 
 
4.4.2 Hantering och styrning av tankar och känslor 
Rekryteringsyrket på TA innebär en synnerligen stor utmaning när det kommer 
till frågan om tillgänglighet då rekryteringsyrket i stort handlar om att nätverka 
med olika parter, vilket genererar en känsla av höga förväntningar på 
tillgänglighet. En medarbetare menar att det alltid finns ett "borde" på att vara 
lite mer responsiv, lite snabbare och lite mer “on top of” saker. Känslan av att 
som rekryterare behöva vara anträffbar och tillgänglig ställer krav på att 
medarbetarna själva har förmågan att sätta gränser för sin tillgänglighet. En 
medarbetare betonar vikten av att kunna hantera gränslösheten, exempelvis 
genom att sätta gränser för sig själv och menar att om den förmågan inte finns - 
då kanske Spotify inte är rätt arbetsplats eftersom att det blir svårhanterligt för 
en sådan person att trivas på lång sikt. Det har framkommit motstridiga känslor 
kring gränsdragningarna och flera medarbetare beskriver att de är medvetna om 
att de måste sätta gränser och exempelvis sluta arbeta efter en lång arbetsdag 
men beskriver också en känsla av dåligt samvete kring detta. Ur intervjuerna har 
dock ett beteende av rättfärdigande framkommit där medarbetarna vill berättiga 
sina gränsdragningar genom exempelvis uttalanden som “man är bara 
människa” och “ha inte dåligt samvete för att du går hem, du behöver återhämta 
dig”. 
 
Många av medarbetarna på TA beskriver att de inser komplexiteten med att 
rekryterare förväntas vara tillgänglig till en hög grad. Flera beskriver att de 
hanterar känslan av att de “borde” vara responsiva och alerta genom att dra 
tydliga gränser och vara noga med att försöka stänga av arbetet mentalt. En 
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medarbetare poängterar komplexiteten att som kunskapsarbetare ha förmågan 
att stänga av arbetet mentalt och hänvisar till motsatsen - i ett tidigare skiftarbete 
i en industri var det lättare att gå hem från arbetet utan att behålla det i tanken. 
En annan medarbetare beskriver denna komplexitet; 
 

Jag tror att när jag väl arbetar är det väldigt mycket att göra och det kan vara lite 
stressigt, det är så mycket på ditt bord och då måste ju göra en medveten 
ansträngning för att stänga av jobbet mentalt när du går hem. (Intervjuperson 13) 

 
Flera av intervjupersonerna beskriver att de behöver en känsla av att inte arbeta 
och att inte tänka på arbetet. En medarbetare beskriver att det behövs ett par 
timmar att varva ner för att lyckas koppla bort de snurrande tankarna för att få 
en god natts sömn. Flera medarbetare poängterar att om tankarna är på arbetet 
under ledig tid så räknas inte denna tid som fritid, då det upplevs som lika 
stressande som faktisk arbetstid. Samma medarbetare beskriver hur hen gör för 
att lyckas koppla bort arbetet helt och lyfter även fram olika sidor av de 
uppkomna tankarna kring arbetet: 
 

… Om jag spelar [en idrott] i X minuter så tänker jag inte på jobbet till exempel 
för då är det ju mycket annat man tänker på... som att springa som en galning... 
ehm... Men om man liksom bara går hemma och påtar och lagar mat så är det 
ganska lätt för de tankarna att komma upp liksom”. Eh… och det är väl bra på ett 
sätt att man att man bearbetar det man har varit med om under dagen och man 
liksom… sitta och fnula på saker liksom… som hjälper en i sitt arbete... och det 
är inte bara negativt liksom... (Intervjuperson 3) 

 
Arbetet på TA präglas av en “mailkultur”, vilket flera medarbetare exemplifierar 
genom att beskriva att mailinkorgen fylls på dygnet runt. Många av 
medarbetarna beskriver att de läser mailen under ledig tid för att ha koll på 
arbetet och för att kunna avgöra prioriteringsgraden på de inkommande mailen. 
 

Jag antar att, i hemlighet… Innerst inne, eller omedvetet kanske jag faktiskt 
gillar att veta vad som händer så att jag inte vaknar upp till alla dessa 
överraskningar på morgonen. Så att jag kan förvänta mig vad som ska komma. 
Det finns ett visst lugn i att veta det typ, du kan veta vilka mail du måste svara på 
och vilka saker du måste göra nästa dag istället för att bombarderas med det 
nästa dag. (Intervjuperson 13) 
 

Den oönskade överraskningen som beskrivs av ovanstående intervjuperson 
känns igen av flera TA-medarbetare. En medarbetare beskriver att genom att 
kontinuerligt läsa mail kan hen ta kontroll och därmed dämpa stressen, vilket 
upplevs mindre stressande än att möta en obehaglig överraskning när hen 
kommer till kontoret och öppnar mailinkorgen. Viljan av att ha kontroll över 
arbetssituationen leder således till att medarbetarna ofta är anträffbara för att ha 
möjligheten att ställa upp och ta tag i akuta, uppkomna situationer. En 
konsekvens av att kontinuerligt läsa arbetsrelaterade mail under ledig tid 
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beskrivs av flera medarbetare som att en tankeprocess dras igång för att lösa 
problem som eventuellt dyker upp i mailen. Tankarna på hur problemen bör 
lösas beskrivs som ett steg i förberedelsen inför nästa arbetsdag - ett sätt att 
undvika överraskningar. En medarbetare spekulerar i risken med att 
kontinuerligt läsa arbetsrelaterade mail och menar att det skulle kunna påverka 
privatlivet negativt om det skulle dyka upp ett mail av negativ karaktär som 
väcker stress- och irritationskänslor.  
 
Utöver de nackdelar som framkommit ur intervjuerna gällande att ha tillgång till 
arbetsrelaterade mail lyfts även fördelen att kunna reducera stress. En 
intervjuperson menar att flexibiliteten i arbetet på Spotify möjliggör 
förberedelse och proaktivt arbete, vilket upplevs underlätta arbetsbelastningen. 
Vidare spekulerar intervjupersonen kring att strikta arbetstider där hen varit 
tvungen att gå hem en viss tid varje arbetsdag hade kunnat leda till en känsla av 
stress. Känslan av stress hade då infunnit sig på grund av att det inte funnits 
möjlighet att förbereda sig för nästkommande arbetsdag och därmed att känna 
sig tillfreds med vad som åstadkommits under arbetsdagen. 
 
En intervjuperson spekulerar i att det troligtvis alltid kommer att vara mycket att 
göra på TA och att det gäller att vara tillfreds med känslan av att alltid ligga 
efter. Känslan av att rekryterarna på TA bör förlika sig med tanken på att ligga 
efter och därmed även sänka kvaliteten på sitt arbete bekräftas av följande 
intervjuperson: 
 

Alltså jag har behövt lära mig och... alltså, att acceptera att det är okej att inte 
vara perfekt. Att man hakar... Alltså jag hade velat återkomma till folk så fort 
som möjligt och inte behöva vänta tre dagar eller strunta i att svara i ett mail som 
vissa gör... för att de inte hinner. Jag... jag kan tycka det är lite jobbigt att känna 
att... jag skulle vilja… Jag skulle vilja att folk ska känna att jag är pålitlig. Och 
att de skickar ett mail till mig och ber mig att göra någonting så kommer jag att 
göra det. Och det är ganska svårt och jobbigt att inse att ibland så kan man inte. 
Det är bara fullständig omöjligt… Eh… och på något sätt sänka ribban, sänka 
kraven på sig själv och säga “Det är okej”. Och kanske säga det istället till den 
personen istället att “Tyvärr, jag kan inte... jag vill men jag kan inte”. Och... så 
det har jag behövt lära mig... Det var väldigt jobbigt i början i höstas, när det är 
nytt och man känner att jag ser mig själv som en ganska pålitlig person och helt 
plötsligt så kan jag inte vara det… Och det är ändå... man måste acceptera det att 
“Jag är här och nu och jag är inte pålitlig” och lite så hehe... (Intervjuperson 4) 

 
Ovanstående resonemang gällande att sänka kvaliteten i sitt arbete och även 
kring att sänka kraven på sig själv är något som bekräftas av flera 
intervjupersoner. En annan intervjuperson beskriver att det tar emot att arbeta 
“good enough” och spekulerar i att det är många på avdelningen som känner sig 
tvungna att sänka kvaliteten på arbetet mot sin vilja, med syftet att arbeta 
snabbt. Ytterligare en intervjuperson exemplifierar detta genom att beskriva att 
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hen inte har nått upp till den kvalitetsnivån gentemot rekryterande chefer som 
hen skulle vilja ha. Resultatet av den sänkta kvalitetsnivån kan leda till att den 
rekryterande chefen känner sig försummad, vilket i sin tur leder till att 
rekryteraren känner att hen måste be om ursäkt för att hen inte hinner med. 
Känslan av otillräcklighet upplevs bland intervjupersonerna som någonting 
rekryteraren behöver förlika sig med till följd av den höga arbetsbelastningen. 
 
4.4.3 Hantera och sätta förväntningar 
Ett annat sätt att klara av det gränslösa arbetslivet som framkommit ur 
intervjuerna är förmågan att hantera andras förväntningar. Flera intervjupersoner 
menar att det varit avgörande för dem att sätta gränser gentemot andra gällande 
sin egen tillgänglighet. En medarbetare beskriver att hen sänkt sina egna krav på 
att vara tillgänglig gentemot kollegor, vilket inneburit att hen var tvungen att gå 
emot deras förväntningar då motsatsen hade inneburit att medarbetaren hade 
mött en orimlig arbetsbörda. En annan intervjuperson uttrycker att det finns en 
svårighet i att hantera andras förväntningar och förklarar att hen är känslig för 
vad kollegorna tänker och tycker, vilket kan leda till en känsla av paranoia om 
hen exempelvis väljer att gå tidigare från arbetet en dag. En annan medarbetare 
på TA belyser vikten av att även kunna hantera andras förväntningar i sociala 
relationer utanför arbetet och beskriver att hen sänkt sina krav på tillgänglighet 
gentemot sina vänner och sin familj. Ytterligare en aspekt av hantering av 
förväntningar lyfts fram av en intervjuperson, där hen spekulerar kring hur hens 
höga arbetstempo påverkar de förväntningar som kollegorna sätter på sig själva i 
relation till hen: 
 

Hela tiden, tänk dig någon som hela tiden är on top of things, all the time, du får 
ju… det får ju den andra att må lite dåligt. Jag fick ju alltid såna här ”Förlåt att 
jag inte har…” och jag bara men gud, sluta be om ursäkt, det är bara jag som är 
så jäkla snabb med allt liksom, jag vill ju inte ge dig någon stress. Men det tror 
jag definitivt. Jag tror bara om man lugnar ner sig själv ibland liksom så är det 
nog bättre för alla andra också. (Intervjuperson 5) 

 
Förutom vikten av att kunna hantera andras förväntningar har det även visat sig 
vara betydelsefullt att ha förmågan att sätta tydliga förväntningar gentemot 
intressenter. En intervjuperson förklarar att hon tidigare bara reagerat på vad 
intressenter vill ha av hen och direkt varit tillgänglig. Fortsättningsvis beskriver 
intervjupersonen att erfarenhet har lett till att hen utformat en strategi för att 
hantera den höga arbetsbelastningen, genom att säga till intressenten: 
 

… “Jag hör vad du säger. Jag kan definitivt lägga ner tid på det här men har du x, 
y, z som egentligen är verktyg som jag behöver för att utföra det?” och slänger 
tillbaka ansvaret lite och då har jag märkt att då plötsligt är det inte lika viktigt… 
(Intervjuperson 11) 
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Vidare förklarar intervjupersonen att denna strategi leder till svårigheter i att 
röra sig så snabbt som intressenten till en början önskat, då det helt plötsligt är 
deras kalender som står på spel. Intervjupersonen beskriver att hen kräver en 
viss grad av flexibilitet av intressenterna och därmed ligger inte alla 
arbetsuppgifter på rekryteraren, vilket således minskar arbetsbelastningen. Att 
bygga upp en hållbar och förtroendegivande relation tillsammans med sina 
rekryterande chefer lyfts fram av en annan intervjuperson som en viktig faktor 
för att undvika stress i en hög arbetsbelastning. Vidare beskriver en annan 
intervjuperson att intressenterna har en bild av hen av att vara tillgänglig och 
dedikerad, vilket gör att det är accepterat att ibland sätta gränser för sin 
tillgänglighet gentemot intressenterna. Fortsättningsvis förklarar samma 
intervjuperson att hen i allmänhet vill vara tillgänglig gentemot rekryterande 
chefer men att hen hellre sätter gränser i situationer då det inte går att vara den 
närvarande personen hen vill vara. 
 
