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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur sex män som driver ett 
mikroföretag med maximalt tio anställda upplever balansen mellan arbete och 
övrigt liv. Kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomfördes och 
urvalet bestod av sex män med mikroföretag i varierande åldrar. De teman som 
togs upp i intervjuerna var gränslöst arbete, roller, gränssättningsstrategier och 
krav/kontroll – socialt stöd. Resultatet visade att mikroföretagarna inte upplevde 
någon större obalans mellan arbete och övrigt liv. I studien framkom det att 
rollfördelningen i hemmet hos de äldre respondenterna var av klassisk 
könsrollskaraktär där kvinnan tog stort ansvar i hemmet. Hos de yngre var det 
jämställt i det oavlönade arbetet i hemmet. Socialt stöd upplevdes högt hos alla 
respondenter och de upplevde även en hög kontroll över kraven i arbetet. I 
diskussionen berördes aspekten att skillnader på upplevelser beroende på ålder 
finns och framtida förslag på forskning gavs. 

Nyckelord: mikroföretagare, gränslöst arbete, roller, skilda sfärer/
gränssättningsstrategier, krav-kontroll/socialtstöd. 
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Summary 
The aim of this study was to explore how six men who run a micro-enterprise 
with a maximum of 10 employees handle the balance between work and other 
life. Qualitative approach with semi-structured interviews was conducted and the 
sample consisted of six men with micro-enterprises of varying ages. The themes 
used in the interviews were boundless work, roles, boundaries strategies and 
demand / control - social support. The results showed that micro- entrepreneurs 
do not experience any major imbalance between work and other life. The study 
revealed that the division of roles in the home of the elderly respondents was of 
the classical gender character that woman took great responsibility in the home. 
Among the younger respondents the unpaid work at home was equal divided. 
Social support was perceived highly by all respondents, and they also 
experienced a high level of control over the requirements of the job. The 
discussion touched aspect that differences in experiences depending on age are 
and future research proposals was given. 

Keywords: micro-entrepreneurs, boundless work, roles, boundaries strategies, 
demand-control / social support. 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle ökar kraven på tillgänglighet och gränsen mellan arbete och övrigt liv 
tenderar att suddas ut. Balansen mellan arbete och övrigt liv har under de senaste åren blivit 
allt svårare att hantera för både kvinnor och män. Ett nytt begrepp som växte fram på 1990- 
talet var ” Det Gränslösa Arbetet”. Ökade krav på flexibilitet samt den nya 
informationsteknologin har möjliggjort att många arbeten inte är begränsade till tid och rum. 
Ny teknik gör det möjligt att kombinera arbete och fritid, men gör det svårt att dra gränser 
mellan arbetsliv och övrigt liv. Tekniken tränger sig in i privatlivet och hemmet (Roman & 
Peterson, 2011). Regelstyrning har bytts ut mot målstyrning, där arbetsvillkoren är 
avreglerade och där individerna själva måste avgränsa och strukturera arbetet för att uppnå de 
satta målen. Regelstyrning innebär att arbetet styrs efter strukturer och regler till skillnad mot 
målstyrning där det är deadlines och resultat som styr. Processen dit är inte det viktiga utan 
det centrala är att målet nås. Det har utvecklats en förskjutning från extern till intern reglering, 
där individer både måste planera och balansera arbete och övrigt liv (Aronsson, Hellgren, 
Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Ett citat från Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg (2006:150) belyser detta väl: 

 
”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från det” 

 
I en stor svensk studie undersöktes fyra dimensioner av begreppet, gränslöst arbete. 
Dimensionerna som undersöktes var tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och 
samarbetsform. Tid och rum handlar om möjligheten att välja var och när arbetet ska utföras, 
medan innehållsligt utrymme och samarbetsform står för vad och hur arbetet ska utföras och 
med vem. De fyra dimensionerna anger i vilken utsträckning individer kan reglera och 
avgränsa det egna arbetet. När individen själv får reglera arbetet och där det saknas externa 
regleringar räknas det som ett lågreglerat/gränslöst arbete och det motsatta ses som 
högreglerat sådant. Endast 8 % av respondenterna hade helt oreglerade och gränslösa arbeten. 
Det var 17 % som uppgav att de var oreglerade i tre av de fyra dimensionerna, vilket även 
ansågs som lågreglerade. I studien ingick 2731 personer som var arbetsgivare, företagare och 
anställda. 69,2 procent var anställda och 22 procent var arbetsgivare/ företagare. 39 procent av 
de svarande hade i stor utsträckning en lågreglerad arbetssituation däribland företagargruppen. 
En skillnad som uppmärksammades i studien var att företagare med anställda var reglerade i 
1,4 dimensioner av fyra möjliga, tillskillnad mot företagare utan anställda som enbart var 
reglerade i 1,1 dimensioner av fyra. Anledningen till detta enligt författarna var att de inte var 
lika reglerade i dimensionerna tid och rum (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2012) 

 
Det ovan nämnda resultatet visar att företagare har en lågreglerad arbetssituation. På grund av 
detta vill vi undersöka hur mikroföretagare hanterar balansen mellan arbete och övrigt liv. Vi 
tror att mikroföretagare, det vill säga ägare till företag med maximalt tio anställda, styr 
mycket av verksamheten på egen hand och kan uppleva problem med att åtskilja arbete och 
övrigt liv samt att dessa i hög grad överlappar varandra. Hur mikroföretagare i dag upplever 
det gränslösa arbetet samt vilka gränssättningsstrategier de använder för att klara av det är 
något vi vill undersöka med den här studien. Vi har valt att avgränsa oss till manliga 
mikroföretagare eftersom en stor del av den tidigare forskningen har handlat om kvinnliga 
företagare och hur de hanterar balansen mellan arbete och övrigt liv. I samhället finns det en 
rådande uppfattning om att kvinnor i större utsträckning balanserar arbetet med övrigt liv. 
Forskning visar att kvinnor väljer att bli entreprenörer för att hantera balansen mellan arbete 
och fritid, men att det sällan blir så som de har tänkt sig (Hytti, 2009; 
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Hill, 2005; Kirkwood & Tootell, 2008). Forskning om manliga företagares upplevelse av 
balansen mellan arbete och familj är ett relativt outforskat område (Schjoedt, 2012; Hill, 
2005). Företagare ses som risktagare som gör både ekonomiska och personliga investeringar 
när de startar verksamheter. Investeringar kan vara något som påverkar balansen mellan  
arbete och övrigt liv då det i hög grad påverkar familjen. Pressen kan göra att företagare 
arbetar hårdare för att inte sätta familjen i ett sämre ekonomiskt läge (Kirkwood & Tootell, 
2008). Forskningen om kvinnliga egenföretagare har visat att motiveringen till starten av 
företag var för att förbättra balansen mellan arbete och familj (Rehman & Azam Roomi, 
2009). Det har även visat att kvinnor väljer olika strategier, för hur de kan balansera arbete 
och övrigt liv, beroende på hur deras familjesituation ser ut (Heilbrunn & Davidovitch 2011: 
Shelton, 2006). Till följd av de rådande rollstereotyperna i samhället, där kvinnor förväntas ta 
ett större ansvar i hemmet, är detta en gemensam nämnare till varför forskningen tidigare har 
utgått ifrån kvinnors situation (Kim & Ling 2001). Sverige är i stor utsträckning ett 
tvåförsörjarsamhälle där både kvinnan och mannen förväntas arbeta. Svenska män tar enligt 
Grönlunds (2007) undersökning mer ansvar i hemarbetet än europeiska män. Det medför att 
det är fler män och kvinnor i dagens Sverige som försöker balansera arbete och övrigt liv. 
Studien utgår därmed ifrån att öka förståelsen för hur manliga företagare hanterar balansen 
mellan arbete och övrigt liv. I vår studie har vi valt att avgränsa oss till mindre företag, så 
kallade mikroföretag, med maximalt tio anställda (Tillväxtverket). Anledningen till att vi har 
valt mikroföretagare är att vi tror att de har svårt att delegera sitt arbete och tar mycket ansvar 
över alla delar i arbetsprocessen. Därmed tror vi att det kan finnas en risk för obalans mellan 
arbete och övrigt liv. Fortsättningsvis i studien kommer fritid och familj gemensamt betecknas 
övrigt liv. I de fall forskning har skiljt mellan fritid och familj kommer det att framgå i texten. 

 
1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur sex män som driver ett mikroföretag med 
maximalt 10 anställda hanterar balansen mellan arbete och övrigt liv. Våra frågeställningar 
är: 

 
- I vilken utsträckning upplever sig mikroföretagare ha ett gränslöst arbete enligt de 

fyra dimensionerna: tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och samarbetsform? 
- Påverkas rollfördelningen i hemmet av det gränslösa arbetet? 
- Vilka gränssättningsstrategier använder manliga mikroföretagare för att hantera 

balansen mellan arbete och övrigt liv? 
- Hur upplever mikroföretagarna de specifika aspekterna krav/kontroll/socialt stöd i 

det gränslösa arbetet? 
 
2. Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om det gränslösa arbetet, roller, skilda sfärer och 
gränssättningsstrategier samt socialt stöd att behandlas. 

 
2.1. Det gränslösa arbetet 

 
Gränslöst arbete innebär att arbetsuppgifterna inte är begränsade till varken tid eller plats. Det 
nya arbetslivet och det gränslösa arbetet har påverkats av teknik som innebär att individer 
alltid kan vara tillgängliga. Det gränslösa arbetet karaktäriserats av flexibilitetet som innebär 
att individer kan få svårt att hantera balansen mellan arbete och övrigt liv (Roman & 
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Petersson 2011). I det gränslösa arbetet är även avregleringar, samt målstyrning istället för 
regelstyrning, en allt mer vanlig komponent. Avregleringar i form av allt mer 
individualiserade arbeten, tid- och rumsaspekten, målstyrning samt den nya tekniken är 
kännetecknande för de gränslösa arbetena (Allvin et al, 2006). Forskning har visat att 
gränslöst arbete och egen kontroll över arbetsuppgifter har både positiva och negativa sidor. 
Positiva sidor har visat sig vara att ett högt självbestämmande och ett utvecklande arbete kan 
göra det lättare för individer att hantera balansen mellan arbete och familjeliv. Det kan 
således visa sig vara enklare att förena dessa två sfärer om individen har ett stort 
självbestämmande i sitt arbete. Negativa sidor har visat sig vara en ökad press och stress i 
arbetslivet som försvårar chanserna att uppnå en god balans i vardagslivet. Det gränslösa 
arbetet är på så sätt motsägelsefullt (Roman & Petersson, 2011). 

 
Flexibilitet i arbetslivet, avseende t.ex. inflytande över arbetstider och när arbetsuppgifterna 
utförs, har visat sig ha fördelar med att förena arbetsliv och familjeliv. I en studie av Roman 
& Petersson (2011) har visat att exempelvis IT – konsulter har en positiv upplevelse av att ha 
en hög kontroll i sitt arbete. Den höga kontrollen innebär att vardagslivet kan balanseras och 
integreras med arbetet eftersom arbetsuppgifterna inte är begränsade till tid och rum. På så vis 
kan familjelivet anpassas efter detta och vice versa, gränserna mellan familjeliv och arbete 
kan suddas ut. Med en hög flexibilitet brukar också höga krav räknas in och när kraven blir 
höga så krävs det mer av individen. Det finns en risk att individen gör hemmet till sin 
arbetsplats och därmed försvinner gränserna och familjelivet blir lidande. Intervjuerna med IT 
– konsulterna visar att de många gånger kan ha svårt att sära på arbete och familjeliv. Kravet 
på tillgänglighet ökar i samband med kraven och det kan innebära att individerna får vara 
beredda att arbeta oavsett tid och rum (Ibid). 

 
I en studie kring gränslöst arbete användes fyra dimensioner för att granska detta fenomen. De 
fyra dimensionerna var tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och samarbetsform (Allvin et 
al, 2012). Oberoende av tid och rum är typiska kännetecken för det gränslösa arbetet och 
innebär att det inte är begränsat till plats och vilken tid på dygnet det genomförs (Ibid). 
Forskning visar att övertid, arbete på kvällar och helger eller orderanpassad arbetstid som 
varierar efter arbetsbelastningen har en negativ inverkan på människors möjlighet att förena 
arbete och familj (Grönlund 2004). I en annan studie av Grönlund (2009) visade resultaten att 
de som har flexibel arbetstid, det vill säga att de kan påverka sitt schema och sina arbetstider, 
inte delar hemarbetet mer jämställt än de som inte har flexibel arbetstid. Kvinnor som arbetar 
heltid sköter för det mesta hemarbetet i större utsträckning än männen. De med flexibel 
arbetstid upplever mer konflikt mellan arbete och övrigt liv än de som har fasta tider i sitt 
arbete. Det kan bero på att många av de personerna som har flexibel arbetstid oftare har en 
längre arbetstid och en högre position där man är tvungen att anpassa arbetstiden efter 
verksamhetens behov (Grönlund, 2009). I en studie visades att inflytande över arbetstiden har 
positiv effekt på välmåendet och på balansen arbete - familj, men däremot inte på konflikterna 
mellan de båda sfärerna (Roman & Peterson, 2011). Forskning visar att hemmet ofta kan bli 
en arbetsplats när det gäller flexibla yrken. I hemmet finns det också en hel del andra sysslor 
som behöver göras, det så kallade oavlönade hemarbetet, i form av olika hushållsysslor. När 
mer och mer av arbetet kan utföras i hemmet så försvinner den tidigare självklara gränsen 
mellan arbete och familjeliv. En sådan press på att alltid kunna vara tillgänglig för sitt arbete i 
hemmet, som ofta ses som individens lugna vrå, kan öka risken för ohälsa i arbetet. Detta 
gäller framförallt de individer som har barn i sina familjer (Ibid). En studie av Grönlund 
(2002) visar att arbetstidens längd, snarare än när arbetsuppgifterna utförs, påverkar hur 
jämställt hemarbetet fördelas mellan män och kvinnor. I den samhälleliga debatten framställs 
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flextid som något som ska underlätta för individer att förena arbete och familj. Männen 
förväntas då kunna ta större ansvar för hushållsarbetet och kvinnor förväntas kunna arbeta 
heltid istället för deltid. På så vis kan de gå i skift och dela på hemarbetet. Resultatet av 
studien visade emellertid att männen inte använde flextid för att ta större del i hemarbetet. 
Uppgifterna i hemmet handlade främst om att handla, laga mat, tvätta och städa. Studien visar 
därmed att de klassiska könsrollerna, där mannen ses som försörjare och kvinnan som 
ansvarig över hemarbetet, till viss del lever kvar. 

 
2.2. Roller 

 
Roller kan definieras som: ”roller är summan av de normer och förväntningar som hänför sig 
till en viss uppgift eller en viss position” (Aubert, 1970). Dessa förväntningar uppstår från 
olika människor som även kallas för normsändare. Normsändare kan vara: vilka förväntningar 
individen har på sig själv, andras förväntningar på individen eller att det är en specifik individ 
som har förväntningar på andra. Det kan handla om hur man bör vara som pappa och 
egenföretagare enligt sig själv och andra runt omkring (Wolwén, 2000). Forskning har visat 
att företagare förändrar sina roller för att minska konflikten mellan arbete – familj (Kirkwood 
& Tootell, 2008). 

 
Enligt expansionshypotesen ger flera roller eller livsuppgifter ett ökat välbefinnande genom 
bland annat bättre ekonomi, mer socialt stöd och större självförtroende. Belastningshypotesen 
utgår däremot ifrån att engagemang i flera sfärer leder till stress, till följd av friktionen mellan 
roller och åtaganden, det kan med andra ord uppstå rollkonflikter. Dagens forskare har 
kritiserat de båda synsätten då det är rimligare att tro att ett engagemang i både arbetet och 
familj är positivt upp till en viss gräns, men att höga krav ifrån två sfärer kan leda till 
rollkonflikter och stress (Härenstam, 2010). Om kraven i de båda domänerna är höga och 
tiden inte räcker till resulterar det i att arbetsrollen och familjerollen överlastas. Det kan 
uppstå spänningar mellan de båda, vilket kan leda till stora hälsorisker som stress och 
utbrändhet om det inte finns tid till återhämtning (Edwards & Rothbad, 2000; Frone, Russel & 
Cooper, 1992; McEwan, 1996). 

 
Konflikten mellan arbete och övrigt liv är en typ av rollkonflikt där kraven på en roll inte 
stämmer överens med en annan (Kirkwood & Tootell, 2008). Rollkonflikter kan delas in i tre 
dimensioner, tidsbaserade, beteendebaserade och kravbaserade rollkonflikter. Den 
tidsbaserade rollkonflikter handlar om att den ena rollen upptar tid ifrån de övriga rollernas 
åtaganden. Den beteendebaserade rollkonflikten innebär att värderingar i den ena rollen 
påverkar det förväntade beteendet i de övriga rollerna. Den sista rollkonflikten är den 
kravbaserade rollkonflikten där påtryckningar och krav från den ena rollen bidrar till problem 
i de andra rollerna (Gholipour, Bod, Zehtabi, Pirannejad & Kozekanan, 2010). 

 
Gränser mellan roller bildas både kollektivt och individuellt, genom så kallade integrering och 
segmentering av sfärerna arbete och övrigt liv. Ju starkare gränsen är desto svårare är det att 
tränga igenom, medan svagare gränser är lättare att integrera.  Gränsernas genomtränglighet, 
det vill säga hur starka gränserna är mellan de olika domänerna spelar en viktig roll (Mellner, 
Aronsson, Kecklund, 2012). 

När det inte längre finns någon segmentering mellan sfärerna så utökas individernas 
handlingsutrymme. De måste själva hantera balansen. Om den individuella gränsregleringen 
uppfattas som något positivt eller negativt är beroende av hur individen klarar av att skapa 
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strategier och använda dem för att minska konflikten mellan olika sfärerna (Ibid). 
2.3. Skilda sfärer och gränssättningsstrategier 
 
Föreställningar i samhällsvetenskapen om hur arbete och fritid förhåller sig till varandra har 
växlat under 1900 - talet. Det som benämns som fritid eller övrigt liv har ofta satts som 
likvärdigt med ”familjeliv”. Hur balansen och avgränsningen mellan arbete och övrigt liv 
hanteras av individer och hur det ser ut kan förklaras av olika modeller (Allvin et al, 2006). 

 
Den första modellen är segmenteringsmodellen: 

 
 
 
 

Arbete Övrigt liv 
 
 
 
Figur 1. Segmenteringmodellen ur Gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström,  Johansson, 
& Lundberg 2006:105). 

 
Enligt den modellen existerar de två sfärerna arbete och övrigt liv parallellt med varandra och 
helt utan inbördes påverkan. De två sfärerna hålls isär vilket innebär att i sitt arbete fokuserar 
individen på sina uppgifter och hemmet blir den sfär där individen kan koppla av och fokusera 
på familjen (Ibid). 

 
Den andra modellen heter överspridningsmodellen: 

 
 
 
 

Arbete Övrigt liv 
 
 
 
Figur 2. Överspridningsmodellen ur Gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström,  Johansson, 
& Lundberg 2006:106). 

 
Överspridningsmodellen visar att problem och svårigheter i den ena sfären tenderar att 
påverka hur livet blir i den andra sfären. Gränserna mellan sfärerna är således genomträngbara 
och olika erfarenheter, attityder och upplevelser inom en av sfärerna påverkar beteenden och 
attityder i den andra. Exempelvis upplevelser och attitydförändringar i arbetslivet påverkar 
sedan det övriga livet på likvärdigt sätt. Påverkan och förändring av attityder som kan ske 
mellan sfärerna kan vara både positiva och negativa (Ibid). Den vanligaste och mest 
väldokumenterade överspridningen är den negativa eller oönskade spridningen från 
arbetssfären till fritid och övrigt liv. En sådan negativ form av överspridning utformar sig 
oftast i uttröttningseffekter och stressrelaterad symtom (Mellner et al, 2012). 

 
Den tredje och sista modellen kallas för kompensationsmodellen: 
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Övrigt liv  
 

Arbete 
 
 
Figur 3. Kompensationsmodellen ur Gränslöst arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, 
& Lundberg 2006:106). 
 
Modellen utgår ifrån att den ena sfärens brister kan kompenseras med hjälp av den andra 
sfärens brister. Exempelvis kan ett arbete som är monotont, krävande och mindre utvecklande 
kompenseras genom att det övriga livet är tillfredställande. Arbetslivet kan härigenom 
kompenseras med olika aktiviteter som är kreativa och spännande. En annan kompensation 
kan vara ekonomisk belöning från arbetet vilket gör att det övriga livet blir mer lustfyllt 
genom att individen har råd att göra mer saker. På samma sätt kan brister i det övriga livet 
kompenseras av ett arbete som är tillfredställande (Allvin et al, 2006). 