Ett annat praktiskt hanteringssätt för att hantera arbetsbelastningen som lyfts 
upp av en medarbetare är att vara tydlig gentemot rekryterande chefer i 
kommittén i vad som kan förväntas av hen. Detta görs genom att explicit uttala i 
ett veckobrev vilka uppgifter rekryterarens uppmärksamhet kommer att riktas 
mot framöver. Resonemanget fortsätter med vikten av transparens gentemot 
intressenter för att sätta rätt förväntningar. Ytterligare en medarbetare betonar 
att rätt förväntningar kan leda till att frustration undviks och beskriver en 
strategi i att sätta låga förväntningar så att motparten inte förväntas sig mer än 
vad som är rimligt - för att nå en matchning i förväntningar. En annan 
hanteringsstrategi som framkommer i det empiriska materialet är att de 
nyanställda medarbetarna på TA lutar sig tillbaka emot sitt egna, medvetna val 
att arbeta hårt. Detta val rättfärdigar således deras höga arbetsbörda. En 
intervjuperson beskriver detta som en fråga om ambition och passion snarare än 
negativ stress - och betonar att hen gjort ett medvetet val i att arbeta mycket och 
hårt under en begränsad tidsperiod och att hen därmed är okej med den höga 
arbetsbelastningen. Vidare beskriver en annan intervjuperson att det fanns 
realistiska förväntningar på vad som väntade som nyanställd på Spotify. Tack 
vare att förväntningarna var satta var medarbetarna därmed medvetna om att de 
kom in på en avdelning som var under konstruktion och därmed inte perfekt från 
början. 
 
4.4.4 Socialt stöd 
 

Jag skulle nog också säga att man inte är själv i att vara under så mycket… Och 
då, på något sätt, för mig, blir det okej. Alltså det är så i teamet att alla har 
mycket och vi kan skratta åt det och hjälpas åt. Och jag vet att skiter någonting 
sig – då kommer jag få stöttning. Så att det… Jag tror att när man har det där 
skyddsnätet på något sätt, då är det okej att ta på sig allt det där liksom. 
(Intervjuperson 11) 
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Det sociala stöd som beskrivs i ovanstående citat betonas av flera 
intervjupersoner som en trygghet för att klara av den höga arbetsbelastningen. 
En intervjuperson uttrycker vikten av att känna det sociala stödet även från 
närstående utanför arbetsplatsen. Hen beskriver vidare att det är betydelsefullt 
för hen att vännerna är i liknande situationer med hög arbetsbelastning och 
därmed är förstående. Medarbetarna på TA beskriver att det sociala stödet från 
vänner, kollegor och chefer på Spotify som viktigt, då det gör att kollegorna 
hjälps åt att vara uppmärksamma på varandras situation. Det uttrycks genom att 
de påminner varandra om att gå hem från kontoret efter en lång arbetsdag och 
hjälper därmed varandra att dra gränser för arbetsbelastningen. 
 
4.4.5 Reflektion 
Medarbetarna menar att en självmedvetenhet och en förståelse för sitt eget 
arbetssätt är avgörande för att hantera det gränslösa arbetslivet. Vidare menar 
medarbetarna att det är betydelsefullt att ta sig tid att reflektera över sin 
arbetssituation och rannsaka sig själv, snarare än att skjuta undan tankar på vad 
som kan vara stressigt, för att ha möjlighet att skapa verktyg för att hantera 
exempelvis den höga arbetsbelastningen. En medarbetare menar att insikten i 
vad som får en att må bra i livet är avgörande för att uppnå välmående och 
trivsel: 
 

… vara själv och reflektera... men försöka att balansera mycket, lite hela tiden… 
så balans i livet är superviktigt tycker jag... Jag kan... Ja, jag vill prestera och vill 
ha en karriär men inte på bekostnad av vad som helst. (Intervjuperson 12) 

 
En annan intervjuperson beskriver att det förekommit händelser i arbetslivet 
som lett till att hen insett vikten av reflektion: “Och då blir man helt plötsligt 
tvungen att tänka vad är viktigt? Hur vill jag leva? Hur vill jag ha det?” 
(Intervjuperson 4). Vidare betonar hen vikten av att efterleva de regler hen satt 
upp för sig själv efter frågorna besvarats. Flera medarbetare beskriver att de har 
blivit bättre på att hantera krav och förväntningar och utveckla 
hanteringsstrategier i takt med att de blivit mer erfarna, mogna och trygga i sin 
roll. En intervjuperson beskriver sig själv som prestationsorienterad, vilket 
innebär att det är lätt att arbeta mer än den ordinarie arbetstiden då prestation är 
viktigt för hen. En annan intervjuperson har insett att det höga arbetstempot 
måste balanseras med ett hållbart synsätt: 
 

Nu är jag mycket bättre på att ta hand om mig själv för jag tänker såhär ”Men 
gud, jag måste ju hålla länge”. Alltså jag kan ju inte bara komma in i ett företag 
och bara kötta och hela tiden liksom vara orolig för processerna och ”Gud, den 
här kandidaten” och såhär så jag har typ släppt den oron, jag har lärt mig nu att 
det är den… det tempot så man måste bara ta det lugnt och jag har lärt mig 
jättemycket såhär att man inte kan ta saker… man kan inte ta för stort allvar på 
saker och ting. (Intervjuperson 5) 



53 
 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I kapitlet analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till den teoretiska 
referensramen, utifrån studiens olika områden; flexibilitet, tillgänglighet, work-
life balance, samt hantering av det gränslösa arbetslivets utmaningar. 
 
5.1 Flexibilitet 

5.1.1 Flexibilitet genom förtroende och tillit 
Den allmänna uppfattningen om flexibilitet i forskningen är enligt Karlsson 
(2006) positiv, vilket beror på att forskningen huvudsakligen fokuserat på 
arbetsgivarperspektivet. I denna studie lyfts flexibilitet ur ett individperspektiv 
där både möjligheter, utmaningar och olika förhållningssätt har identifierats. 
Flexibiliteten på TA-avdelningen är hög till följd av den multinationella kontext 
organisationen är verksam i. Allvin (2006) betonar att flexibilitet genom 
förtroende innebär att individen själv har frihet att styra över arbetsplats, 
arbetstid och arbetssätt. Medarbetare på TA beskriver att flexibilitet ger en 
möjlighet att arbeta utifrån sitt känslomässiga tillstånd och sin energinivå, vilket 
upplevs som positivt då det leder till en högre prestation och effektivitet. Det 
råder en generellt positiv attityd gentemot flexibilitet på TA, exempelvis som ett 
verktyg för att hantera arbetsbelastningen, vilket upplevs särskilt betydelsefullt 
till följd av arbetssituationen präglad av mycket kontakt med intressenter runt 
om i världen. Vidare poängterar medarbetarna att de upplever den flexibla 
miljön som tillfredsställande till följd av en hög grad av valfrihet, vilket ligger i 
linje med Kelliher och Andersson (2008) som beskriver att flexibel arbetstid 
bidrar till en högre arbetstillfredsställelse.  
 
De fria ramarna som medarbetarna på TA upplever genom flexibiliteten kan 
liknas vid Karasek och Theorells (1990) modell där kontroll är avgörande för en 
individs välmående. Genom friheten kan medarbetare kontrollera arbetet och 
därigenom klara av högre krav. En utmaning med flexibilitet som framkommit i 
studiens resultat handlar om att medarbetare tenderar att ställa höga krav på sin 
egen prestation. Detta beskrivs av medarbetarna på TA genom att de tenderar att 
arbeta övertid och har svårigheter att ta ut den inarbetade flextiden. Detta kan 
förklaras av Kelliher och Anderssons (2010) resonemang kring en outtalad 
förhandling av flexibilitet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I gengäld mot 
flexibla arbetsformer tenderar medarbetare att känna tacksamhet och därigenom 
anstränga sig mer. Denna arbetsintensifiering som uppstår till följd av 
flexibilitet kan ha långsiktiga, negativa risker för medarbetarnas välbefinnande 
(Kelliher och Andersson, 2010). I studiens resultat framkom dock att 
medarbetarna upplever att flexibiliteten gynnar deras välbefinnande då 
potentiella stresspåslag som kan uppstå, exempelvis på grund av en försenad 
tunnelbana, kan undvikas - flextiden ger på detta vis möjlighet att undvika 
stress. 
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5.1.2 Rollförvirring i det gränslösa arbetslivet 
Andra utmaningar med flexibilitet som framkommit på TA är att det råder en 
viss otydlighet kring när medarbetare förväntas vara tillgängliga på grund av 
olika arbetstider, vilket leder till ifrågasättande av egna gränser. Det råder även 
en viss grad av påverkan på den egna arbetstiden från hur kollegor utnyttjar sin 
flextid och lägger upp sin arbetsdag - en medarbetare upplever att det kan 
kännas svårt att lämna arbetet efter en hel arbetsdag då kollegor förlägger sin 
arbetstid senare och därmed är kvar på kontoret när hen lämnar. De här 
utmaningarna kan förklaras utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv, 
där människor beskrivs som aktörer som framträder i olika roller för att styra 
intryck bland sin publik.  
 
Medarbetarna på TA kan således betraktas som aktörer på TA-scenen som är 
måna om att ge intrycket av att vara goda medarbetare som arbetar mycket och 
dedikerat inför publiken; kollegorna. Anledningen till att medarbetare vill styra 
publikens intryck åt det hållet kan enligt Goffmans teori vara att uppfylla de 
normativa ideal som finns på TA-scenen gällande dedikerade medarbetare för 
att bli accepterade av kollegor och vidare ha möjlighet att utvecklas i sin roll 
och karriär. Utmaningen beträffande kollegors påverkan kan även tydliggöras 
med hjälp av Clarks (2000) gränsteori, vilken beskriver arbetsliv och familjeliv 
som två skilda sfärer där olika förväntningar och normer ingår. De påverkande 
kollegorna kan karaktäriseras som inflytelserika medlemmar i arbetssfären, som 
således har stor bestämmanderätt i hur sfären ska se ut och var gränsen mellan 
arbetsliv och familjeliv ska gå. Detta liknar även exemplet med medarbetaren 
som upplever att kollegor har en påverkan på dennes gränsdragning mellan 
sfärerna då det upplevs svårt att gå hem innan kollegorna.  
 
5.1.3 Medarbetare i en spjutspetsorganisation 
Ur det empiriska materialet framkommer två olika förhållningssätt till 
flexibilitet; dels de medarbetare som uppskattar flytande arbetsförhållanden och 
dels de som föredrar mer kontroll och fasta ramar. Flexibilitet är något som 
karaktäriserar den nya kapitalismens kultur där endast en typ av människa trivs 
och är lämplig (Sennett, 2007). Denna människa benämns som idealmänniskan, 
vilken är anpassningsbar, framtidsorienterad och som trivs med kortare 
åtaganden. Spotify skulle kunna betraktas som det Sennett (2007) beskriver som 
spjutspetsorganisation som tagit bräschen för den nya kapitalistiska kulturen 
som värdesätter medarbetare som har idealmänniskans karaktärsdrag. En 
framgångsrik, expanderande och multinationell organisation som Spotify som 
ligger i framkant inom techbranschen kan följaktligen liknas vid Sennetts 
beskrivning. Medarbetare som uppskattar mer fasta ramar och kontroll i sitt 
arbete kan liknas vid de individer Sennett (2007) beskriver som sårbara i det 
flexibla, kapitalistiska arbetslivet då de inte helt når upp till idealmänniskans 
förmågor. Däremot visar det empiriska materialet att medarbetare som föredrar 
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kontroll inte nödvändigtvis känner sig sårbara av flexibiliteten utan förklarar 
snarare att den höga nivån av frihet ger dem möjlighet att ta kontroll över sin 
arbetssituation utifrån deras behov och intressen. 
 