 
I studier kring mäns och kvinnors arbetsförhållanden (MOA) visades att kvinnor och män 
använder sig av olika strategier för att anpassa sig till ett gränslöst arbete. Män tenderade att 
dra sig ur åtaganden i hemmet medan kvinnor fick en ökad arbetsbelastning med en känsla av 
otillräcklighet och i vissa fall minskat engagemang i karriärlivet (Härenstam, 2010). 
Konflikten mellan arbete och familj påverkas av partners arbetssituation och hur 
hushållsarbetet fördelas inom familjen (Roman & Peterson, 2011). Ett proaktivt beteende är 
när individer själva försöker ta kontroll och hantera sin arbetssituation, vilket kan göras på 
flera olika sätt. I en kvalitativ studie av Sturges (2012) visades att respondenterna använde sig 
av flera olika strategier, de var fysiska, kognitiva och relationella strategier. De fysiska 
strategierna inbegriper både tidsmässig och lokalt förankrade faktorer. De tidsmässiga 
handlade om antal arbetade timmar, var arbetet utförs, vilket arbete de har och hur mycket tid 
de spenderar till och från arbetet. Tidsmässiga strategier som användes var exempelvis att 
arbetet startade tidigare för att hinna komma hem till familjen på kvällen, ökad 
arbetsintensitet, minimering av raster/luncher samt försök att begränsa arbetsbelastningen. De 
lokalt förankrade faktorerna handlar om vart arbetet utförs. Studien visade att det främst 
handlade om att utföra arbetet bortifrån kontoret, ofta hemifrån genom så kallat distansarbete. 
Vissa valde en arbetsgivare eller en organisation där man lättare kunde balansera arbete och 
fritid genom exempelvis minskad restid. De kognitiva strategierna innehöll respondenternas 
egen definition om vad de ansåg vara balans mellan arbete och fritid. Det verkade vara en 
måttstock eller ett kriterium för när de upplevde balans eller konflikter mellan de olika 
sfärerna. När de inte uppfyllde definitionen upplevde respondenterna i studien att de hade 
kompromissat med balansen. Respondenterna såg arbetet som något positivt och 
tillfredställande. Arbetets belöningar i form av lön, utvecklingsmöjligheter och framsteg var 
faktorer som motiverade och ökade deras arbetstillfredsställelse. Respondenterna kunde även 
tänka sig att acceptera perioder där de inte upplevde balans mellan arbete och resterande liv 
om de visste att det var tillfälligt och ledde till utvecklande karriärmöjligheter. 
Relationsstrategier handlar om att man identifierar sig med andra i en liknande situation. På så 
sätt skapas konformitet och agerandet blir därmed legitimerat. En företagare som arbetar 
mycket kan hänvisa till att det ingår i yrket och hänvisa till andra företagare i samma 
situation. Resultatet av studien visade att det mest vanliga var att kombinera de olika 
strategierna (Ibid). 
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2.4. Socialt stöd 

 
Socialt stöd är svårt att definiera men begreppet delas in i tre olika faktorer. Dessa tre faktorer 
är stödjande handlingar, stödjande nätverksrelationer och subjektiva upplevelser av socialt 
stöd. De tre faktorerna utgör grunden för begreppet socialt stöd (House, 1981).  Det finns 
olika typer av socialt stöd, instrumentellt stöd betyder att individen får hjälp i arbetet där det 
behövs, exempelvis kan det vara att det kallas in extrapersonal när arbetsbelastningen är hög. 
Informativt stöd innebär att arbetskamrater och chefer hjälper varandra genom råd och tips 
t.ex. för att lyckas med en uppgift som är för svår att klara av på egen hand. Det kan bidra till 
att både kompetensen och självkänslan stärks. Värderande stöd i form av ”feedback” betyder 
att personer på arbetsplatsen talar om hur bra prestationen är. Det är ett effektivt sätt att höja 
både motivationen och yrkeskunnandet.  Emotionellt stöd tillgodoser behovet av trygghet, 
gemenskap och uppskattning. Hit hör att ha kamrater att prata med och att någon bryr sig. Det 
emotionella stödet är även bra för välbefinnandet och hälsan (Ibid). 

 
Forskning har visat att män söker emotionellt stöd mer sällan än kvinnor och att detta kan till 
stor del bero på rollstereotyper för hur män och kvinnor förväntas bete sig (Lindorff, 2000). 
Resultat av forskning kring socialt stöd har visat att individer mår bättre när de uppfattar och 
tror att de får socialt stöd (Ibid). Forskningen har även visat att relationen mellan arbete och 
familj spelar en viktig roll för välbefinnandet. Socialt stöd i någon av dessa sfärer påverkar 
varandra och har således ett positivt samband (Adams, King & King, 2006). Studier kring 
socialt stöd på arbetsplatsen och i övrigt liv visar att det var vanligast förekommande i 
hemmet. Socialt stöd i hemmet var oftast i form av ens partner och när det gäller arbetsplatsen 
så är det arbetskamraterna som var det primära sociala stödet. Samma studie visar även att 
chefer ofta känner sig ensamma och isolerade på sina arbetsplatser och upplever därmed inte 
ett högt socialt stöd (Lindorff, 2001). 

 
Företagare är ofta ensamma i sitt arbete och när de träffar andra företagare och diskuterar så 
kan det fungera som ett socialt stöd för dem. Socialt stöd är viktigt när man hanterar balansen 
mellan arbete och övrigt liv. Företagare har lite socialt stöd i sitt arbete och kan därmed ofta 
behöva gå utanför arbetet för att finna socialt stöd. Det sociala stödet kan vara i form av andra 
företagare eller av någon typ av mentor. I flera fall kan även deras partner fungera som socialt 
stöd i arbetet (Kirkwood & Tootell, 2008). 

 
3. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt kommer de två modellerna krav, kontroll och stöd- modellen samt 
vitaminmodellen behandlas. 

 
3.1. Krav – och kontroll modellen 

 
Robert Karaseks modell om krav – och kontroll är en välkänd stressmodell angående 
samspelet mellan krav och kontroll i arbetslivet. Töres Theorell har vidareutvecklat modellen 
i samarbete med Karasek och den modellen har en viktig plats i den arbetsvetenskapliga 
litteraturen (Allvin et al, 2006). Krav – och kontroll modellen utgår ifrån individens upplevda 
kontroll till kraven i sitt arbete. Kraven är en kombination av låga och höga yttre krav samt 
hög eller låg upplevd kontroll till kraven. Utifrån dessa fyra kombinationsmöjligheter har det 
uppstått fyra olika arbetssituationer; avspända arbeten, högstressade arbeten, passiva arbeten 
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och aktiva arbeten. Enligt modellen är kombinationen av individens upplevda höga krav och 
höga kontroll det bästa ur en hälsosynpunkt och är ett så kallat aktivt arbete. Den sämsta 
kombinationen, ur en hälsosynpunkt, är höga krav och lågt upplevd kontroll (Karasek & 
Theorell 1990). 

 
Krav kan vara både mentala och fysiska. Fysiska krav är kopplade till hårt fysiskt arbete och 
fysiska arbetsförhållanden såsom temperaturer och tunga lyft. Mentala krav eller, även kallat, 
psykologiska krav handlar om hur pass hårt du arbetar eller, annorlunda uttryckt, vilken 
svårighetsgrad dina arbetsuppgifter innefattar. Kvalitativa krav kan även innebära hur stor 
uppmärksamhet ditt arbete kräver eller vilka konflikter som finns på din arbetsplats. 
Kvantitativa krav handlar om t.ex. deadlines eller hur mycket du producerar i mätbara mål 
(Ibid). När individer upplever höga psykologiska krav i sitt arbete finns det klar koppling till 
ohälsa och till korta sjukskrivningar (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 
1999). 

 
Kontroll handlar om vilket inflytande individen har över sitt arbete och dess uppgifter. 
Kontrollbegreppet kan delas in i tre olika delar: färdighetskontroll, deltagande i 
beslutsfattandet och uppgiftskontroll. Färdighetskontroll innebär kontroll över kunskaps- och 
färdighetsanvändande och exempel i arbetet som innebär en hög kontroll, utifrån den här 
kategorin, är att individen inte har ett monotont arbete samt har möjligheter att lära sig något 
nytt. Arbetet är utvecklande och det finns ett kreativt inslag i arbetsuppgifterna (Ibid). Enligt 
Karasek och Theorell (1990) finns det många arbetare i lågstatusyrken som upplever låg 
kontroll i den här kategorin. Känslan av att inte kunna påverka sitt arbete gör att människor 
mår dåligt. Låg kontroll när det handlar om färdighetskontroll ökar således risken för ohälsa 
(Jeding et al, 1999). Deltagande i beslutsfattandet innebär kontrollen som individen har över 
sin arbetssituation. Den här kategorin av kontroll innebär individens möjligheter att påverka 
arbetstider, vara delaktig i beslut och ha möjlighet att ge förslag på förändringar. T.ex. får 
individen vara med och pröva ut de nya handdatorerna eller finns det möjlighet att få sin röst 
hörd angående arbetsmiljöförbättringar? Andra exempel på deltagande är möjlighet att 
påverka såväl långsiktiga som kortsiktiga mål och delta i det utvecklande arbetet på 
arbetsplatsen (Ibid). Det finns fem olika nivåer av deltagande och inflytande: 

 
• Information från ledning om kommande förändringar och agerande. 
• Uppsamling av information från ledningen . 
• Ge möjlighet för anställda att komma med förslag som påverkar arbetet. 
• Formaliserade förhandlingar. 
• Ta gemensamma beslut. 

 
Informationen är således en viktig faktor för att en individ ska känna inflytande över sitt 
arbete. Uppgiftskontroll handlar om hur mycket handlingsutrymme individen har över sina 
arbetsuppgifter samt planering och dess utförande. Uppgiftskontrollen kan innebära att 
individen kan påverka hur arbetet utförs, vilka arbetsuppgifter som skall utföras och kunna 
påverka i vilken ordningsföljd som arbetsuppgifterna skall utföras och när de skall utföras. 
Sammanfattningsvis så handlar det om individens kontroll att ha inflytande över planeringen 
och över sin arbetsdag (Ibid). Enligt modellen stimuleras individen av höga krav om de 
samtidigt upplever sig ha goda påverkansmöjligheter. När det gäller höga krav och låg 
kontroll så saknar individen resurser att hantera kraven vilket leder till ohälsa. Ibland hjälper 
det dock inte att sänka kraven på grund av att om en individ befinner sig i en situation med 
höga krav och låg kontroll under en längre kan det leda till ”inlärd hjälplöshet”. Inlärd 
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hjälplöshet leder därmed till förhindrat lärande. Det omvända gäller när individen har hög 
kontroll och höga krav där individen i framtiden har större möjligheter att hantera svårigheter 
i sitt arbete (Allvin et al, 2006). Modellen har en aktivitetsdiagonal och en stressdiagonal (se 
figur 4). Stressdiagonalen visar hur faktorerna låg och hög kontroll samt låga och höga krav 
påverkar risken för ohälsa i arbetslivet. Aktivitetsdiagonalen visar i vilken utsträckning 
arbetet utifrån krav- respektive kontrollnivån är utvecklande och stimulerande för individen 
(Karasek & Theorell, 1990). 

 
Figur 4. Krav-kontroll modellen ur Healthy work: stress productivity, and the reconstruction of 
working life (Karasek & Theorell, 1990:32). 

 
Modellen visar att den upplevda stressen i arbetslivet handlar om höga och låga krav i 
arbetet i interaktion med hur stort handlingsutrymme individen har i sitt jobb dvs. de 
upplevda kraven. Handlingsutrymmet kan delas in i två aspekter; den ena är uppgiftskontroll 
och handlar om individens möjligheter att påverka sitt arbete i form om vad som ska utföras, 
när det ska utföras och i vilken ordning. Den andra aspekten handlar om individens 
deltagande i beslutsfattandet i sitt arbete (Allvin et al, 2006). 

 
På senare tid har det visat att höga krav i arbetslivet inte alltid kan bemästras enbart genom 
individuell kontroll utan att ett högt självbestämmande kan göra stressproblematiken värre. 
Den höga kontrollen innebär att individen på egen hand måste dra gränser mellan arbete och 
fritid både för sig själv och för anställda vilket kan skapa stress och svårigheter att dra 
gränsen mellan arbete och övrigt liv (Grönlund, 2007). Ett känt uttryck inom arbetslivs – och 
stressforskningen är ”honungsfällan” vilket är en metafor för att individer ”klibbas” fast i sina 
arbeten. Problematiken ligger här att individerna arbetar för mycket, gärna övertidsarbete och 
därigenom upplever de svårigheter i att dra gränser i sina arbeten trots deras höga kontroll. 
Det kan tillslut leda till ohälsa, vilket skulle betyda att individer kan få för mycket kontroll 
över sina arbeten. Forskningen har även visat att personer med låg kontroll i arbetet upplever 
mer konflikter mellan arbete och familj, då de upplever att arbetet går ut över familjelivet. 
Tjänstemän på mellan och högre nivå upplever inte mer konflikt mellan arbete och familj än 
andra (Ibid). 