5.1.4 Risken för funktionell dumhet 
Den multinationella kontext Spotify är verksamma i innebär en rad 
förutsättningar som rekryterarna på TA måste förhålla sig till. Verksamhetens 
behov ställer således krav på medarbetarnas tillgänglighet under obekväma 
arbetstider, en hög grad av anpassning och ett stort eget ansvarstagande. Detta 
beskrivs av medarbetarna som verkligheten snarare än krav som ställs på dem; 
någonting som medarbetarna accepterar och förhåller sig till utan ifrågasättande. 
Alvesson och Spicer (2012) lyfter vikten av att som medarbetare vara reflexiv 
och kritiskt granska och ifrågasätta organisationens dominerande normer och 
rutiner för att undvika att riskera funktionell dumhet, vilket betyder att 
organisationen går miste om idéer och möjligheter att arbeta på andra sätt som 
skulle kunna leda till framgång. Vidare kan det argumenteras för att uteslutande 
av reflektion kring hur verksamheten kan hantera flexibilitet möjligtvis kan leda 
till att organisationen går miste om medarbetares idéer om hur flexibiliteten kan 
gynna flera medarbetare på ett individuellt plan; reflektion kring organisatoriska 
idéer om flexibilitet skulle kunna innebära en större möjlighet att gynna fler 
medarbetares välmående. Anledningen till varför medarbetare inte begrundar 
organisationens erbjudna flexibilitet närmare skulle kunna vara att de ser 
flexibiliteten som en nödvändighet för att vara framgångsrika i sin yrkesroll.  
 
Framgångsfaktorn för att lyckas i rekryteringsrollen beskrivs av 
intervjupersonerna som att undvika att bli en flaskhals gentemot kollegor eller 
intressenter i flödet av arbetsprocesser, vilket är betydelsefullt för att 
organisationen ska upprätthålla sin snabbrörlighet och framgång. Kollegorna på 
TA kan betraktas som det Goffman (2009) beskriver som ett team som 
tillsammans framträder för att styra intryck. Teamet är uppbyggt av ömsesidigt 
beroende och förtrolighet. Medarbetarna på TA är beroende av att lita på att de 
övriga i teamet beter sig på ett korrekt sätt; att de är flexibla och tillgängliga och 
inte blir en flaskhals. Det krävs även ett visst mått av förtrolighet då TA-
medarbetarna enligt Goffman (2009) måste ha möjligheten att släppa fasaden 
inför varandra för att kunna upprätthålla en gemensam föreställning utåt. Det 
skulle kunna hävdas att intrycksstyrningen på TA präglas av en vilja att göra ett 
gott intryck för att upprätthålla bilden av framgångsrika medarbetare i ett 
framgångsrikt team. 
 
5.1.5 “Good enough” tar över hantverksidealet 
En stressande aspekt i TA-medarbetarnas vardag är den höga arbetsbelastningen 
till följd av snabbföränderligheten i branschen. Rekryterarna uttrycker att de 
behöver förlika sig med tanken på att ligga efter och stundtals sänka kvaliteten 
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på arbetet till förmån för att vara snabba; de anpassar sig till “good enough-
kulturen” som råder på avdelningen. Detta kan strida mot det Sennett (2007) 
illustrerar som hantverksidealet; att individer har möjlighet att lära sig sitt 
hantverk på djupet och därmed uppnå en excellens i sin yrkesroll. Det kan 
vidare utifrån Sennetts (2007) resonemang hävdas att “good enough-kulturen” 
leder till att medarbetare känner att en otillfredsställande känsla då det inte finns 
tid till djupinlärning och de därmed endast hinner “skumma på ytan” i sitt 
lärande. Vidare kan det resoneras kring att “good enough-kulturen” leder till att 
andra kompetenser och egenskaper framträder som värdefulla snarare än 
expertis utifrån djupinlärning; exempelvis förmågan att vara snabbföränderlig, 
social och benägen att ständigt lära sig nya saker.  
 
En medarbetare beskriver att “good enough-kulturen” genererar en känsla av att 
hen går emot sin egen självbild; hen har en uppfattning om sig själv som att vara 
pålitlig men har inte möjlighet att uppnå sina egna förväntningar på grund av 
tidsbrist. Detta kan illustreras genom Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv 
där medarbetaren kan ha olika motiv till den intrycksstyrning som vill uppnås 
genom föreställningen. I detta fall vill medarbetaren uppnå idealet att framstå 
som en pålitlig medarbetare och pendlar mellan att tro på att det egna 
framträdandet är äkta; att hon är pålitlig, och att stundtals vara en cynisk aktör 
som är medveten om att hen inte är pålitlig men ändå försöker förmedla det 
intrycket gentemot sin publik. Goffman (2009) menar vidare att det tar mycket 
energi från aktören att styra intryck, vilket kan hävdas leda till en framtida risk 
av dränering av energi bland medarbetarna på TA om “good-enough-kulturen” 
börjar påverka medarbetarna negativt. 
 
5.1.6 Vikten av kontroll  
En annan aspekt kring medarbetarnas arbetssituation som framkommer i 
materialet är komplexiteten i rekryteringsyrket. Det framhävs att 
rekryterarrollen medför en känsla av att vara fast i mitten mellan olika 
intressenter och deras förväntningar på rekryterarens tillgänglighet och 
flexibilitet. Rekryterarens egen vilja att vara tillgänglig gentemot intressenter 
framkommer även tydligt i studiens resultat. Kandidater i Spotifys 
rekryteringsprocesser befinner sig ofta i parallella rekryteringsprocesser för 
jättarna i branschen, vilket ställer höga krav på att rekryterarna är kontaktbara 
gentemot de åtråvärda kandidaterna. Vidare beskrivs att nivån av kontroll över 
sin egen arbetssituation minskar till följd av kraven på att anpassa sig till andra. 
I enlighet med Karasek och Theorells (1990) modell av krav och kontroll kan 
det hävdas att de höga krav medarbetarna ställer på sin egen tillgänglighet och 
flexibilitet i relation till den minskade kontrollen riskerar att föda en stress hos 
medarbetarna. Komplexiteten i yrkesrollen tillsammans med utmaningarna med 
ett gränslöst arbetsliv föder således en tanke kring om frihet, flexibilitet och 
tillgänglighet verkligen är så positivt för medarbetarna som de ger uttryck för.  
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Sennett (2007) menar att samhällsförändringarna mot ett mer flexibelt arbetsliv 
inte har lett till en högre frihetskänsla bland individer, vilket bekräftas av Allvin 
(2006) som menar att det gränslösa arbetet har inneburit otydliga gränser för 
medarbetaren vilket ställer krav på denne att hantera det på ett framgångsrikt 
sätt. Flexibiliteten som erbjuds på TA kan följaktligen innebära en risk som i 
nuläget inte är synlig för medarbetarna; en risk att medarbetarna drabbas av 
stress. Detta kritiska resonemang kring flexibilitetens påverkan på medarbetarna 
står i kontrast till deras egen upplevelse; de spekulerar tvärtom kring att om inte 
flexibilitet funnits i deras arbetssituation hade en känsla av stress kunnat infinna 
sig. Det hade då inte funnits möjlighet att exempelvis förbereda sig för 
nästkommande arbetsdag genom att arbeta proaktivt, vilket skulle göra att de 
inte känt sig tillfreds med vad som åstadkommits under arbetsdagen. 
 
5.2 Tillgänglighet 

5.2.1 Uppkoppling tillåter genomtränglighet mellan sfärer 
En svårighet i det moderna arbetslivet som är präglat av ett stort 
informationsflöde är att krav ställs på medarbetare i att kunna hantera 
informationen (Allvin, 2006). Det kan diskuteras om detta kan medföra en 
svårighet i att sätta gränser mellan sfärerna, vilket kan illustreras med den 
“mailkultur” som beskrivs råda på Spotifys TA-avdelning. I en studie av 
Kaufman-Scarborough (2006) lyfts aspekten att den nya tekniken kan bidra till 
att gränsen mellan arbets- och hemmasfären suddas ut, vilket bidrar till en 
känsla av att tiden blir fragmenterad.  
 
Waller och Ragsdells (2012) studie visar att mailande utanför ordinarie arbetstid 
kan ha en negativ inverkan på medarbetares work-life balance, då det kan uppstå 
en känsla av att gå miste om saker i hemmasfären. Vidare visar studien att 
känslan av att gå miste om privat tid var starkare bland medarbetare som befann 
sig i en familjelivsfas, i kontrast till de yngre medarbetarna utan familj som 
tvärtom upplevde en tillfredsställande känsla av att hantera mail utanför 
ordinarie arbetstid. Detta resonemang kan ställas i relation till denna studies 
resultat, vilket visar att medarbetare resonerar kring att anledningen till att de 
arbetar hårt och dedikerat är att de befinner sig i en livsfas som möjliggör detta. 
Vidare kan “mailkulturen” förstås genom Clarks (2000) resonemang kring att 
styrkan i gränser mellan sfärer påverkas av genomtränglighet. En svag gräns 
uppstår då det finns en hög genomtränglighet och flexibilitet och då sfärerna går 
in i varandra (Clark, 2000). Mailen blir således element som tränger genom 
gränsen mellan arbets- och familjesfären och således försvagas gränsen. 
“Mailkulturen” och tillgången till mail i mobiltelefonen bland medarbetarna på 
TA tenderar således att sudda ut de temporala, fysiska och psykologiska 
gränserna mellan medarbetarnas olika sfärer. 
 



58 
 

5.2.2 Uppkoppling tillåter flexibilitet mellan sfärer  
Flera medarbetare på TA förklarar att de läser mail under sin lediga tid för att 
undvika att obehagliga överraskningar möter dem vid arbetsdagens start och 
därmed ta kontroll över sin arbetssituation. Att medvetet kontrollera sina mail 
för att undvika ångest är en anledning till varför medarbetarna tillåter 
arbetssfären att knacka på fritidens dörr, vilket kan uttryckas som att individen 
känner ett beroende av att läsa sina mail (Waller & Ragsdell, 2012). 
Medarbetarna på TA tillåter en blandning av flexibla och genomträngliga 
gränser mellan sfärerna. En flexibel gräns mellan sfärerna innebär att gränsen 
kan dras ut eller dras samman då en av sfärerna kräver det (Clark, 2000). 
Medarbetarna på TA är således beredda att låta arbetssfären i form av mail ta 
plats i hemmasfären, vilket kan ses som en positiv påminnelse av att det finns en 
annan sfär, arbetssfären, som är viktig för en, snarare än att mailandet utöver 
ordinarie arbetstid är av ondo och upplevs som intrång på hemmasfären. Vidare 
kan det vara positivt när idéer och insikter överförs till en annan sfär för att 
främja kreativitet (Whetten & Cameron, 1998). I studiens empiriska material 
framkommer det att medarbetare drar igång tankeprocesser för att lösa 
eventuella problem då de läser mail utanför arbetstid.  
 
Medarbetarna spekulerar även kring en risk med att läsa arbetsrelaterade mail 
under ledig tid; att om en mail av negativ karaktär skulle kunna påverka den 
privata sfären negativt då det skulle medföra stress- och irritationskänslor. Valet 
medarbetarna på TA gör då de läser arbetsrelaterade mail grundar sig i en vilja 
att proaktivt förbereda sig på arbetsbelastningen, vilket kan ses som ett sätt att 
hantera den fulla mailinkorgen till följd av den höga arbetsbelastningen. Lazarus 
och Folkman (1984) benämner denna typ av hantering av stressande situationer 
som copingstrategier och menar att strategierna är ett sätt att reglera 
känslomässiga reaktioner som föds ur situationer som upplevs stressande. 
 