 
3.2. Krav – kontrollmodellen med variabeln socialt stöd 

 
Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell har kompletterats med en tredje variabel 
som är socialt stöd. Socialt stöd i modellen innebär att modellen expanderas från 
individens enskilda förhållande till relationer och interaktioner på arbetsplatsen (Allvin et 
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al, 2006). Socialt stöd i den här modellen kan definieras ur fyra olika punkter: 
 

• Behovsteori – Socialt stöd i arbetet, grupptillhörighet och sammanhållning. 
• Socialisationsteori – socialt stöd utanför arbetet i form av aktiviteter, vänner, familj. 
• Resursteori – Socialt stöd som en resurs för att klara förändringar i arbetsbelastningen. 
• Kollektivitetsteori – socialt stöd som på den strukturella nivån skyddar 

arbetsgruppen mot mer omfattande krav och belastningar (Allvin et al, 2006). 
Stress är i den här modellen inte enbart relaterat till arbetets krav utan också till sociala 
strukturer i arbetet. Modellens förklaringsvariabler är främst organisationers sociala och 
materiella strukturer men den förklarar också stressen i en viss typ av yrken. Dessa yrken är i 
sådan form att individerna upplever så pass låg kontroll att deras situation kan förändras 
genom t.ex. en omorganisation (Ibid). 

 
3.3. Kritik mot Krav – kontroll modellen 

 
Stressforskningen har visat att kontroll och inflytande över det egna arbetet anses vara viktiga 
faktorer för att förebygga negativ stress, men i dagens arbetsliv med svåravgränsade strukturer 
har den frihet som flexibiliteten fört med sig istället blivit den nya källan för den negativa 
stressen. Svårigheter att avgränsa och begränsa arbetet ses som de nya problemen där 
individen måste strukturera och själv ansvara över gränsdragningen mellan arbete och fritid. 
Krav- kontroll modellen tar inte hänsyn till att individer kan få för mycket kontroll, utan 
betonar enbart att det är en viktig faktor i förhindrande av negativ stress (Grönlund, 2007). 
Allvin et al. (2006) menar att hög egenkontroll inte förutsätter att kraven i dagens arbetsliv 
kan hanteras, utan att kontrollen i sig kan bli en stressfaktor, framför allt när kraven är höga, 
oklara eller oförenliga. Det kan innebära att individen själv måste strukturera sin tillvaro, och 
tvingas dra gränser mellan arbete och övrigt liv. En annan modell som fungerar som ett bra 
komplement till krav – kontroll modellen är Vitaminmodellen som tar hänsyn till att individer 
kan få för mycket kontroll. 

 
3.4. Vitaminmodellen 

 
Peter Warr´s (2007) vitaminmodell är en modell som utgår ifrån att arbetsmiljöfaktorer är som 
vitaminer. Arbetsmiljöfaktorer, vitaminerna, kan bidra och leda till ett bättre välbefinnande 
och hälsa. Dessa arbetsrelaterade vitaminer kan öka trivsel och välbefinnandet i arbetet för 
individer. Modellen används ofta för att beskriva hur arbetssituationen kan påverka anställda 
men den används också för att se hur faktorer i den allmänna livssituationen kan påverka 
välbefinnandet. Modellen utgår ifrån tolv olika vitaminer eller omvärldsfaktorer som antas ha 
en stor betydelse för individers välbefinnande och hälsa. Denna modell pekar dock på att trots 
att dessa komponenter är viktiga för välbefinnandet, har de endast en positiv effekt upp till en 
viss nivå, och en mycket hög dos av komponenterna kan istället leda till ett försämrat 
välbefinnande. För att förstå orsakerna till människors välbefinnande på arbetsplatsen måste 
hänsyn tas till både människor och miljön. Människors personliga karaktärsdrag avgör hur 
miljöförhållandena upplevs, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet. 

 
Modellen lägger stor vikt på de brist- och överskottsproblem som kan uppstå när människor 
får för mycket eller för lite av arbetsmiljökomponenterna. Komponenterna ses i modellen som 
vitaminer och är uppdelade i två grupper, CE-vitaminer (CE = Constant Effect) och AD- 
vitaminer (AD = Additional Decrement). CE-vitaminerna innefattar lön, fysisk säkerhet och 
värderad social position. AD-vitaminerna innefattar: påverkansmöjligheter, 
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kompetensutnyttjande, externa mål (krav), variation, tydlighet och socialt stöd. CE- 
vitaminerna är viktiga för oss och vi behöver dem, men de har enbart positiva effekter på 
välbefinnandet upp till en viss nivå. Om de överstiger denna nivå har de inte längre en ökad 
positiv effekt, men leder inte heller till några skadliga konsekvenser. AD-vitaminer beskriver 
också arbetsmiljökomponenter som är bra och nyttiga, men som däremot blir skadliga och kan 
ge en negativ effekt på välbefinnandet om vi får för mycket av dem, exempelvis kan för 
mycket kontroll i arbetet leda till ett sämre välbefinnande (Warr, 2007). Välbefinnandet 
behöver inte öka bara för att upplevelsen av kontroll i arbetet ökar. Modellen förtydligar att 
för mycket kontroll även kan försämra välbefinnandet. Därmed är inte kurvan en konstant rak 
linje utan tappar värde efter en viss nivå. Följande figur visar resonemanget: 

 
 
 
 

 
 
Figur 5. Vitaminmodellen ur Work, happiness and unhappiness (Warr, 2007: 96). 

 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning och teorier visat att gränslöst arbete och egen 
kontroll över arbetsuppgifter har både positiva och negativa sidor. Positiva sidor har visat sig 
vara att det underlättar för individer att hantera balansen mellan arbete och familjeliv, medan 
negativa sidor har visat sig vara en ökad press och stress i arbetslivet som försvårar chanserna 
att uppnå en god balans i vardagslivet. Det gränslösa arbetet är på så sätt motsägelsefullt 
(Roman & Petersson, 2011). Forskning har också visat att män som har flexibel arbetstid, 
alltså en komponent av det gränslösa arbetet, inte delar hemarbetet på ett jämställt sätt vilket 
tyder på att de klassiska könsrollerna till viss del lever kvar (Grönlund, 2009). 

 
Inflytande över arbetstiden kan ge en positiv effekt på välmåendet och på balansen arbete - 
familj, men inte när det gäller konflikterna mellan de båda sfärerna (Roman & Peterson, 
2011). Det finns dock olika gränssättningsstrategier hur individer kan hantera eventuell 
obalans mellan sfärerna arbete och övrigt liv (Sturges, 2012). Resultat av forskning kring 
socialt stöd har visat att individer mår bättre när de uppfattar och tror att de får socialt stöd 
(Ibid). Forskningen har även visat att relationen mellan arbete och familj spelar en viktig roll 
för välbefinnandet. Socialt stöd i någon av dessa sfärer påverkar varandra och har således ett 
positivt samband (Adams et al, 1996). 

 
Forskning har också visat att höga krav i arbetslivet i kombination med hög kontroll är 
gynnande för individen och en låg kontroll i kombination med höga krav är missgynnande för 
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individens hälsa (Karasek & Theroell, 1990). Ett känt uttryck inom arbetslivs – och 
stressforskningen är ”honungsfällan” vilket är en metafor för att individer ”klibbas” fast i sina 
arbeten. Problematiken ligger här att individerna arbetar för mycket, gärna övertidsarbete och 
därigenom upplever de svårigheter i att dra gränser i sina arbeten trots deras höga kontroll. 
Hög kontroll innebär ett större ansvar eftersom det ger möjligheter att påverka olika aspekter 
av arbetet och på så vis står individen ensam ansvarig för resultatet. Utifrån tidigare forskning 
och teorier har syftet med undersökningen utmynnats. Syftet med vår undersökning är att 
undersöka hur sex män som driver ett mikroföretag med maximalt 10 anställda hanterar 
balansen mellan arbete och övrigt liv. Våra frågeställningar är: 

 
- I vilken utsträckning upplever sig mikroföretagare ha ett gränslöst arbete enligt de 

fyra dimensionerna: tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och samarbetsform? 
- Påverkas rollfördelningen i hemmet av det gränslösa arbetet? 
- Vilka gränssättningsstrategier använder manliga mikroföretagare för att hantera 

balansen mellan arbete och övrigt liv? 
- Hur upplever mikroföretagarna de specifika aspekterna krav/kontroll/socialt stöd i 

det gränslösa arbetet? 
 
4. Metod 

 
I detta avsnitt kommer en redogörelse av studiens tillvägagångssätt vid genomförande och 
bearbetning av det empiriska materialet med hjälp av rubrikerna metodval, urval, material, 
procedur, analysmetod, etiska överväganden och metoddiskussion. 

 
4.1. Metodval 

 
I studien användes ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer med syfte att få en 
djupare kunskap och förståelse för hur män som mikroföretagare hanterar balansen mellan 
arbete och övrigt liv. Intervjuer valdes i undersökningen för att få ta del av och få en 
uppfattning om respondenternas känslor, upplevelser och erfarenheter kring fenomenet. När 
en forskare vill få insikt i hur människor tänker och ta del av deras upplevelser är intervjuer 
ett bra metodval. Vi utförde intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide med 
olika temaområden som skulle täckas, men som gav utrymme för en fri diskussion 
(Denscombe, 2009). 

 
4.2. Urval 

 
I studien har sex manliga mikroföretagare med maximalt tio anställda valts ut. Mikroföretag 
är enligt tillväxtverket (2011) ett företag som maximalt sysselsätter tio personer. Urvalet 
gjordes till en början genom bekvämlighetsurval i form av att författarna av studien tillfrågade 
respondenter som de hade kännedom om. Snöbollseffekten användes genom att de första 
respondenterna kände andra i liknande situation och därmed kunde de kontaktas med en 
intresseförfrågan om deras medverkan (Denscombe, 2009). Vi valde medvetet respondenter 
från olika generationer för att kunna belysa eventuella skillnader mellan olika åldrar. Våra 
intervjuade var mellan 25 och 55 år. Två stycken var 55 år, en var 54 år, en var 49 år, en var 
35 år och den yngsta 25 år. Respondenten i 25-års ålder hade inga barn men däremot hade alla 
resterande intervjupersoner det. Några av barnen var hemmaboende. Respondenterna skiljde 
sig åt när det gällde antalet anställda, där två var enmansföretagare och resterande företagare 
hade mellan 3-9 anställda. Även det var ett medvetet val då det kunde bredda materialet och 
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resultera i skillnader beroende om det fanns anställda att delegera till eller ej. 
 

4.3. Material 
 
Vårt empiriska material har skapats genom intervjuer som genomfördes med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide (Denscombe, 2009). Den semistrukturerade intervjuguiden var 
ett resultat av de teman som framställts ur studiens frågeställning utifrån tidigare forskning 
och teorier inom det aktuella ämnet. De relevanta teman som ingick i intervjuguiden var 
gränslöst arbete, gränssättningsstrategier, roller samt krav- kontroll/socialt stöd i det gränslösa 
arbetet. Intervjuguiden bifogas sist i studien (Bilaga 1). 

 
4.4. Procedur 

 
Intervjuerna genomfördes med sex olika manliga mikroföretagare i varierande ålder. 
Majoriteten av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, förutom en som genomfördes 
per telefon. Respondenten som intervjuades per telefon upplevdes som betydelsefull då han 
hade små barn som kunde bredda vårt material och vår förståelse. Intervjuerna delades upp 
mellan författarna av studien. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. 
Intervjuerna tog allt från 20 min till 45 minuter. 

 
4.5. Analysmetod 

 
Transkriberingarna analyserades och teman kategoriserades utifrån de ämnen som fanns med i 
den semistrukturerade intervjuguiden. Empirin analyserades med hjälp av 
meningskoncentrering, meningskategorisering och argumentationsanalyser (Boolsen, 2007; 
Kvale, 1997). Vid analysen av empirin uppmärksammades motsägelsefulla svar från en 
intervju och därför blev argumentationsanalysen aktuell. Studien är av deduktiv ansats då 
syftet och frågeställningarna skapades utifrån tidigare forskning och teorier (Boolsen, 2007). 

 
4.6. Etiska överväganden 

 
Inför varje intervju fick respondenterna information om de etiska aspekterna kring 
undersökningen. De fick före intervjun information om att det var frivilligt att deltaga och att 
de närsomhelst kunde avsluta sin medverkan. Information gavs även om att inget av det som 
sades eller uppgifter om deras person eller företag kunde kopplas till varken företaget eller 
dem personligen (Denscombe, 2009). När en intervju görs och respondenten samtycker till att 
delta kan den intervjuade betrakta sina ord som protokollförda, därav är det av vikt att säga att 
uppgifterna är konfidentiella om respondenten kräver detta. 

 
4.7. Metoddiskussion 

 
Fördelarna med att använda en semistrukturerad intervju är att vi ville gå på djupet med vår 
undersökning och undersöka hur mikroföretagare upplever balansen mellan arbete och fritid. 
En kvalitativ ansats är väl fungerande när forskare vill undersöka personers upplevelser och 
känslor för ett visst område (Denscombe, 2009). En semistrukturerad intervjuguide användes 
vilket är ett bra val om intervjuerna dels ska täcka de teman som visat sig relevanta i tidigare 
forskning inom området och samtidigt ge respondenterna chans att utveckla sina svar och 
funderingar. Detta val av intervjuguide ställde höga krav på oss som intervjuare eftersom det 
gällde att vara påläst på de aktuella ämnen eftersom det i en semistrukturerad intervju är 
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informantens svar som styr intervjun snarare än ämnens följd i guiden. 
 
Nackdelar med den valda metoden i form av intervjuer är att det har varit tidskrävande och 
analysen av materialet har varit svårare och stundtals tung att göra i jämförelse om vi valt att 
göra en undersökning baserad på kvantitativ metod. Kvantitativa rådata är enklare att 
analysera och ger mindre utrymme för tolkning av material. En annan aspekt som har 
påverkan vid tolkning av materialet är författarnas förförståelse. Förförståelse är när 
verkligheten uppfattas genom våra sinnen och den förkunskap som finns, det kan i sin 
turpåverka hur olika situationer och händelser tolkas (Thuren, 2007). Författarna av studien är 
medvetna om förförståelsens påverkan och att de har en viss kunskap om de aktuella ämnena 
som finns med i studien då de till viss del har ingått i utbildningen. Materialet bedöms ha en 
hög validitet eftersom en direktkontakt med majoriteten av respondenterna har underlättat 
insamlingen av relevant information under intervjuernas fortgång. Två inspelningar var dock 
av sämre kvalitet och detta kan ha inneburit att vissa delar av intervjun inte kunde bedömas 
till hundra procent. Reliabiliteten ser vi som god men är medvetna om att intervjusituationen i 
sig kan påverka huruvida konsistensen och objektiviteten blir i svaren. Data som samlas in i 
intervjuer är på ett sätt specifika för just den situationen eftersom kontexten för varje 
intervjutillfälle är olika (Denscombe, 2009). 

 
Vid analysen har meningskoncentrering, meningskategorisering och argumentanalyser 
använts. Meningskoncentreringens fördelar som analysmetod är att det underlättar att få fram 
det relevanta, vilket gör att man kan selektera bort saker som inte är av betydelse och på så vis 
få ett material som är lättare att hantera (Kvale, 1997). Den förförståelse som författarna har 
med sig under analysen kan påverka resultatet av den. Å ena sidan kan det innebära 
feltolkningar, men å andra sidan kan förförståelsen göra att analysen blir djupare. Något annat 
som kan vara problematiskt är att en meningskoncentrering handlar om att välja ut det som är 
av intresse för den som analyserar, vilket gör det väldigt subjektivt. Meningskategorisering 
kan istället innebära att analyseraren begränsar sig genom att enbart förhålla sig till sina 
kategorier. På så vis kan viktig information passera obemärkt förbi. Det gäller därför att inte 
låsa sig i ett tidigt skede av studien utan att kategorierna växer fram under studiens gång. En 
annan nackdel med meningskoncentrering är att det kan vara svårt att tolka undertoner i 
materialet. Det underlättar dock analysen på så sätt att mönster kan hittas och på så vis skapas 
förutsättningar för att jämföra olika delar. Den sista analysmetoden är argumentationsanalysen 
som ger en tydlig överblick. Nackdelen med metoden är att det är lätt att överanalysera det 
respondenten säger och att det kan leda till misstolkningar. Respondentens argumentation 
behöver inte vara genomtänkt, utan kan vara något som sägs utan reflektion och baktanke. Det 
kan innebära att en ovetande/ogenomtänkt argumentation kan få ett stort utrymme i en analys 
även om det inte behöver spegla verkligheten. 

 
Vi är medvetna om att det finns svårigheten med att generalisera vårt material eftersom det 
inte speglar en hel population. I vår undersökning ställer vi vårt material i relation till tidigare 
forskning och en hel del av den har handlat om kvinnor som företagare. Intervjutillfället kan 
också spegla resultatet eftersom människor ibland kan delge sin uppfattning om ämnet, vilket 
nödvändigtvis inte behöver spegla sanningen. Det finns olika omständigheter som gör att 
personerna kan ha vridit lite på sanningen exempelvis på grund av vår identitet som 
”forskare”. Vi tror också att bandinspelningen av intervjuerna kunde ha varit hämmande i 
början av vissa intervjuer eftersom det är en speciell situation som kan upplevas obehaglig av 
respondenten. 
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Vi har sammanställt resultatet efter de 
teman som framställts ur studiens frågeställning och de är även härledda ifrån tidigare 
forskning och teorier inom ämnet. De teman studien utgår från är gränslöst arbete, skilda 
sfärer/ gränssättningsstrategier, roller samt krav - kontroll/ socialt stöd i det gränslösa arbetet. 

 
5.1. Kort beskrivning av intervjupersonerna 
Namnen är fiktiva för att respondenterna och deras företag skall kunna hållas konfidentiella. 
Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna samt vad de anser är balans mellan 
arbete och övrigt liv. 

 
Adam har relativt nyligen startat upp ett företag inom event och nöjesbranschen. Han är 25 år 
och lever tillsammans med sin jämnåriga sambo. För honom är balansen mellan arbete och 
övrigt liv när: ”Man har en rytm och att det går ihop med livet hemma”. 

 
Karl är 49 år och har ett företag inom byggbranschen med nio anställda där de arbetar med 
dagligvaror och import. Karl är gift och har två barn i 18 respektive 23- års ålder varav den 
ena fortfarande bor hemma. På frågan vad han anser är balans mellan arbete och övrigt liv 
svarade han: ”Finns det något sådant? /…/ I min värld är egenföretagare ett sätt att leva.”. 

 
Bengt är 54 år och är delägare i ett företag som arbetar med handel och försäljning. Företaget 
startades år 2009 och i dagsläget är de fyra anställda. Bengt lever tillsammans med sin fru och 
sina två barn som är elva år. För honom är: ”Arbete och övrigt liv är något som går in i 
varandra hela tiden, det är som en hobby liksom”. 

 
Ragnar är 55 år och har ett företag med tre anställda inom fordonsbranschen. Han är gift och 
har två vuxna barn. På frågan om vad han anser är balans mellan arbete och övrigt liv svarar 
han: ”Nu har jag balans mellan arbete och övrigt liv.. har egentligen alltid kunnat ha balans 
eftersom jag haft min far som kunnat hjälpa mig med praktiska saker när det har behövts och 
min fru har tagit ett stort ansvar i hemmet och med barnen”. 

 
Hans är 55 år och har en tandläkarpraktik med sex anställda. Han är gift och har fyra barn 
som alla är vuxna och utflyttade. ”Balans för mig är när jag inte tar med mig jobbet hem utan 
när jag har fritid så har jag fritid och när jag jobbar så jobbar jag. Jag tycker att jag har blivit 
bra på det på äldre dagar och när jag är hemma så tänker jag inte på jobbet”. 

 
Niklas är 35 år och har ett företag med konsultverksamhet mot butiker. Han är gift och har två 
barn i 4 respektive 6 års åldern. För honom är balans mellan arbete och övrigt liv när: ”Man 
har tid för sin familj och sina fritidsaktiviteter som att jogga eller åka ut på havet”. 

 
5.2. Gränslöst arbete 

 
Följande avsnitt är uppdelat efter dimensionerna som utgör begreppet gränslöst arbete. 
Dimensionerna är tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och samarbetsform, de anger i vilken 
utsträckning individer kan reglera och avgränsa det egna arbetet. När individen själv får 
reglera arbetet och där det saknas externa regleringar räknas det som ett lågreglerat/gränslöst 
arbete och det motsatta ses som högreglerat sådant (Allvin, Mellner, Movitz, Aronsson, 
2012). 
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5.2.1. Tid och rum 

 
Tid och rum handlar om möjligheten att välja var och när arbetet ska utföras. Resultatet visar 
att respondenterna för det mesta arbetar mer än heltid, ca 50-65 timmar/ vecka. Det har även 
framgått att arbetets intensitet och längd främst påverkas av konjunkturläget. 

 
”Jag försöker att vara på kontoret från 8.30- 17 om inte ännu senare 17.30 
så. Jag har ju ett sådant jobb där jag egentligen när jag verkligen arbetar och 
har intäkter på det jag gör så är jag ju ute hos kunder och gör event och då är 
det oftast obekväma arbetstider och kvällstid” (Adam, 25 år). 

 
”I min värld är egenföretagare ett sätt att leva. Man jobbar ungefär 65 
timmar i veckan. Ja ungefär. Ibland mer och ibland mindre. Det beror på att 
konjunkturen kräver det. Lite grann så…jaaa /…/ Vardagar 08.15- 18.30 
och alla helger 10.30- 15.30. Har blivit så de sista åren på grund av 
konjunkturläget och vi har varit tvungna att dra ner på personal och så” 
(Karl, 49 år). 

 
Det finns vissa avvikelser i materialet, vilket följande citat ger uttryck för: ”Jag har i nuläget 2 
dagars veckor vilket innebär att jobbar 2 dagar, ledig 1 dag och sen jobbar 2 dagar och sen 
ledig på helgen 2 dagar. Jag jobbar bara dagtid och jobbar aldrig helger” (Hans, 55 år). 
Resultatet visar även att respondenterna har en generell bild om deras arbetssituation som 
flexibel i flera avseenden. Att ha en flexibel arbetstid verkar upplevas som både något positivt 
och också negativt. På ett sätt kan man uppleva balans mellan arbete och övrigt liv genom 
flextiden, men det finns också en risk för konflikter mellan arbete och övrigt liv, enligt 
respondenterna. 