5.2.3 Rekryterarnas gränsdragning mellan sfärer 
Som rekryterare på TA är det betydelsefullt att vara tillgänglig och responsiv, 
vilket även betonas av en medarbetare som menar att förmågan att sätta gränser 
är avgörande för att hantera gränslösheten. En medarbetare beskriver att hen 
försöker övertala sig själv att inte ha dåligt samvete då hen behöver gå hem efter 
en lång arbetsdag. Währborg (2009) nämner att denna typ av tankestyrning kan 
underlätta hanteringen av stressorer i en påfrestande situation. Medarbetare på 
TA förklarar vidare att de upprätthåller gränserna mellan arbete och övrig tid 
genom att mentalt stänga av arbetsrelaterade tankar; detta möjliggörs genom att 
fritiden fylls av andra aktiviteter som tar deras uppmärksamhet. Detta kan liknas 
vid Clarks (2000) psykologiska gränsdragning, där individen själv skapar och 
bestämmer när tankesätt, känslor och beteenden passar i en sfär - medarbetaren 
tillåter inte ens att arbetslivssfären inkräktar genom tankar.  
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En annan medarbetare lyfter fram vikten av att boka upp sin privata tid för att 
måna om balansen mellan sfärerna. Clark (2000) redogör även för tids- och 
rumsgränser och menar att gränserna mellan sfärer kan vara olika starka, 
beroende på individens gränsdragning. Styrkan i gränserna avgörs av huruvida 
individen tillåter genomtränglighet, flexibilitet eller en blandning av dessa 
mellan sfärerna. Genom att balansera upp aktiviteter i de olika sfärerna 
beskriver medarbetarna att en eventuell inkräktning från ena sfären på den andra 
kan undvikas, exempelvis genom att fylla sin fritid under perioder av hög 
arbetsbelastning på arbetet. 
 
5.2.4 Förväntningar på tillgänglighet; illusionsnumrenas logik? 
I det empiriska materialet framkommer det olika uppfattningar och attityder 
kring till vilken grad medarbetarna vill vara tillgängliga. Flera medarbetare 
menar att graden av tillgänglighet bör styras av sunt förnuft. En av medarbetarna 
menar att det är respektlöst att inte vara tillgänglig gentemot intressenter och en 
annan beskriver att hen har höga krav på sig själv när det gäller att följa upp 
mail relativt omgående efter mottagandet. Thomas et al. (2006) menar att den 
ständiga uppkopplingen och möjligheten till multitasking som finns i dagens 
arbetsliv kan leda till en känsla av att omgivningen förväntar sig snabb 
återkoppling och en hög grad av responsivitet, vilket bekräftas av en 
medarbetare som resonerar kring just denna höga förväntan på responsivitet i 
dagens samhälle. Det framkommer däremot i resultatet att medarbetarna inte har 
höga förväntningar på sina kollegors tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid 
och de menar att det inte kan krävas av varandra. Vidare beskrivs en stor respekt 
för medarbetarnas gränsdragningar från kollegor och arbetsgivarens sida då 
sjukdom, ledighet och semester respekteras. Waller och Ragsdell (2012) pekar 
på att yngre medarbetare gärna är tillgängliga utanför ordinarie arbetstid då de 
vill bli betraktade som hårt arbetande medarbetare. Detta spekulerar en 
medarbetare på TA kring då hen menar att det finns en vilja att visa framfötterna 
genom tillgänglighet, främst bland de nyanställda medarbetarna.  
 
Att de nyanställda medarbetarna verkar vilja vara tillgängliga till en högre grad 
kan förstås genom Alvessons (2011) resonemang om tomhetens triumf, där det 
förs en tes om att det blivit allt viktigare att höja sin status, uttrycka sin identitet 
och öka sin självkänsla genom att sysselsätta sig. Det kan således hävdas att 
nyanställda medarbetarna har en grandios förväntan på sin egen tillgänglighet; 
en orimlig förväntan där syftet är att nå en förbättrad image, självkänsla och 
status. Att det egentligen inte finns någon uttalad förväntan från arbetsgivarens 
eller kollegors sida, skulle kunna liknas vid Alvessons (2011) beskrivning av att 
beslut tas utan substans, vilket följaktligen innebär att medarbetarna skapar egna 
krav på tillgänglighet för att bli framgångsrika men detta är egentligen inget 
som förväntas av dem. Detta innebär att handlingen till viss del skulle kunna ses 
som en illusionshandling, trots att medarbetarnas höga tillgänglighet även har en 
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positiv effekt. Komplexiteten med dagens kommunikationsmöjligheter lyfts 
fram av medarbetarna som menar att det finns en risk med att visa sig alltför 
tillgänglig, då detta skulle kunna leda till en orimlig förväntan på tillgänglighet. 
Medarbetarna menar vidare att om de bidrar till “mailkulturen” och således 
svarar på mail under deras lediga tid, skapas en förväntan som de känner att de 
måste leva upp till. Att följa efter andras beteende och svara på mail kan 
förklaras av en påverkan av andra och viljan att imitera andras beteende, vilket 
Alvesson (2011) nämner som grunden till illusionsnumrenas logik. Följande 
resonemang kan även förstås genom Goffmans (2009) förklaring att sociala 
fasader tenderar att bli institutionaliserade; det befästs en förväntan bland 
medarbetarna på att vara responsiva och tillgängliga. 
 

5.3 Work-life balance 

5.3.1 Medveten prioritering av sfärer; arbetet i första rum 
Många av medarbetarna på TA prioriterar arbetet först i livet, då de befinner sig 
i en fas i livet som tillåter och uppmuntrar till fokus på arbetslivet. Work-life 
balance definieras av Noon och Blyton (2007) som en strävan att uppnå balans 
mellan sfärerna arbetsliv och övrig tid, där ena sfären inte inkräktar på den 
andra. Medarbetarna på TA framhäver en medvetenhet kring gränserna mellan 
de olika sfärerna och menar att de inte kolliderar med varandra, då de tagit ett 
medvetet beslut att låta arbetet ta stor plats i deras liv. Trots att det inte råder en 
jämlik balans mellan medarbetarnas sfärer, upplevs således detta som 
tillfredsställande. Ett exempel på detta beskrivs av en medarbetare som värderar 
en timme potentiell fritid lägre än känslan att utföra någonting viktigt på arbetet, 
vilket leder till att arbetet tillåts ta stor plats. I likhet med Sturges och Guest 
(2004) finns en önskan om en balanserad tillvaro bland nya medarbetare på 
arbetsmarknaden men att deras önskan att prestera och uppnå en framgångsrik 
karriär tar överhand, vilket resulterar i att medarbetarna arbetar långa 
arbetsdagar. Att arbetet värdesätts högt och prioriteras först i livet genererar 
således en känsla av tillfredsställelse bland medarbetarna när de arbetar mycket. 
De uttrycker inte heller något större behov av att hantera sin arbetssituation för 
att uppnå en balanserad tillvaro, till följd av medveten prioritering där arbetet 
kommer i första rum.  
 
Flera medarbetare menar att situationen hemma ger olika förutsättningar för att 
ha möjlighet att arbeta mycket och flexibelt. Detta exemplifieras med att 
medarbetarnas partners har mindre eller större förståelse för deras 
arbetssituation, vilket påverkar huruvida arbetet kan prioriteras först. 
Medarbetarnas partners kan liknas vid Clarks (2000) skildring av 
gränsövervakare, som har inflytande över vad som förväntas av medarbetaren i 
familjesfären och var gränserna mellan sfärerna ska gå. Således kan 
hemmasituationen påverka medarbetarens upplevelse av sin arbetstid, vilket 
bekräftas av flera medarbetare; en medarbetare beskriver att det upplevs 
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stressande att arbetstider mellan hen och partnern är osynkroniserade och en 
annan medarbetare förklarar att en tidigare partner saknat förståelse för att 
arbetet prioriterades först, vilket upplevts som frustrerande. Detta kan förklaras 
av att olika förväntningar på hur mycket tid som ska spenderas eller olika 
värderingar hos parterna inom en sfär försvagar stödet till varandra och ökar i 
sin tur risken för konflikt (Greenhaus & Beutell, 1985).   
 
5.3.2 Inkräktande sfärer till följd av prioriteringar 
Medarbetarnas prioritering där arbetet hamnar i första rum innebär att andra 
aspekter åsidosätts. Greenhaus och Beutell (1985) menar att en konflikt mellan 
olika sfärer kan uppstå när individen inte lyckas förena båda sfärernas intressen. 
Flera medarbetare har insett att uppoffringar måste göras för att uppnå en 
tillfredsställande livssituation, exempelvis att hemmasfären medvetet 
försummas till förmån för arbetssfären. Bagger och Li (2012) menar att 
arbetstillfredsställelse upplevs olika beroende på huruvida de olika sfärerna 
värdesätts hos medarbetaren och Allvin (2006) lyfter fram att de som prioriterar 
arbetet i första hand följaktligen anpassar övrig tid till sitt arbete, då arbetet 
betraktas som ett livsprojekt. Detta förhållningssätt återfinns bland 
medarbetarna på TA som beskriver att de känner sig stressande gentemot sin 
sociala hemmasfär och sätter därigenom gränser för sin tillgänglighet gentemot 
sina vänner och sin familj för att upprätthålla arbetets förstaplacering i livets 
prioriteringslista.  
 
En potentiell risk som kan uppmärksammas utifrån Währborgs (2009) 
resonemang kring socialt stöd är att försummande av sociala relationer kan 
eliminera en viktig resurs för att upprätthålla en god hälsa; individens 
upplevelse av relationer är värdefull för välmåendet och utgör en betydelsefull 
resurs för att hantera stress. Dock understryks av flera medarbetare att arbete 
inte alltid kommer att prioriteras först i livet och de beskriver ett önskat, 
framtida läge där balansen mellan arbetsliv och familjeliv är mer jämlik. Detta 
ligger i linje med Sturges och Guest (2004) som menar att den obalans mellan 
arbetsliv och familjeliv som ofta förekommer bland unga, karriärfokuserade 
medarbetare betraktas som en kortvarig situation som inte kommer att tolereras 
på längre sikt. Medarbetarna på TA beskriver att de i nuläget till viss mån 
undviker att planera in fasta aktiviteter för att undvika att inkräkta på 
arbetssfären. Detta är något som medarbetarna vill förändra i framtiden då de 
spekulerar kring att tydligare gränser kommer att eftersträvas i framtiden då 
exempelvis en annan familjesituation kan uppstå, vilket ställer andra krav på 
individen i sfärerna. Clark (2000) beskriver att olika förväntningar finns på en 
individ beroende på sfär, vilket kan innebära att förväntningarna på 
medarbetaren från familjesfären kommer att förändras när familjesituationen 
förändras. En vidare risk kan lyftas fram från Greenhaus och Beutells (1985) 
resonemang kring beteendebaserade konflikter som berör betydelsen av att 
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individen kan växla mellan sfärernas olika krav. Detta är väsentligt då individen 
kan ha vissa förväntningar på sig i sin yrkesroll och andra annorlunda 
förväntningar från familjesfären. Den beskrivna förmågan att växla mellan 
sfärerna kan tänkas bli viktig för medarbetarna i framtiden om de skulle hamna i 
en annan fas i livet som präglas av familjefokus. 
 
5.3.3 Utsuddade gränser mellan sfärerna 
Gränserna mellan sfärerna arbetsliv och familjeliv har benägenhet att suddas ut 
och individerna, gränspasserare, tenderar att integrera sfärerna till olika grad 
(Clark, 2000). Hur en individ formar och hanterar gränsdragning mellan 
sfärerna avgör hur integrerade eller segmenterade sfärerna är och i sin tur 
huruvida balans uppnås. Medarbetarna på TA upplever att arbete och fritid 
flyter samman, vilket således karaktäriserar en svag gräns mellan arbete och 
övrig tid, vilken uppstår då det finns en hög genomtränglighet och flexibilitet då 
sfärerna tillåts gå in i varandra. Medarbetarna på TA uppger att de genom att 
stänga av push-notifikationer försöker att stärka gränsen mellan arbets- och 
hemmasfären. Den mobila teknikens påverkan med exempelvis möjligheten att 
läsa mail under ledig tid kan hävdas leda till att inramningen inte längre är lika 
platsbunden som Goffman (2009) beskriver, utan att medarbetare till följd av 
dagens teknik även har möjlighet att ha på sig Spotify-masken i andra sfärer.  
 
De globala förutsättningar som medarbetarna befinner sig i ställer höga krav på 
tillgänglighet och bidrar till en svagare gräns mellan sfärerna då andra aktörer 
runt om i världen behöver uppmärksamhet under TA-medarbetarnas lediga tid. 
Studiens resultat visar att Spotify som arbetsgivare bidrar till integreringen av 
sfärerna genom att erbjuda fri tillgång till mat och fritidsaktiviteter. Det kan 
resoneras kring att förmånerna som erbjuds leder till utsuddade gränser, vilket i 
sin tur kan leda till svårigheter hos medarbetare att dra egna gränser mellan 
sfärerna, vilket genererar en upplevd rubbad balans. Då medarbetarna på TA 
erbjuds flexibla arbetsformer, frihet och förmåner kan det leda till att en känsla 
av tacksamhet uppkommer, vilket kan leda till att medarbetaren arbetar mer; 
arbetsintensifiering. Denna arbetsintensifiering kan innebära en risk för ohälsa 
och arbetsrelaterad stress (Carayon, 1999). Det finns dock en generellt positiv 
attityd till att gränserna suddas ut, vilket förklaras av att arbetet på TA även 
upplevs som en hobby. Medarbetarna uttrycker en hög ambitionsnivå och trivsel 
med arbetet och utifrån denna passion finns inget omfattande behov av 
återhämtning från den höga arbetsbelastningen. Detta förklaras av MacEwen 
(2013) med att då en individ upplever en stressor, så som den höga 
arbetsbelastningen, som en godartad stressor ses denna snarare som en hanterbar 
utmaning än en påfrestning. Lazarus och Folkman (1984) framhåller risken att 
när vissa individer tolkar en stressad situation som positiv kan det efterföljas av 
skuld, ångest och en känsla av att behöva betala tillbaka i ett senare skede.  
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Vidare menar Lazarus och Folkman (1984) att individer som uppfattar en 
situation som stressig, kan tolka den som en drivkraft till personlig utveckling 
och lärande. Detta bekräftas således bland medarbetarna på TA; den höga 
arbetsbelastningen upplevs snarare som en utmaning än ett hot, vilket gör att de 
inte känner behov av återhämtning. Ett annat exempel på att det gränslösa 
arbetslivets förutsättningar ses som positiva utmaningar snarare än svårigheter 
är att en medarbetare poängterar vikten av att ha ett positivt förhållningssätt till 
stress, uppkoppling och work-life balance. Ett positivt förhållningssätt skulle 
kunna leda till att medarbetare undviker att uppleva negativa konsekvenser av 
stressorerna. Detta bekräftas av Währborg (2009) som menar att en påfrestande 
situation kan upplevas som mindre stressande genom att styra tankar och 
därigenom undanröja hotet om stress. 
 
5.3.4 Spotify-maskens närvaro i de olika sfärerna 
En annan bidragande faktor till att gränserna mellan sfärerna suddas ut för 
medarbetarna på TA är det ständigt närvarande varumärket Spotify. 
Medarbetare beskriver att varumärket är närvarande i flertalet sociala medier 
och i andra privata sammanhang. Med utgångspunkt i Goffmans (2009) 
dramaturgiska perspektiv, kan TA:s kontor liknas vid främre scen där 
medarbetarna framför sin föreställning; platsen där medarbetarna kan styra 
intryck. Bakre scen illustreras av Goffman (2009) som platsen där medarbetarna 
kan ta av sig Spotify-masken, vara sitt privata jag och därmed känna sig fria från 
förväntningar på vad Spotify-fasaden ska innebära. Varumärkets ständiga 
närvaro kan utifrån Goffmans (2009) teori betraktas som en försvårande faktor i 
att särskilja medarbetaren från Spotify-masken.  
 
Medarbetare beskriver att det finns en stark nyfikenhet till det attraktiva 
varumärket, vilket exemplifieras med att det vid privata tillställningar är svårt 
att undgå frågor om arbetet och organisationen. Goffman (2009) beskriver att 
det finns en förväntan på att fasaden som en rollkaraktär innehar ska 
överensstämma med de förväntningar som tillskrivits den gällande inramning, 
uppträdande och manér. Som Spotify-maskbärare finns således en förväntan 
från publiken på att det finns ett naturligt och överensstämmande sammanhang i 
hur Spotify-medarbetaren beter sig utifrån publikens föreställningar. Detta kan 
även bekräftas av Garfinkels (1967a) resonemang kring begreppet reflexivitet; 
att människors beskrivningar av en sak eller person kan bidrar till att forma det 
som beskrivs. Medarbetarens omgivning kan således bidra till att hen 
upprätthåller Spotify-masken och spelar rollen som Spotify-medarbetare även 
utanför främre scen.   
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5.4 Hantering av det gränslösa arbetslivets utmaningar 

5.4.1 Gränspasserarens känsla av kontroll 
I studiens resultat har flera utmaningar framkommit gällande det gränslösa 
arbetslivet och vidare har även hanteringssätt för att klara av utmaningarna 
identifierats. Medarbetarna på TA har betonat vikten av att sätta gränser för sin 
egen tillgänglighet och poängterat att självdisciplin är en viktig förmåga i det 
flexibla, gränslösa arbetslivet. Detta upplevs särskilt betydelsefullt då den 
globala kontexten innebär att ingenting, förutom deras egna gränser, hindrar 
medarbetarna från att vara uppkopplade dygnet runt. Medarbetarens eget ansvar 
bekräftas av Clark (2000) som benämner individer som gränspasserare mellan 
sina olika sfärer; arbete och hemmet. Det är gränspasseraren som själv formar 
sfärerna och drar gränser mellan dem och därigenom bestämmer hur hen bör 
förhålla sig till sfärerna men det finns även en stor påverkansfaktor från 
omgivningen (Clark, 2000). En medarbetare på TA beskriver hur hen medvetet 
dragit sin gräns för att skilja sfärerna åt och betonar en vilja av att känna total 
bortkoppling under ledig tid, snarare än att vara halvuppkopplad konstant. Att ta 
kontroll över sina sfärer, gränser och sitt arbetsliv har framkommit som 
betydelsefullt bland medarbetarna på TA; något som Karasek och Theorell 
(1990) betonar som avgörande för en individs välmående.  
 
Studiens resultat visar att TA-avdelningens medarbetare har en stor 
påverkansmöjlighet på sin arbetssituation, vilket innefattar nivån av 
självbestämmande hos individer i arbetslivet (Karasek och Theorell, 1990). 
Medarbetarna på TA uttrycker en känsla av tillfredsställelse i att själva ha 
kontroll över sin nivå av tillgänglighet och flexibilitet i arbetslivet, vilket 
exempelvis beskrivs av en medarbetare som menar att hen inte har någonting 
emot att vara tillgänglig utöver ordinarie arbetstid under förutsättning att hen har 
kontroll över situationen och kan välja att sätta gränser för tillgängligheten. 
Tillfredsställelsen och den kontroll medarbetarna känner kan hänvisas till det 
Rotter (1966) skildrar som intern “locus of control” där den upplevda kontrollen 
innebär att individer själva känner möjlighet att påverka situationen över sina 
egna åtaganden, förmågor och egenskaper. 
 
Den frihet och kontroll som upplevs bland medarbetarna kan ställas i relation till 
Allvins (2006) och Sennett (2006) påstående om att flexibla arbetsvillkor påstås 
innebära en frihet för individ men att arbetssituationen i själva verket präglas av 
kontroll, men på andra sätt. Det kan således argumenteras för att medarbetarna 
på TA kontrolleras av ett symboliskt system där Spotifys kultur, språkbruk och 
värderingar präglar hur individerna ska styra sitt arbete, vilket är en aspekt som 
Allvin (2006) lyfter fram. Detta resonemang kan även förstås med Goffmans 
(2009) teori genom att de förväntningar och pålagda värden som förknippas med 
Spotify-masken kan tänkas ha en omedveten påverkan på medarbetarens 
upplevda frihet. Exempelvis skulle det kunna spekuleras kring huruvida 
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förväntningar som medarbetare själva förknippar med Spotify-masken styr deras 
praktiska gränsdragningar; en medarbetare skulle kunna känna sig besvärad av 
att begränsa sin tillgänglighet då det framkommer i studiens resultat att de 
betraktar en TA-medarbetare som responsiv, flexibel, tillgänglig och ambitiös. 
 
5.4.2 Intrycksstyrning på TA-scenen; publikens förväntningar 
Goffmans dramaturgiska perspektiv (2009) kan även appliceras för att förstå 
medarbetarnas upplevelse av det gränslösa arbetslivets villkor. Medarbetarna på 
TA ställs dagligen inför situationer där de behöver hantera förväntningar från 
kollegor och kandidater, vilket kan liknas vid publikens förväntningar på 
aktörens framträdande. Detta kan vara en särskilt stor utmaning för de 
medarbetare som upplever sig känsliga för omgivningens granskning. En 
medarbetare förklarar att hen sänkt sina krav på kvalitet för att vara snabb och 
därmed lyckas uppnå intressenternas kommande förväntningar, vilket kan liknas 
vid Goffmans (2009) förklaring av negativ idealisering där aktören tonar ner sitt 
framträdande för att själv dra fördelar av detta i ett senare skede. Medarbetarens 
skapar således en dramaturgisk effekt som är positiv för hen då framträdandet 
stämmer överens med publikens föreställning om hur det bör vara.  
 
Medarbetarna på TA ställs även dagligen inför situationer där de behöver sätta 
förväntningar kring sin tillgänglighet och möjliga arbetsbelastning gentemot 
kollegor och kandidater, något som exemplifieras av flera olika medarbetare. En 
medarbetare förklarar en strategi i form av att slänga tillbaka en del av ansvaret 
till den som förväntat sig att hen ska ta sig an en arbetsuppgift. En annan 
beskriver att hen byggt upp en relation till intressenterna som därigenom 
betraktar rekryteraren som tillgänglig och dedikerad, vilket gör det lättare för 
hen att stundtals ta avsteg från förväntningarna och sätta gränser. Vidare 
beskrivs att medarbetare även explicit kommunicerar till intressenter vad de kan 
förvänta sig av dem, för att sätta rimliga förväntningar. Det kan diskuteras kring 
att medarbetarnas tydliga strategier för att sätta rimliga förväntningar gentemot 
intressenter på tillgänglighet och arbetsbelastning har visat sig vara avgörande 
för att hantera krävande situationer på ett framgångsrikt sätt. Krävande 
situationer kan enligt Lazarus och Folkman (1984) hanteras genom 
problemfokuserad coping, där individen fokuserar på den yttre händelse som 
väckt stressorn och därigenom försöker påverka situationen. Medarbetarna 
ringar således in problemet med orimliga förväntningar och utvecklar strategier 
för att undvika sådana situationer. Strategierna resulterar i att medarbetarna 
ändrar sitt beteende; sätter tydliga och rimliga förväntningar på sina intressenter. 
 
5.4.3 Risken att fångas i en falsk frihet 
Det framkommer i studiens resultat att medarbetarna på TA är införstådda med 
att det flexibla, gränslösa arbetslivet innebär att de har ett stort eget ansvar för 
sin egen utveckling och att de lutar sig tillbaka mot sitt medvetna val att arbeta 



66 
 

hårt och dedikerat. Lysgaard (1961) beskriver att arbetskollektivet har 
försvagats och individen därmed har blivit utelämnad till omättliga krav i det 
moderna arbetslivet. Detta kan öppna upp för en sårbarhet hos individen (Allvin 
et al., 2011). Det kan argumenteras för att dagens gränslösa arbetsliv innebär att 
det är upp till individen att själv rusta sig med strategier för att hantera villkoren 
på ett framgångsrikt sätt.  
 
Det kan resoneras kring att medarbetare i ett gränslöst arbetsliv blir bundna till 
det som de upplever som ett medvetet val och därmed vill leva upp till den bild 
som medarbetaren har om sig själv gällande att vara tillgänglig, flexibel och 
ambitiös. Vidare går det att diskutera i relation till Sennetts (2000) resonemang 
om en falsk frihet; huruvida det i själva verket är ett medvetet val från individen 
eller om det möjligtvis växer fram ett tvång ur den frihet och flexibilitet som 
erbjuds från arbetsgivaren.  
 