 
”Vill jag ha en timma ledigt så kan jag planera för det. Jag behöver inte fylla i 
tretton A4 sidor för att vara ledig en dag i veckan om jag nu skulle vilja det. Det är 
en fördel, att man tror att det är fritt. Men man lägger ju våldsamt mycket tid och 
det är väl det som är det negativa att man inte får chans att riktigt göra något annat 
än att jobba. Som sagt det är en livsstil så att jobbet, det är liksom självklart att 
man ska jobba. Så kanske man kan säga” (Karl, 49 år). 

 
”Är väldigt bunden till mitt arbete, oregelbunden arbetstider, vet aldrig exakt när 
dagarna ska ta slut eller hur det kommer se ut om några månader. Man är aldrig 
helt säker. På helgerna förr var det dock jobbigt eftersom man alltid fick vara 
beredd på att arbeta” (Ragnar, 55 år). 

 
Ovan nämnda citat ger en ny synvinkel på den flexibla arbetstiden som även kan upplevas 
binda upp individer till sitt arbete. Positiva saker som framkommit är att det å ena sidan är 
lättare att balansera arbetet med familjelivet genom flexibel arbetstid, men å andra sidan 
bidrar till svårigheter för individen och andra i omgivningen att avgöra om personen ifråga 
arbetar eller inte. Detta är något som Niklas 35 år har beskrivit. 

 
”Jag tycker det finns många fördelar med mitt arbete. Jag kan pussla ihop jobb 
och den privata tiden med stor flexibilitet. T.ex. handla och hämta/lämna barn på 
dagis och laga mat åt dem och det är en stor fördel när ens partner har perioder 
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med ökat arbetsbörda på jobbet. Hon har mycket vissa perioder och då är det 
perfekt att jag kan utnyttja att jag kan arbeta hemifrån, ibland kan jag jobba en del 
hemifrån trots att jag har något av barnen hemma vilket självklart kan underlätta. 
Jag är inte heller låst när det gäller vissa privata ärenden som ska eller behöver 
göras” (Niklas, 35 år). 

 
”Ibland kan det vara svårt för min omgivning att veta om jag jobbar eller inte. 
Jobbet kan bli prioriterat även de tider som är utanför den vanliga kontorstiden. 
T.ex. om det är något som är akut eller måste göras så kan det ibland gå före något 
nnat t.ex. på kvällen. Oftast är då min partner hemma så att hon kan ta hand om 
barnen. Ibland kan jag även uppleva att det är svårt att släppa jobbet och funderar 
på det på kvällarna eller ” tänk om någon ringer nu” ” eller glömde jag inte något i 
mina förberedelser”. Jag måste dock säga att jag har blivit mycket bättre på det nu 
är jag fått barn. De får mig att tänka på annat” (Niklas, 35 år). 

 
Överlag visar resultatet att de manliga mikroföretagarna kan bestämma över arbetets rumsliga 
placering, men att de för det mesta ändå arbetar från kontoret. Det på grud av en mängd olika 
orsaker. Dels beror det på att det finns ett upplevt ansvar att finnas till hands för de anställda 
och för att det finns en rådande uppfattning att det ibland kan bli ineffektivt att arbeta 
hemifrån. Det visar sig dock att flertalet av respondenterna använder sin flexibla arbetstid om 
det behövs. Det kan exempelvis vara om man har privata ärenden eller sjuka barn. 

”Undantagsfall att jag arbetar hemifrån. Om jag har ett privat inbokat möte vid 10 
så behöver jag ju inte åka till kontoret för den korta stunden. Någon gång i 
månaden som jag arbetar hemma. Jag tycker att det är ineffektivt att arbeta 
hemifrån. Jag försöker undvika det så mycket som möjligt” (Adam, 25). 

 
”Jag arbetar inte hemifrån så ofta /.../ Ja, samtidigt har vi personal och då kan man 
inte bara vara frånvarande. Utan måste föregå med gott exempel. Jag är enbart 
hemma om jag måste. Aldrig annars. Inte hemma bara för att vara hemma. Det 
kan vara sjuka barn eller någonting som gör att jag måste vara på plats hemma” 
(Bengt, 54 år). 

 
När respondenterna inte är på kontoret eller hemma kan de vara ute hos kunder, leverantörer, 
uppdragsgivare, samarbetspartner och så vidare. Det kan exempelvis även handla om 
utlandsresor och representationer. 

 
”Man gör ju kundbesök och man besöker leverantörer. Går ju på representationer 
och åker utomlands med kunder. Jag är nästan alltid här om du frågar mig. Eh.. 
Säg att jag nog till 85 % är här i alle fall. Jag borde göra mer jobb på utsidan, 
men..det är ju på grund av att vi har externa kunder och så..” (Karl, 49 år). 

 
Något som avviker från det allmänna resultatet är en kommentar där det framgår att en av 
respondenten arbetar 2-3 dagar/ veckan på sitt kontor hemma och dessutom två dagar ute på 
”fältet”. Andra tendenser som uppmärksammats är att de manliga mikroföretagarna arbetar 
hemifrån utöver den ordinarie arbetstiden. ”Sen brukar jag sitta hemma lite också. Kan bli 
senare på kvällen men också direkt när jag kommer hem. Om det ligger något framför mig 
som jag måste göra”(Bengt, 54 år). Enligt respondenterna har tekniken fått en central roll i 
företagarnas arbete och övriga liv. Mail och mobiltelefoner är tekniska hjälpmedel som ökar 
tillgängligheten till kunskap, betydelsefulla personer och så vidare oavsett om det är ordinarie 
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arbetstid eller ej. Dessa citat kan belysa problematiken. 
 

”Jag kollar min mail hela tiden. Jag har stängt av så att jag inte gör uppgifter eller 
sätter mig och arbetar aktivt efter ordinarie kontorstid, men jag har hela tiden koll 
på vad som händer. Kommer det ett mail så kanske jag inte svarar på det om det 
inte är jätte viktigt. Då planerar jag in att jag måste svara på det imorgon och 
kanske skriver upp vad jag ska göra” (Adam, 25 år). 

 
”Men jag har aldrig riktigt semester. För den här är alltid med.. (syftar på 
telefonen) /…/ Den är alltid på i alla lägen. Tidsskillnader Kollar min mail och 
telefon. Det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Även det första när jag 
vaknar” (Bengt, 54 år). 

 
Resultatet verkar tydligt när det gäller hur ofta de manliga mikroföretagarna tänker på sitt 
arbete. Överlag är arbetet något som finns med hela tiden. Respondenterna reagerade på 
frågan om hur ofta de tänker på sitt arbete såhär: ”Jag vet inte om jag är rätt man för att svara 
på det här.. Alltså jag är ju mitt arbete. Jag tänker nästan alltid på mitt arbete. På ett eller annat 
vis” (Karl, 49 år).  En kommentar verkar dock uttrycka en annan personlig upplevelse: 

 
”När jag är hemma tänker jag inte på arbetet. Dock kan jag ibland tänka på 
personalbiten när jag är hemma. /…/ Så det är egentligen personalbiten och en 
anställd framförallt som kan stressa mig och som gör att jag ibland tänker på 
arbetet på min fritid /…/ Även det administrativa kan stressa ibland för det är 
väldigt mycket sådant nu och det ställs krav från myndigheter att man ska ha 
administrativa rutiner för varje patient. Ibland kan jag tänka, glömde jag något nu? 
” (Hans, 55 år). 

 
Samma person har senare under intervjun uttryckt följande: ”Dock så vinner alltid fritiden 
över mitt jobb”. Jag tänker inte för mycket på det. Jag har alltid något nytt att göra hemma 
som förskingrar tankarna från jobbet. 

 
En annan fråga som ställdes var hur respondenterna upplever att en tilfälligt hög 
arbetsbelastning påverkar deras övriga liv. Det var en fråga som genererade vitt skilda svar. 
Vissa uppfattade det som något positivt då det innebar ekonomiska fördelar för företaget 
vilket bidrog till avslappnade företagare som för en stund kunde minska oroskänslan. Andra 
upplevde det som något negativt då det kunde göra att den privata delen i livet inte kunde 
innas med fullt ut. Det kunde innebära att man fick dra in tid med vänner och familj, som 
kunde göra att respondenterna kände sig splittrade och stressade. En respondent trodde att det 
fanns skillnader mellan vad som driver yngre respektive äldre generationer i deras liv. 

 
”Där kanske de unga har en annan syn på det jag vet inte. /…/ Jag tror det 
kommer att bli skillnad. Man kan väl se det att vår generation (syftar på sin 
egna) är på jakt efter en massa grejer, hur, lägenhet, kapital varor, fina bilar, 
kläder, döda ting. Det har varit en statusjakt. Det är säkert så i den yngre 
enerationen också, men det verkar som om det inte är på samma sätt. De 
verkar vara på jakt efter egentid, resor, se världen, umgås, sitta på caféer. 
Titta när vi var små så fanns det ett café i varje stad va, nu finns det ett i varje 
gatuhörn.. vilka sitter där? Det är ungdomar. Det är ju det” (Karl, 49 år).  
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Något annat som uppmärksammades var att ett fåtal respondenter inte upplevde att arbetet 
hade någon påverkan på det övriga livet. Ytterligare något annat intressant som framkom 
under intervjuerna var att respondenternas upplevelse av sin kapacitet att hantera situationen 
kunde påverka hur individen kunde hantera den ökade arbetsbelastningen. När individen 
upplevde att denne kunde hantera det, blev utslaget positivt. ”Ja det är ju bättre att ha för 
mycket att göra än för lite. Så det påverkar nog positivt tror jag. Allt är nog bättre generellt 
sätt”. (Karl, 49 år). 

 
”Mycket att göra på jobbet påverkar inte mitt övriga liv någonting. Däremot när 
jag precis började jobba som tandläkare så var det jobbigt att komma hem det 
första och andra året. Det var tufft och man blev väldigt trött för man var aldrig 
helt hundra på att man gjorde rätt och det var alltid nya saker” (Hans, 55 år). 

 
”Jag blir stressad och förmodligen splittrad. Jag drar in på att umgås med vänner 
/…/ Om jag har mycket att göra och det går väldigt bra samt att jag känner att jag 
kan hantera det så får jag mycket energi av det” (Adam, 25 år). 

 
5.2.2. Innehållsligt beslutsutrymme 

 
Innehållsligt beslutsutrymme inbegriper i vilken utsträckning individen själv kan bestämma 
vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur. Respondenterna upplever att de har inflytande 
över arbetstiden och arbetsuppgifterna utförande, men att det finns faktorer som kan begränsa 
det. Det kan vara faktorer som krav från uppdragsgivare och kunder, butikens öppettider samt 
lagar och regler. 

 
”Helt fria händer för att planera själv när och var arbetsuppgifter skall utföras /…/ 
Kunder kan ställa krav. Annars bestämma själv. Viktigt att man gör upp vad 
kunden har för krav. Kunderna har ofta krav. Måste anpassa sig. Det är jag noga 
med. Krav är oftast önskemål. Uppfyller man önskemål så är kunden ofta väldigt 
nöjd och på så vis kan du få mer jobb” (Adam, 25 år). 