5.4.4 Socialt stöd och reflektion genererar meningsfullhet 
För att medarbetarna på TA ska klara av det gränslösa arbetslivets villkor har 
det visat sig betydelsefullt att de känner förståelse bland kollegor och stöttning 
från den sociala omgivningen som befinner sig i liknande arbetssituationer. 
Utifrån intervjuerna framgår att TA-medarbetarnas sociala relationer utanför 
arbetet till viss del blir lidande på grund av deras prioritering av arbetet. En 
framtida risk av detta är att de förlorar ett socialt stöd som är en betydande 
resurs för att bidra med tillit och trygghet (Währborg, 2009). Det sociala stödet 
har även en dämpande effekt på kraven som ställs på medarbetarna, vilket 
beskrivs i Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll- och stödmodell. 
Relationer till andra har således visat sig vara av stor vikt för att må bra men det 
har även framkommit att relationen till sig själv och sina egna tankar har en stor 
påverkan på välmåendet. Flera medarbetare beskriver hur självmedvetenhet via 
reflektion är avgörande för att hantera det gränslösa arbetslivet. Resultatet visar 
att istället för att skjuta undan stressande tankar i påfrestande situationer är det 
centralt att begrunda sin situation och vad som är viktigt för en. När en individ 
försöker att begripa sin situation på detta vis och aktivt försöka finna mening 
ökar chansen för välmående (Antonovsky, 1991).  
 
En annan viktig förutsättning för välmående är att försöka se en emotionell och 
kognitiv mening i livets olika situationer. Att känna meningsfullhet i en sfär, likt 
medarbetarna gör via reflektion över sin arbetssituation, ökar även motivationen 
att forma gränserna mellan sfärerna på ett sätt som gynnar individens 
möjligheter att tillföra någonting till sfären och utvecklas (Clark, 2000). Detta 
leder i sin tur till att balansen mellan sfärerna gynnas. Det vill säga, då 
medarbetarna aktivt reflekterar över sin arbetssituation genereras en känsla av 
meningsfullhet, vilket i sin tur främjar en önskvärd work-life balance. 
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5.4.5 Rekryterarnas känsla av sammanhang 
Flera av medarbetarna på TA beskriver att i takt med att erfarenhet och mognad 
växt fram har de blivit mer trygga i sin yrkesroll, vilket bidragit till att de kunnat 
skapa verktyg för att hantera en hög arbetsbelastning och höga krav till följd av 
de gränslösa arbetsvillkoren. Verktygen har skapats genom reflektion och 
genom att de utvecklat förmågan att sätta förväntningar och dra gränser. Det kan 
utifrån Währborg (2009) argumenteras för att de medarbetare som utvecklat en 
medvetenhet kring vilka stressorer som omger dem, vilken påverkan 
stressorerna har på dem och vad som utgör den totala stressbördan, har lättare 
att hantera påfrestande situationer. Ett framgångsrikt hanteringssätt sker genom 
att den totala stressbördan ligger i balans med individens möjlighet att hantera 
stressorerna i situationen (Währborg, 2009).  
 
Det kan även tänkas att medarbetarnas hanteringssätt av stressorerna kan 
förbättras genom den trygghet och erfarenhet som de upplever i sin yrkesroll, 
således leder detta till en rustning för stress. Det individuella hanteringssättet för 
att klara av stressorer i arbetssituationen påverkas av omgivningen (Theorell, 
2012). Det kan tänkas att miljön som TA-medarbetarna på Spotify är 
verksamma i har en positiv inverkan på hur de klarar av det gränslösa 
arbetslivets utmaningar, vilket kan förklaras med Theorells beskrivning av ett 
öppet copingmönster. Detta innebär att individen känner att de har möjlighet att 
explicitgöra problem, vilket i sin tur genererar en upplevd känsla av kontroll och 
påverkansmöjlighet. Att medarbetarna känner att de har möjlighet att påverka 
och ha kontroll över sin situation kan även förklaras genom Antonovskys (1991) 
begrepp KASAM.  
 
Det kan således hävdas att medarbetarna hanterar det gränslösa arbetslivet på ett 
framgångsrikt sätt då de upplever ett högt KASAM-värde. Medarbetarnas 
förmåga att reflektera över sin arbetssituation kan liknas vid det som 
Antonovsky (1991) kallar begriplighet; att ett friskare liv uppnås om en individ 
kan begripliggöra livshändelser och situationer. Vidare kan medarbetarnas 
förmåga att hantera problem förklaras av att de är duktiga på att utnyttja resurser 
i form av den sociala omgivningen för att hantera problem, de har en förmåga 
att hantera förväntningar samt att de upplever en stark känsla av kontroll, vilket 
leder till en känsla av hanterbarhet. En ytterligare förklaring till att 
medarbetarna är bra på att hantera det gränslösa arbetslivets villkor kan vara den 
meningsfullhet de känner till följd av att de identifierar sig starkt med 
varumärket Spotify och har tilltro till organisationens värderingar. Antonovsky 
(1991) beskriver att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet genererar ett 
högt KASAM-värde, vilket rustar individen med resurser för att hantera 
påfrestande situationer. 
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5.5 Sammanfattning av diskussion 
Denna studies syfte var att skapa en ökad förståelse för hur rekryterare upplever 
flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en expanderade och 
multinationell organisation präglad av ett gränslöst arbete. På TA yttrar sig 
flexibilitet genom förtroende i den starka tillit och kontroll som ges till 
medarbetarna, vilket i sin tur leder att det är värdefullt om medarbetarna har en 
förmåga att sätta egna gränser, för att främja ett hållbart och balanserat arbetsliv. 
Tillgänglighet på TA-avdelningen kan beskrivas genom de globala 
förutsättningar som tillåter en ständig uppkoppling; miljön präglas av en 
“mailkultur” bestående av mail från intressenter från hela världen, där mail även 
kan läsas under medarbetarnas lediga tid till följd av dagens mobila teknik. 
Medarbetarna uttrycker att den globala kontexten innebär att ingenting, förutom 
deras egna gränser, hindrar dem från att vara uppkopplade dygnet runt, vilket 
gör att medarbetarnas work-life balance påverkas.  
 
Då gränser tenderar att suddas ut och bli mer diffusa tillåts genomtränglighet 
och flexibilitet mellan sfärerna, vilket skapar en rollförvirring där medarbetaren 
upplever en otydlighet i när hen förväntas vara tillgänglig. Medarbetarna ställer 
snarare förväntningar på sig själva gällande sin tillgänglighet och flexibilitet än 
att kraven kommer från arbetsgivare eller kollegor. De höga krav medarbetarna 
har på sig själva och att de därtill betraktar flexibilitet och tillgänglighet som 
nödvändiga komponenter i yrkesrollens och organisationens natur, skapar 
tillsammans en komplex situation där det blir centralt att utveckla förmågan att 
skapa förhållningssätt till det gränslösa arbetslivets förutsättningar. I denna 
komplexa situation där flexibilitet och tillgänglighet betraktas som en del av 
verkligheten, föds risken för funktionell dumhet; att medarbetarna undviker att 
ifrågasätta sin arbetssituation och därmed riskerar organisationen att gå miste 
om värdefulla idéer om förbättringsmöjligheter i gränslösa arbetslivets villkor. 
 
En risk som är sprungen ur det gränslösa arbetslivets komplexitet är den 
förväntan på tillgänglighet som finns bland publiken framför TA-scenen, en 
förväntan som föds ur möjligheten till en ständig uppkoppling; medarbetarna 
beskriver en oro för att bidra till att bygga en starkare tillgänglighetskultur 
genom att vara kontaktbara under sin lediga tid. En bidragande faktor till 
medarbetarnas upplevelse av att ständigt vara uppkopplade är att Spotify-
masken gör sig påmind i flera sfärer, exempelvis under social tillställningar eller 
på sociala medier. Det råder i övrigt en generellt positiv attityd gentemot 
flexibilitet och tillgänglighet bland medarbetarna på TA, vilket kan förklaras av 
att merparten befinner sig i en fas i livet som tillåter en medveten prioritering av 
arbetslivet före familjelivet. Medarbetarna har därmed möjlighet att utöva sin 
passion och ambition i arbetet, vilket bidrar till att de kan betrakta det gränslösa 
arbetets villkor som positiva utmaningar snarare än negativa påfrestningar. 
Vidare beskriver medarbetarna att trots en hög arbetsbelastning upplevs ett 
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relativt litet behov av återhämtning. Ytterligare en aspekt av upplevelsen av det 
gränslösa arbetet är faktumet att merparten av medarbetarna på TA är 
nyanställda, vilket kan ha en påverkan på hur de upplever och hanterar 
flexibilitet och tillgänglighet. Det kan spekuleras kring om nyanställda i högre 
grad tenderar att uttrycka sin hängivenhet till sitt arbete genom tillgänglighet, 
vilket enligt Alvesson (2011) kan betraktas som en följd av den grandiositet som 
råder i samhället. Den positiva attityden gentemot flexibilitet och tillgänglighet 
kan även förklaras av den höga grad av kontroll som medarbetarna upplever. 
Kontroll yttrar sig i den tillit som läggs till medarbetarna; de har som 
gränspasserare stor påverkansmöjlighet över sin arbetssituation i form av att 
kunna förlägga arbetstider utifrån eget intresse och behov för att uppnå balans 
mellan olika sfärer.  
 
Arbetsmiljön på TA präglas av hög frihet för medarbetarna, vilket innebär ett 
stort individuellt ansvar gällande måluppfyllelse och hantering av sin 
arbetssituation. Den höga grad av kontroll medarbetarna upplever har en positiv 
inverkan på hantering av psykologiska krav; medarbetarna kan ta sig an höga 
krav och samtidigt upprätthålla ett gott välmående till följd av den upplevda 
kontrollen. Det gränslösa arbetslivets villkor i form av flexibilitet och 
tillgänglighet verkar således leda till en upplevd frihet bland medarbetarna. 
Denna frihet kan genom Sennett (2000) och Allvin (2006) betraktas som falsk, 
då det kan finnas andra faktorer som istället kontrollerar medarbetarna; 
exempelvis organisationens kultur, värderingar och varumärke. 
 
Det har framkommit i studien att dagens gränslösa arbetsliv innebär ett stort 
individuellt ansvar för att rusta sig med strategier och hanteringssätt för att klara 
av arbetslivets villkor. Det har även framkommit en medvetenhet bland 
medarbetarna kring det stora, egna ansvaret för sin egen utveckling och flera 
beskriver att det är självvalt att arbeta hårt och dedikerat. Vidare har olika 
hanteringssätt kunnat identifieras i studiens resultat; gränsdragningar, att hantera 
och sätta förväntningar, nyttjandet av socialt stöd samt att reflektera över sig 
själv och sin arbetssituation. Ett syfte med de olika hanteringssätten har visat sig 
vara att uppnå en önskvärd balans mellan arbetssfären och hemmasfären. Det 
har i studiens resultat identifierats förstärkande respektive försvagande 
påverkansfaktorer för styrkan i gränserna mellan sfärerna.  
 
De faktorer som stärker gränsen är medarbetarnas medvetna beslut om att låta 
arbetet prioriteras först i livet, deras uppoffringar i form av exempelvis 
utestängande av sociala relationer och fritidsaktiviteter, tydligt satta 
förväntningar gentemot intressenter samt att medarbetarna väljer att stänga av 
push-notifikationer på mobiltelefonen. Dessa medvetna gränsdragningar 
genererar således en stark avgränsning mellan medarbetarnas arbetssfär och 
hemmasfär. Försvagande faktorer som identifierats är medarbetarnas stora 
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engagemang där de betraktar arbetet som en hobby, viljan att prestera och nå 
karriär vilket genererar hårt arbete, befinnandet i en livsfas som främjar 
arbetssfärens prioritering och de globala förutsättningar som präglar arbetet 
vilket genererar diffusa arbetstider. Vidare har även arbetsgivarens erbjudna 
förmåner så som mat och fritidsaktiviteter på arbetsplatsen samt varumärkets 
ständiga påminnelse i sociala sammanhang visat sig försvaga gränsen. Dessa 
försvagande faktorer leder således till att gränserna mellan arbetslivssfären och 
hemmasfären försvagas och suddas ut.  
 