 
”Detta är ju ett serviceyrke så vi har öppet butiken under vissa tider så det kräver 
ju att vi har en grundservice i verksamheten så man är ju lite styrd att man ska 
vara på plats under ordinarie öppettider i alle fall” (Karl, 49 år). 

 
”Som egenföretagare har man en frihet vet du som man inte rapporterar till någon 
och man bestämmer själv vilka beslut man ska ta och hela den biten, men å andra 
sidan har man ansvar över att det ska gå bra och att det finns ekonomiska 
förutsättningar för att driva företaget. Det är ett givande och tagande” (Bengt, 54 
år). 

 
5.2.3. Samarbetsform 

 
Samarbetsform handlar om arbetets hierarkiska reglering. Det vill säga i vilken utsträckning 
de själva har möjligheten att välja informatörer och samarbetspartners för särskilda 
arbetsuppgifter (Allvin et al, 2012). Resultatet visar att mikroföretagarna har möjlighet att 
välja själva. Följande citat klarlägger det: 

 
”Målsättningen ska ändå vara att omge sig med bra människor i grund och botten. 
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Det gäller kollegor, kunder, leverantörer. Jag menar jag har hållit på i så många år 
att jag kan kosta på mig den friheten att inte göra affärer med folk som är 
besvärliga. Det stjäl bara en massa energi och blir jobbigt och tråkigt på alla sätt 
och vis. Det är en lyx att kunna välja vilka man ska arbeta med och samarbeta 
med” (Bengt, 54 år). 

 
”Mycket att göra - Försöker vara snabb och effektiv och väljer det jobbet där jag 
gör störst nytta och på det andra jobbet sätter jag någon annan. Där jag ser till att 
jag tjänar på det också. Tar och ger jobb i branschen. Så kompetent människa jag 
kan hitta” (Adam, 25 år). 

5.3. Roller 
 
Den övervägande delen av respondenterna verkar ha upplevt en ganska traditionell 
rollfördelning i hushållet där kvinnan ansvarar över matlagning, hushållsarbete och barn, 
medan mannen själv arbetar och tar hand om typiska mansstereotypa sysslor. 

 
”Haha det är mest frugan som gör det om jag ska vara ärlig. Jag är bortskämd med 
att få maten lagad och att huset blir städat. Tar dock ansvar när det gäller andra 
saker som gräsklippning och vedhuggning osv. en klassisk uppdelning kanske” 
(Ragnar, 55 år). 

 
”Ja, hahahahaha, Ja det har ju fungerat! Man försöker… Nu är jag ju själv, men 
när barnen var små så var vi flera delägare så då kunde man ju sluta klockan fyra 
några dagar och hämta från dagis så att min fru kunde jobba. Då delade vi på det. 
Att vi kunde lämna och hämta. Men man kan väl säga att det lasset har väl min fru 
tagit till 70 % ungefär” (Karl, 49 år). 

 
De yngre respondenterna tenderar att se rollfördelningen på ett annat vis. De verkar dela mer 
jämställt på hemarbetet. Nedanstående citat kan tydliggöra det ovan förda resonemanget. 

 
”Den är väldig jämställd tycker jag. Vi delar upp det efter behov och ingen gör 
mer eller mindre än den andra. Vi har förståelse för varandras yrken och även 
privatliv och vi planerar vår vardag utefter detta /…/ Vi har en bra 
kommunikation” (Niklas, 35 år). 

 
De flesta respondenterna upplevde att deras respektive ansåg att de inte arbetade för mycket. 
Någon svarade dock att: 

 
”Eh vi har alltid jobbat mycket inom familjen. Min fru är också egen liksom. Fast 
hon är ledig lite mer än vad jag är. Det är nog positivt för annars hade vi nog.. det 
hade nog inte gått. Jag tror inte att man inser hur mycket jobb det är att vara egen. 
Sen .. återigen att ha ett serviceyrke är att ha en livsstil. Ja. Så att.. det har varit 
tufft, jätte tufft, men vi vet ju inget annat. Det där med tre veckors semester 
sammanhängande hade jag för första gången för fem år sedan i hela mitt liv. Och 
så känner man sig nästan… oj undra om företaget finns kvar nu.. (Karl, 49 år). 

 
Det handlar inte bara om roller i hemmet, utan om de roller som respondenterna upplever sig 
ha för övrigt. De flesta verkade uppleva en liten skillnad mellan deras privata roll och den de 
har i sitt arbete. Ett citat avviker ifrån det då han ansåg att han hade skilda roller i hemmet och 
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i sitt arbete. 
 

”Rollen jag har på jobbet gillar jag. Jag är väldigt social och stöttande överallt och 
det anser jag mig inte vara i mitt privata jag. Då är jag inte så social och lätt att 
prata med. Tycker det är skönt att utleva den sidan på jobbet som jag aldrig gör 
annars”. ”Dock när jag hade min första tandläkarpraktik, då kändes det jobbigt 
eftersom jag hade småbarn hemma och då kunde man vara ganska trött när man 
kom hem för att ha eget företag, konflikter med anställda, ta hand om ekonomi 
samtidigt som man ska ta hand om ett hus, fru och 4 barn. Det var tufft mentalt 
ibland” (Hans, 55 år). 
 

5.4. Skilda sfärer och gränssättningsstrategier 
 
Gränssättningsstrategier handlar om vilka strategier respondenterna använder sig av för att 
hantera eventuell obalans mellan arbete och övrigt liv. Val av strategier kan påverkas av hur 
de ser på arbete och övrigt liv, som separerade eller sammankopplade. En obalans kan 
exempelvis uppstå när det är mer än vanligt att göra på arbetet. Vissa av respondenterna hade 
möjligheten att delegera arbete när det var mycket att göra eller när de upplevde att dem inte 
hann med vissa uppgifter på egen hand. ”Vi har en som vi kan kalla in extra om det blir 
extremt mycket eller om jag vill vara ledig så jag kan delegera arbetet om det behövs och är 
nödvändigt” (Ragnar, 55 år). Majoriteten av respondenterna beskrev också att de arbetade 
mer om det behövdes för att hinna med allt som behöver bli klart. När det fanns uppgifter som 
krävde deras uppmärksamhet utöver de ordinarie timmarna så togs tid från det övriga livet för 
att hinna klart med uppgifterna. 

 
”Vissa perioder blir det mer att göra och då kan även balansen påverkas i form av 
att jag måste dra in på något av mitt övriga liv för att hinna klart. Dock är det 
ganska sällan nuförtiden” (Niklas, 35 år). 

 
Det finns också ett stort ansvarstagande som småföretagare enligt informationen som gavs 
från respondenterna. I många fall går det inte att delegera arbetet utan det krävs att dem gör 
det själva istället, antingen i form av att de arbetar längre eller ökar arbetsintensiteten. 

 
”Det är lite grann att jag själv får ta det. Det är det lilla bolagets dilemma. Du har 
ingen backup. Om inte jag gör det så blir det inte gjort. Det är ofta så. Det tror jag 
att många kan känna igen sig i ” (Bengt, 54 år). 

 
En respondent talade istället om att det kan bli aktuellt för en omorganisering om tiden inte 
räcker till. Han såg också möjligheten att rekrytera nytt folk till de positioner där det behövs. 
”Nää då får man rekrytera mer folk. Omorganisera kanske. Ofta när det drar åt ena sidan så är 
det mindre på andra. Man får omgruppera helt enkelt” (Karl, 49 år). Den yngsta respondenten 
som även var ensamföretagare satte ofta jobbet framför sitt övriga liv om det behövdes. När 
han fick samtal om jobb som skulle utföras så ordnade han oftast att det gick att lösa, även på 
kort varsel. Enligt honom måste man vara flexibel och prioritera det som ger intäkter. 

 
”Det gäller att nöta. Jag försöker vara grymt flexibel. Det tycker jag inte att jag 
har problem med. Det är jag. Ibland kan man få ett samtal ifrån någon som vill att 
man ska komma på en gång och då försöker jag alltid göra det. Där är det igen att 
man får prioritera det som ger intäkter före allt annat” (Adam, 25 år). 
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Synen på arbete och övrigt skiljde sig åt mellan respondenterna. Somliga såg arbete och övrigt 
liv som separata sfärer, medan andra såg de som sammankopplade. Följande citat illustrerar 
detta: ”Det går i varandra hela tiden. Asså ja det är mer som en hobby liksom. Jag kan jobba 
hemma. Jag kan ta igen vid ett annat tillfälle” (Bengt, 54 år). ”I min värld är egenföretagare 
ett sätt att leva. (Karl, 49 år). En annan åsikt framkom även under intervjuerna, han upplevde 
inga större problem med gränssättningen mellan arbete och övrigt liv. Han menade att han vid 
äldre ålder lärt sig att inte ta in för mycket av arbetet i den privata sfären. 

 
”Jag tycker att jag har blivit bra på det på äldre dagar och när jag är hemma så 
tänker jag inte på jobbet. Förr kunde jag ta hem journaler osv. för att göra hemma 
men nu gör jag aldrig jobb hemifrån utan det får vara på jobbet bara” (Hans, 55 
år). 

 
5.5. Krav/kontroll/socialt stöd i det gränslösa arbetet 

 
5.5.1. Krav 

 
Krav i arbetet kan vara både mentala och fysiska samt upplevas olika hos individer. 
Majoriteten av respondenterna upplevde att dem hade höga krav i sitt arbete. ”Tycker det är 
ganska höga krav. Man vill alltid leverera och man är ju alltid konkurrensutsatt”(Ragnar, 55 
år). Kraven upplevdes höga eftersom det gäller att hänga med i utvecklingen. Personerna vill 
inte förlora sin plats på marknaden. ”Det är resultat som räknas. Man har krav på sig att hänga 
med. Hela biten, administration, varor och inköp” (Bengt, 54 år) . Respondenterna upplevde 
att när kraven var höga och när det var mycket att göra så var det positivt eftersom det innebar 
mer intäkter till företaget. En respondent förklarade det på följande sätt. 

 
”Dock kan enskilda uppdrag vara mer krävande och ta lite mer tid. Dock är det 
dessa uppdrag som är mest givande ekonomiskt för mig så det kommer något gott 
ur det hårda arbetet jag lägger ner på de uppdragen” (Niklas, 35 år). 

 
Kraven upplevdes som höga men kontrollerbara hos respondenterna. Som citatet ovan så 
innebar mer krav ofta även högre intäkter. När personerna hade eget företag och med 
anställda så upplevde de också ett större ansvar dels mot dem anställda men också för hela 
arbetsprocessen. 

 
5.6.2. Kontroll 

 
Kontroll handlar om vilket inflytande individer har i sitt arbete. Majoriteten av respondenterna 
upplevde att de hade kontroll över sina arbetsuppgifter och hur dem skulle utföras. Dock 
upplevde de inte samma kontroll över när och hur ofta de skulle utföras, då var de beroende 
av andra faktorer som exempelvis beställningar från kunder eller uppdragsgivare. 

 
”Har nog en del inflytande på hur själva arbetet ska utföras, dock inte när det ska 
utföras för då är jag beroende av andra faktorer. Måste ju få in beställningar och 
då vet jag och mina kollegor när vi kan köra. Själva körandet är ju inga problem. 
Det är ju beställningar som måste in” (Ragnar, 55 år). 