Även övriga faktorer som kan ha en försvagande eller förstärkande påverkan på 
gränsernas styrka har identifierats i studiens resultat. En betydande faktor är 
graden av självmedvetenhet; hur väl en individ känner till sina egna preferenser 
och medvetet sätter gränser utifrån dessa. Vidare har självdisciplin visat sig vara 
en betydande egenskap när det kommer till att sätta gränser för sin egen 
flexibilitet och tillgänglighet. Den upplevda graden av kontroll över att påverka 
sin arbetssituation och den sociala omgivningen och familjesituationen har även 
visat sig påverka förmågan att sätta gränser. Ytterligare en faktor har visat sig 
vara graden av erfarenhet och mognad; medarbetarna uttrycker att det är 
avgörande för att bli trygg i sin yrkesroll och därmed ha lättare att dra gränser 
mellan sfärerna.  
 
Det har framkommit i studiens resultat att medarbetarna är medvetna om hur 
gränser mellan olika sfärer dras och den generella uppfattningen är att sfärerna 
inte är i konflikt med varandra, vilket kan förklaras av ett medvetet val kring att 
låta arbetet ta stor plats i deras liv. Vidare uttrycker medarbetarna att det är 
värdefullt att uppnå work-life balance men resultatet pekar också på att det i 
nuläget är viktigt för medarbetarna att fokusera på karriären för att därmed ha 
möjlighet att utöva sin passion. Att hantera det gränslösa arbetslivets villkor 
genom gränsdragningar har utifrån studiens resultat visat sig vara komplext och 
individuellt. Medarbetare upplever olika preferenser i hur starka gränser som 
föredras mellan sfärerna och vidare finns det ett flertal olika påverkande faktorer 
som avgör medarbetarnas gränsdragningar. Ett annat hanteringssätt för att klara 
av det gränslösa arbetets villkor har visat sig vara hur medarbetarna hanterar och 
sätter förväntningar. Att sätta rimliga förväntningar gentemot andra gällande sin 
egen flexibilitet och tillgänglighet samt att hantera andras förväntningar har 
visat sig vara avgörande för hur medarbetarna upplever och hanterar det 
gränslösa arbetslivet. Det sociala stöd medarbetarna har runt omkring sig från 
kollegor, familj och vänner har även visat sig betydelsefullt för att kunna 
hantera utmaningar i arbetslivet. Vidare kan socialt stöd utgöra en betydelsefull 
resurs när det kommer till att hantera stress och upprätthålla ett gott välmående. 
Medarbetarna på TA använder sig även av reflektion för att förbättra sitt 
arbetssätt, öka sin självmedvetenhet och få en förståelse för sina egna 
preferenser.  
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Medarbetarna på TA uttrycker en medvetenhet kring sina hanteringssätt; de har 
ett genomtänkt och problemlösande förhållningssätt samt reflekterar över sin 
nuvarande och framtida arbetssituation. Följaktligen visar studiens resultat att 
medarbetarna på TA känner en stark känsla av sammanhang i sitt arbete, vilket 
enligt Antonovsky (1991) även kan ha ett samband till ett gott fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Det positiva resultatet kring hur medarbetarna på TA 
hanterar det gränslösa arbetslivet kan även förklaras genom Karasek och 
Theorell (1990) som menar att en medarbetare som under en längre tid befunnit 
sig i en situation med höga krav och hög kontroll utvecklar en förmåga att klara 
av ansträngande arbete. Vidare kan medarbetarnas positiva upplevelse och 
hanteringssätt gällande det gränslösa arbetslivets villkor även förklaras genom 
Sennetts (2007) resonemang om idealmänniskan; där majoriteten av TA-
medarbetarna kan tänkas inneha de egenskaper som definierar denna; förmågan 
att vara anpassningsbar, framtidsorienterad och att trivas med kortare åtaganden. 
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6. METODDISKUSSION 
Användningen av kvalitativ metod i forskning innebär flera utmaningar i och 
med att forskningsarbete är subjektivt och att forskaren själv är 
forskningsverktyget genom sina praktiska intervjuegenskaper (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att uppnå de praktiska egenskaperna inför denna studie 
genomfördes två pilotintervjuer, vilket resulterade i att intervjupersonerna gav 
uttömmande svar. Det är dock möjligt att en ännu större grundläggande 
intervjuvana hos studiens skribenter hade bidragit till ännu mer fördjupande och 
detaljerande svar. En annan tänkbar konsekvens beträffande intervjusituationen 
var att intervjutiderna som erbjöds både låg tätt efter varandra och samtidigt, 
vilket innebar att båda studiens skribenter inte kunde delta under varje intervju. 
En negativ följd av det skulle kunna innebära att den utvidgade förförståelsen 
till följd av intervjuerna går förlorad. För att undvika en sådan situation 
återberättades intervjuerna noggrant mellan intervjusessionerna. För att 
ytterligare förankra förståelsen för samtliga intervjuer beslutades att 
skribenterna skulle transkribera varandras intervjuer och i ett första skede 
genomföra analysprocessen var för sig för att säkerställa att alla betydelsefulla 
aspekter fångats in i vardera intervju. 
 
Hermeneutiken som utgångspunkt i analysarbetet har givit studiens skribenter 
en stor fördel i tolkningsarbetet, då en viss förförståelse redan fanns inom det 
studerande området - både genom en teoretisk förståelse och en praktisk 
erfarenhet. Förförståelsen var en fördel då studiens skribenter kunde leva sig in i 
intervjupersonernas situation och förmedla den empati som är behövlig för att 
nå uttömmande svar. Det kunde därmed skapas ett gynnsamt meningsutbyte 
utifrån den gemensamma förståelsen som även är sprunget ur ett tillhörande av 
samma åldersspann, social bakgrund och utbildning. En möjlig negativ 
konsekvens av detta är att ett kritiskt förhållningssätt kan gå förlorat - till följd 
av den höga graden av identifiering. Det har dock vidtagits ett öppet, vidsynt 
och fördomsfritt tankemönster genom hela tolkningsprocessen som anses ha 
reducerat risken av att förlora ett kritiskt förhållningssätt.  
 
Under kvalitetsvärderingen användes de kriterier Guba och Lincoln (1989) 
beskriver som centrala; tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och 
neutralitet. Kriterierna har beskrivits i metodkapitlet och återkommer här med 
en redogörelse för utfallet av kvalitetsvärderingen. Tillämpligheten säkerställdes 
genom användandet av följdfrågor, vilka var till hjälp för att förstå rekryterarnas 
verklighet; bransch- och yrkesspecifika uttryck krävde stundtals följdfrågor för 
att vidare förstås. Utifrån kvalitetskriterier överensstämmelse hävdar studiens 
skribenter att studiens resultat öppnat upp för att möjliggöra en generalisering 
uppåt i urvalsprocessen, från att inte bara omfatta studiens urvalsgrupp utan 
även till att omfatta rekryterare i liknande multinationella, snabbväxande 
techbolag (se figur 2). Det råder dock en medvetenhet hos studiens skribenter 
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om den svårighet Larsson (2009) pekar på och menar att alla organisationer 
består av unika individer som agerar olika, vilket försvårar generaliseringen. 
Däremot kan det hävdas att en analytisk generalisering uppnåtts där resultaten 
kan indikera på iakttagelser och mönster som kan ge vägledning till andra fall 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta berör främst hur rekryterare upplever och 
hanterar det gränslösa arbetet. Studiens trovärdighet säkrades genom 
kvalitetskriteriet pålitlighet - att studien är trovärdig och håller över tid. Det kan 
däremot hävdas att det är svårt att få svårt att få data att hålla långsiktigt då 
medarbetarnas upplevelse av det gränslösa arbetet kan variera över tid, därmed 
kan data i studien endast representera en överblicksbild över det aktuella läget 
då studien genomfördes. För att nå neutralitet har ett objektivt, kritiskt 
förhållningssätt eftersträvats i studien, vilket innebär att en eventuell färgning av 
skribenternas personliga föreställningar om organisationen Spotify, föga troligt 
skulle ha en påverkande effekt på studiens resultat.  
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7. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Vidare presenteras praktiska 
implikationer följt av förslag till vidare forskning. 
 
Studien har resulterat i en större förståelse för hur medarbetarna på TA-
avdelningen på Spotify upplever och hanterar det gränslösa arbetslivets villkor. 
Upplevelsen av det gränslösa arbetslivet är positiv bland medarbetarna men det 
råder även en medvetenhet kring de utmaningar som kommer med ständig 
uppkoppling, flexibilitet och tillgänglighet. Det har framkommit i studien att 
medarbetarna är medvetna om genomträngligheten mellan sfärerna och att de 
försöker att koppla bort från arbetet genom att inte läsa mail under ledig tid men 
samtidigt upplevs det ligga i yrkesrollens och organisationens natur att vara 
tillgänglig i hög utsträckning. Det är således väldigt individuellt hur 
medarbetarna förhåller sig till och hanterar den flexibilitet och tillgänglighet 
som präglar arbetsförhållandena. I denna studie skulle flexibilitet och 
tillgänglighet kunna betraktas som beståndsdelar av en slags boja som håller fast 
medarbetarna i det gränslösa arbetslivet, då de inte har möjlighet att avvika från 
det moderna arbetslivet, vilket är präglat av ständig uppkoppling. Denna boja 
blir särskilt påtaglig då medarbetarna på TA upplever det gränslösa arbetslivet 
som en obestridlig verklighet som de upplever att de måste förhålla sig till. Det 
kan således ifrågasättas om den positiva upplevelsen av flexibilitet och 
tillgänglighet bland medarbetarna bör betraktas som en frihet eller en boja. 
 
7.1 Praktiska implikationer 
Ett betydelsefullt fynd i studiens resultat är att upplevelsen och hanteringen av 
det gränslösa arbetet är högst individuell. För några av medarbetarna kan den 
ständiga uppkopplingen upplevas som stressande medan den för andra kan 
upplevas som tillfredsställande. Detta kan förklaras med att ontogenetiska 
stressorer är av individuell karaktär, vilket medför att individer kan reagera helt 
olika på samma stimulus. Utifrån resonemanget kan det därmed hävdas att det är 
betydelsefullt att medarbetarna innehar en självmedvetenhet kring hur de själva 
reagerar på de stimuli som följer av flexibilitet och tillgänglighet.  
 
Det kan även finnas ett stort värde i att föra en öppen dialog kring det gränslösa 
arbetslivets utmaningar med kollegor för att synliggöra potentiella stressorer och 
för att skapa en större förståelse för varandra. En öppen dialog kan dessutom 
skapa en medvetenhet kring varje medarbetares totala stressbörda samt bidra till 
ett utbyte av erfarenheter gällande hanteringsstrategier av det gränslösa arbetet - 
både på ett praktiskt och känslomässigt plan. Följaktligen blir det även 
betydelsefullt för medarbetarna på TA att hitta egna, passande förhållningssätt 
och utveckla strategier för att hantera det gränslösa arbetslivet, där det kan vara 
fördelaktigt om arbetsgivaren erbjuder förutsättningar för att låta medarbetare 
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forma sina egna villkor utifrån preferenser. Detta kan betraktas som centralt för 
att som medarbetare ha ett långsiktigt förhållningssätt till sin egen balans i livet.  
 
I analysen diskuteras även möjligheten att TA-medarbetarna påverkas av 
varandras gränsdragningar och förväntningar. Detta kan förstås utifrån att 
sociala ordningar har stark påverkan i en grupp och om någon i gruppen skulle 
bryta mot en social, oskriven regel kan hen bemötas av starka reaktioner från 
övriga gruppen. Det skulle således kunna upplevas som svårt av en medarbetare 
att sätta hårda gränser för sin tillgänglighet i en grupp där hög tillgänglighet är 
en del av normen. För TA kan det därmed vara värdefullt att se över den kultur 
och de normer som existerar i arbetsgruppen för att bilda sig en uppfattning om 
vilka attityder och normer som är åtråvärda. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Genom att undersöka hur medarbetare upplever och hanterar det gränslösa 
arbetet var syftet med studien att fylla tomrummet av forskning kring det 
gränslösa arbetets påverkan på rekryterare i en snabbväxande multinationell 
organisation. Det empiriska materialet lyfter mestadels fram positiva aspekter 
och attityder gällande flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance, vilket 
skiljer sig från tidigare forskning som främst fokuserar på individens sårbarhet i 
det gränslösa arbetslivet. Vidare hade det varit intressant att undersöka om den 
positiva upplevelsen hos medarbetarna i studien efterföljs i livets alla faser. 
Förslagsvis hade det varit intressant att genomföra en longitudinell studie med 
syfte att undersöka om/hur medarbetares attityder, upplevelser och 
hanteringssätt av det gränslösa arbetet förändras över tid.  
 
En ytterligare aspekt kring det gränslösa arbetet som framkom under 
intervjuerna var gällande work-life balance och vilken part som har det största 
ansvaret för dessa frågor. Att närmare undersöka det upplevda ansvaret både 
utifrån arbetsgivarens och utifrån medarbetarnas perspektiv hade kunnat ge en 
större förståelse för hur work-life balance frågor upplevs och därmed ge en 
indikation på hur de fördelaktigt kan hanteras.   
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9. BILAGOR 
 
9.1 Intervjuguide 
 
Kort inledning 
Jag heter XX och tillsammans med XX har vi fått uppdraget att undersöka det nya 
arbetslivets villkor och hur det ser ut här på Spotify. Vi pluggar master inom HRM/HRD på 
Linköpings universitet. För att genomföra uppdraget kommer vi att ställa frågor kring er 
arbetssituation, arbetsuppgifter och er upplevelse av att arbeta här. Syftet med vår studie är att 
få en bättre förståelse för er rekryterares upplevelse och hantering av den ständiga 
uppkoppling och tillgänglighet som krävs i samhället idag. Uppdraget vi fått från Spotify är 
alltså att se över hur det ser ut idag på er avdelning och komma med eventuella 
förbättringsåtgärder för att säkerställa välmåendet bland er medarbetare och att företaget i sin 
tur ska bli ännu bättre. Ert deltagande är frivilligt och om du känner att du vill avsluta 
intervjun är det helt okej. Informationen kommer att behandlas anonymt. Samtalet kommer 
att spelas in. Intervjun kommer att ta ungefär en timme och du får gärna avbryta för att ställa 
frågor när som helst. Vi kommer att börja med bakgrundsfrågor för att sedan prata mer om 
när du kom till Spotify och hur ditt arbete ser ut här idag. Har du några frågor innan vi sätter 
igång? 
 
Bakgrund 

• Berätta om dig själv 
• Berätta om din vardag (utanför jobbet)- vad består den av? 
• Fritid 
• Intressen 
• Familj 
• Hur upplever du din fritid? 

o Lägger du tillräckligt med tid på din fritid? 
• Har du en examen inom HR? 
• Berätta om din tidigare utbildning 
• Vad skrev du din kandidat om? 
• Vad ingick i den utbildningen? 
• Vad tycker du är intressant när det gäller HR-frågor? 

o Vad brinner du för inom HR? 
• Berätta om din tidigare arbetslivserfarenhet 
• Vad skiljer Spotify från dina tidigare arbetsgivare? 

o Hur arbetar Spotify med HR jämfört med tidigare arbetsplatser? 
 
Ankomst till Spotify 

• Hur kommer det sig att du började arbeta här på Spotify? 
• Varför sökte du dig hit? 
• Hur fick du tjänsten som du har idag? 
• Hur länge har du arbetet här? 
• Berätta om hur det var att börja här 
• Hur skulle du beskriva kulturen? 
• Hur var det att komma in i kulturen som ny? 

o Vilken känsla fick du när du kom hit och arbetade din första dag? 
o Har den känslan förändrats? 
o Vad tänkte du när du kom hit? 
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o Vad tyckte du när du kom hit? 
o Vilka förväntningar hade du innan du började arbeta här? 
o Uppfylldes dina förväntningar? 

• Generellt hur skulle du beskriva arbetsklimatet i din arbetsgrupp (den sociala 
kulturen) 

• Hur ser du på din framtid inom Spotify?                                                           
o Hur ser du på karriär - är rekrytering ditt drömjobb? 

 
Flexibilitet på Spotify  

• Hur upplever du att dagens arbetsliv generellt ser ut när det gäller flexibelt arbete? 
• (Stress, krav, flexibelt arbete, ständig uppkoppling, decentralisering, frihet etc.) 

o Hur ser du på det? 
o Vilka möjligheter ser du med det? 
o Vilka svårigheter ser du med det? 

• Vad innebär flexibilitet för dig i ditt arbete? 
• Berätta om ditt arbetsliv 
• Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
• Är du heltids- eller deltidsanställd? 

 
Kontroll över sitt arbetssätt 

• Vilka är dina mest centrala arbetsuppgifter? 
• Vet du vad som krävs av dig i ditt arbete? 

o Mål? 
• Vilken nivå av kontroll upplever du att du har för att lägga upp din arbetsdag utifrån 

dina behov och intressen? 
o Vilka möjligheter ser du med att själv kunna styra din arbetsdag? 
o Hur ser arbetsbelastningen ut? 
o Hur upplever du arbetsbelastningen? 
o Hur hanterar du arbetsbelastningen? 

• Hur påverkar arbetsbördan ditt välmående? 
o Vilken känsla har du när du går till jobbet? 
o Känner du dig fylld av energi under dina arbetsdagar? 

• Kan du beskriva något/några tillfällen då du känt stolthet och glädje i ditt arbete? 
• Hur organiserar du dina arbetsuppgifter? 
• Hur trivs du med detta arbetssätt? 
• Hur prioriterar du dina arbetsuppgifter när det är mycket att göra? 
• Om arbetsbördan är hög - hur påverkas då kvaliteten på ditt arbete? 
• I vilken utsträckning kan du själv bestämma var arbetet skall utföras? 
• Vilka arbetstider har du? 

o Trivs du med dina arbetstider? Varför? 
o Arbetar ni med flextid? 
o Utöver ordinarie arbetstid hemifrån? 
o Hur mycket tid lägger du på ditt arbete i genomsnitt per vecka? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med flextid? 
• Om du skulle få välja fritt: när, var och hur skulle du arbeta? 

o Varför vill du jobba mycket hemma? 
o Varför vill du vara mycket på arbetsplatsen? 
o Varför vill du ha det flexibelt? 

• Vad innebär att “prestera högt” på er avdelning? 
o Vilka egenskaper utmärker en duktig rekryterare hos er? 
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• Vilken betydelse har tillgänglighet/kontaktbarhet för att lyckas på Spotify? 
o Upplever du att man måste vara kontaktbar utöver ordinarie arbetstid för att 

vara framgångsrik på er avdelning? 
 
Tillgänglighet 

• Hur skulle du beskriva en balans mellan privatliv och arbetsliv? 
o Hur upplever du denna balans i ditt liv? 
o Tycker din familj/vänner att du arbetar för mycket? 
o Vad gör du när du inte upplever balans mellan arbete och övrigt liv? (Delegera 

arbetet, öka arbetsintensiteten, längre arbetsdagar, 
o börjar arbeta tidigare) 
o Hur ofta händer det att du måste dra ner på något du egentligen velat lägga mer 

fritid på, för att prestera på jobbet? Ge gärna något exempel 
• Vilka strategier använder du för att separera arbete med övrigt liv? 

o Har strategierna förändrats över tid? Från start till nu? 
 

• Hur ofta tar du hem arbetsrelevanta mobila enheter hem? 
• Hur ofta kollar du mailen under en dag? 
• Har du push-notiser på? 
• Om ditt arbete oförutsett kräver uppmärksamhet när du är hemma, hur brukar du 

hantera det? 
o Svarar du på mail och telefonsamtal när du är ledig? 
o Hur ofta händer det att du tar med arbetet hem för att hinna med det du ska 

göra? 
o Hur ofta tänker du på ditt arbete när du är ledig? 

• Hur ofta känner du dig stressad på grund av att du måste vara kontaktbar utanför dina 
arbetstider?   

o Vad gör stressen med dig? 
o Hur hanterar du stressen? 

• Vad tycker du om att bli kontaktad utöver dina arbetstider?   
o Varför känner du det så? 

 
• Upplever du det som stressande att kunna ta emot jobbmail i mobiltelefonen? 

o Om JA: Vad är det som stressar dig? Hur hanterar du det? 
o Om NEJ: Varför tror du att du inte blir stressad av det? 
o Upplever du att dina kollegor ser detta som stressande? 

• Hur kontaktbara är dina kollegor på avdelningen via mail eller telefon? 
o Hur upplever du denna kontaktbarhet till dig själv och dina kollegor? 

• Hur kontaktbara är cheferna på HR via mail eller telefon? 
o Hur tror du de upplever detta? 

• Vilka förväntningar har du på dig själv när det gäller att vara kontaktbar? 
• Vilka förväntningar känner du att din närmaste chef har på dig när det gäller att vara 

kontaktbar? (hemma/jobb) 
• Vilka förväntningar känner du att arbetsgivaren har på dig när det gäller att vara 

kontaktbar? (hemma/jobb) 
o I vilken utsträckning känner du att du måste vara kontaktbar under 

flextimmarna? (Ex. om du börjar kl. 10 - måste du kolla mail/svara i telefon 
från kl. 8?) 

• Vilka förväntningar upplever du finns på dig när det gäller att vara kontaktbar 
gentemot kandidater/kunder? 
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• Vilka förväntningar tror du andra kollegor har på sig själva? 
o OM informanten inte ställer höga krav på sig själv men säger att kollegorna 

har höga krav på sig själva - Hur kommer det sig att du hanterar detta så bra? 
 
Avslutning 

• Hur stor roll upplever du att arbetsgivaren har i att måna om Work life balance? 
o Hur stor roll upplever du att du själv har i att måna om Work life balance? 

• När det handlar om din arbetssituation - finns det något du önskar var annorlunda 
gällande flextid och kontaktbarhet? 

• Finns det några åtgärder från företagets sida som underlättar balansen? 
o Vilka åtgärder skulle du vilja se? 
o Exempel på åtgärd: 
o Upplever du att en mobil- och mailpolicy skulle underlätta för dig att avstå 

från att ta ett samtal eller mail? 
• Finns det något du vill tillägga när det gäller detta som vi har pratat? 

o Om tillgänglighet, att vara kontaktbar o.s.v.? 
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9.2 Meningskategorisering (exempel från studien) 
 

Meningskategori Kod Kategori Tema 

Tidszoner föder gränslöshet 
i arbetet 
 
Tidszoner - måste vara 
förberedd på att vara 
tillgänglig obekväma tider 
 
Tidszoner – tillgänglig 
dygnet runt 

 
 

Tidszoner 

 
 
 
 
 
 

Globala 
arbetsförhållanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TA-medarbetarens 
förutsättningar i det 
gränslösa arbetet 

Multinationell organisation 
avgör arbetstider 
 
Tillgänglighet ligger i 
jobbets natur 
 
I jobbets natur/karaktär 
som rekryterare – att vara 
tillgänglig 

 

I arbetets 
natur 

Tillgänglighet viktigt för 
yrket 
 
Lyckas väl i 
rekryteringsrollen: Att inte 
vara en roadblocker 
 
Gillar inte att inte vara 
kontaktbar – vill finnas där 
 
Kan tappa kandidater om 
man inte är tillgänglig 

 
 
 

Tillgänglighet 

 
 
 
 
 

Flexibilitet och 
tillgänglighet för att 
lyckas i sin roll 

Rekryteringsrollen och 
arbetsbörda: Flexibilitet 
krävs för att nå målen 
 
Hela teamet måste vara 
flexibelt - överlever inte om 
man inte är flexibel 
 
Flexibelt arbetssätt krävs 
för framgångsrikt 
samarbete 

 
 

Flexibilitet 

 