 
Kontrollen i arbetet hos de intervjuade upplevdes som hög när de hade mycket att göra och 
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om de hade möjlighet att arbetsuppgifterna de närmaste veckorna. Majoriteten av 
informanterna upplevde att de hade hög kontroll på hur deras närmaste framtid såg ut. 
Enmansföretagare hade det dock annorlunda i den här frågan och upplevde sin situation lite 
stressande. 

 
”Jag har väldigt kort framförhållning. Några jobb vet jag alltid längre fram då 
pratar vi om en till två månader. Oftast arbetar jag i varje månad. Det känns lite 
stressande. Det är ett arbetssätt som man vänjer sig vid. Man får ju bekräftelse i 
slutet på månaden när man ser att det går ihop sig. Då gäller sig att vänja sig vid 
den tanken” (Adam, 25 år). 

Överlag har våra respondenter berättat att hög kontroll ger en positiv känsla. Hög kontroll kan 
visa sig på olika sätt men oftast handlade det om att de hade mycket att göra. Det gjorde att 
dem upplevde kontroll över sin situation. Hög kontroll och mycket att göra innebär att 
företaget går bra och det ger dem intervjuade mikroföretagarna en känsla av kontroll och 
välbefinnande. Det fanns också vissa delar i arbetet som kunde ge både hög kontroll men även 
bristande kontroll. Bristande kontroll kunde exempelvis vara den generella utvecklingen som 
sker i samhället. T.ex. genom datorisering och företagaren med tandläkarpraktiken upplevde 
det stressande. Han hade inte full kontroll över det och blev mer eller mindre påtvingad vissa 
administrativa system eftersom lagar och regler idag kräver det. Hans upplevelse av 
kvaliteten på dessa system var mindre bra och även hans kontroll över utförande av dessa 
administrativa uppgifter.  ”Annars idag är det återigen administrationen som är det jobbiga 
eftersom jag upplever brist på kontroll. Jag gillar att ha full kontroll i det jag gör” (Hans, 55 
år). Han upplever också att tidspressen ibland kan upplevas som en brist på kontroll. Ett antal 
patienter ska hinnas med under en dag och drar första patienten över på tiden så blir det en 
ond cirkel resten av dagen. Brist på kontroll över hur beställningar och uppdragsgivare skulle 
ge dem arbete var ett genomgående tema hos våra respondenter. Det var denna del som de 
upplevde minst kontroll över. Majoriteten av företagarna upplevde att när det inte fanns arbete 
långt fram planerat så kan den bristande kontrollen upplevas som något negativ. Följande citat 
kan ge en bild av deras upplevelse. ”Det är ju ett mycket lugnare liv när du har längre 
framförhållning. Det är ju just den här skakiga marknaden som är..Det är ju erfarenhet som 
säger att det brukar lösa sig ibland..” (Karl, 49 år). 

 
”Det är jobbigt att inte veta exakt vad som händer och det kan vara lite stressande 
faktiskt. Är det väldigt mycket att göra kan det också vara svårt att ta in extrafolk 
för vi har inte så många lastbilar att använda. Dock upplever jag också kontroll 
eftersom jag är så ansvarig för det jag gör. Men jag kan inte styra över hur mycket 
vi har att göra om t.ex. ett halvår. Man kan boka upp sig närmaste månaderna och 
så men sen är man alltid beroende av att lösa in nya uppdrag” (Ragnar, 55 år). 

 
Butikskonsulten i vår undersökning upplevde att han hade god kontroll över sina 
arbetsuppgifter samt när de skulle utföras. Han upplevde att han hade kontroll över när och 
hur arbetet skulle utföras och kände ingen större oro för framtiden. Han kunde kontrollera 
varifrån han arbetade och hade en framförhållning över sitt arbete som han var nöjd med. 

 
”Hur jag annars utför mitt arbete är väldigt fritt och jag kan ju som sagt jobba 
hemifrån och där är det ingen som säger åt mig hur jag ska göra mina 
arbetsuppgifter. Har vissa ramar som ska följas men en kontinuerlig förändring 
inom branschen som jag kan vara med att påverka t.ex. rutiner i butiker osv” 
(Niklas, 35 år). 
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En del av respondenterna upplevde samtidigt full kontroll över deras arbetssituation och 
kände ingen oro över att det inte skulle finnas något att göra. De berättade att det alltid finns 
något att göra som kan gynna företaget. 

 
”Eftersom vi är ett litet bolag så finns det alltid jobb att göra. Vi sitter på en liten 
liten del av kakan. Förut satt vi på 70-80 % av kakan och då är det svårare. Då kan 
du inte hämta hem det någonstans. Vi kan alltid lägga mer kraft. Det finns alltid 
något vi kan göra. Det finns samtal att ringa, marknadsföring. Täcka upp den 
förlusten. Jag är inte speciellt orolig” (Bengt, 54 år). 
”Upplever full kontroll. Jag utgår alltid i ifrån att jag har en full tidsbokning. Det 
kan dock ändra sig men jag anser att jag kan hantera det. finns alltid annat att göra 
i så fall, exempelvis administrativt arbete” (Hans, 55 år). 

 
5.5.3. Socialt stöd 

 
Samtliga respondenter upplever det sociala stödet som bra och ingen har svarat att de 
upplever bristande socialt stöd. Det sociala stödet kan dock skilja sig lite mellan 
respondenterna. En del anger kollegorna och andra företagare som det primära sociala stödet. 

 
”Här i huset från alla som hyr kontor. Andra företagare som är i andra branscher. 
Så kan man se hur de tänker i den branschen. Man jobbar med en sak så blir det 
lätt att man hamnar i ett visst tänk. Blir hemmablind och behöver tänka utanför sin 
sektor. Och så kan man få lite input” (Bengt, 54 år). 

 
Flertalet av respondenterna uppgav att dem upplevde gott socialt stöd från familj och 
kollegor. Samtidigt som ett fåtal av dem var noga med att inte diskutera för mycket arbete 
hemma i hushållet. Dessa personer ansåg att det var bättre att lägga energi på andra saker 
istället för att engagera hustrun i problem som är svåra för henne att lösa. 

 
”Jag anser att jag har ett bra socialt stöd från kollegor. De finns där för mig om jag 
behöver det. När det gäller familjen så försöker jag undvika att prata om jobbet 
när jag är hemma. Problem som jag tror att jag själv kan lösa på jobbet känns 
onödigt att prata om när jag är hemma. Bättre att lägga energi på något annat 
istället. Så jag undviker att prata om det. Dock vet jag att det finns stöd hemifrån 
om jag hade velat ha det, men när jag pratar om något från jobbet så vill alltid min 
fru försöka lösa det åt mig och det kan hon inte. Det är en naturlig reaktion men 
jag vet att det inte går och då är onödigt att vi lägger energi på det hemma” (Hans, 
55 år). 

 
Majoriteten av respondenterna upplevde att det sociala stödet hemifrån i form av befintlig 
familj var mycket god och att detta hjälpte dem i arbetslivet. Majoriteten av dem svarande 
hade en hustru som gav dem socialt stöd. Det sociala stödet upplevdes oftast i form av ett 
mindre ansvarstagande i hemmet för dem själva. Följande citat illustrerar det: ”Jag har också 
turen att ha en familj som hjälper mig med saker utanför arbetet” (Ragnar, 55 år). 

 
6. Analys 

 
I detta avsnitt kommer resultatet sammankopplas med tidigare forskning och befintlig teori 
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inom det aktuella ämnet för att besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna som skall 
besvaras är följande: 

 
- I vilken utsträckning upplever sig mikroföretagare ha ett gränslöst arbete enligt de 

fyra dimensionerna: tid, rum, innehållsligt beslutsutrymme och samarbetsform? 
- Vilka gränssättningsstrategier använder manliga mikroföretagare för att hantera 

balansen mellan arbete och övrigt liv? 
- Påverkas rollfördelningen i hemmet av det gränslösa arbetet? 
- Hur upplever mikroföretagarna dem specifika aspekterna krav/kontroll/socialt stöd 

i det gränslösa arbetet? 
I analysen har vi valt att integrera de olika teman som redovisats under tidigare forskning, 
teoretiska referensramar och resultatdelen för att de har visat sig beskriva likartade företeelser. 
Det är något som har växt fram under studien och som har synliggjorts i analysen. 

 
6.1. Gränslöst arbete 

 
Vår studie om mikroföretagare visade i likhet med Allvin et al (2012) studie om 
egenföretagare att det är ett yrke som bör ses som lågreglerat. Typiska kännetecken för de 
gränslösa arbetarna är att de är oberoende av tid och rum samt att de genomsyras av stor 
flexibilitet. Ett annat kännetecken för det gränslösa arbetet är avregleringar där regelstyrning 
har bytts ut mot målstyrning och där tekniken möjliggör för en ökad tillgänglighet i både 
arbetslivet och det övriga livet (Allvin et al, 2006; Roman & Petersson 2011; Aronsson et al, 
2012). Resultatet i föreliggande studie visade att respondenterna för det mesta arbetar mer än 
heltid, ca 50-65 timmar per vecka. Överlag visade resultatet även att de manliga 
mikroföretagarna kan bestämma över arbetets rumsliga placering, men att de vanligtvis väljer 
att arbeta på kontoret. Det på grund av en mängd olika orsaker, dels beror det på att det finns 
ett upplevt ansvar att finnas till hands för de anställda och för att det finns en rådande 
uppfattning att det ibland kan bli ineffektivt att arbeta hemifrån. Något som har framgått 
under intervjuerna är att tekniken har fått en central roll i företagarnas arbete och övriga liv. 
Mail och mobiltelefoner är tekniska hjälpmedel som ökar tillgängligheten till kunskap, 
betydelsefulla personer och så vidare oavsett om det är ordinarie arbetstid eller inte. 
Problematiken är att individer alltid finns tillgängliga sitt arbete, i form av att de kollar mail 
och telefon även i den privata sfären, vilket tar uppmärksamhet från den tiden som annars 
skulle kunna spenderas med familjen. 

 
Resultatet visar även att respondenterna har en generell bild om deras arbetssituation som 
flexibel i flera avseenden. I studie gjord av Roman & Peterson (2011) visades att inflytande 
över arbetstiden har positiv effekt på välmåendet och på balansen arbete - familj, men 
däremot inte på konflikterna mellan de båda sfärerna. Respondenternas upplevelse verkar 
överensstämma med Roman och Petersons resultat då de ser flexibel arbetstid som främst 
något positivt. De upplevde att flextiden underlättade balansen mellan arbete och övrigt liv, 
men att det fanns en risk för konflikter mellan sfärerna. Det ansågs vara positivt i den 
meningen att det finns tillfälle att ta sig tid för privata ärenden och på så vis lättare balansera 
arbete och övrigt liv. Studien av Roman & Petersson (2011) har även visat att flexibelt 
arbetsliv genom flextid och möjlighet att påverka hur man utför sina arbetsuppgifter, det vill 
säga att ha en hög kontroll i sitt arbete har en positiv betydelse för individer. Den höga 
kontrollen innebär att vardagslivet kan balanseras och integreras med arbetet eftersom 
arbetsuppgifterna inte är begränsade till tid och rum kan familjelivet anpassas efter detta. På 
samma sätt kan flexibiliteten göra att gränserna mellan familjeliv och arbete suddas ut. Med 
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en hög flexibilitet brukar också höga krav räknas in och när kraven blir höga så krävs det mer 
av individen. Det finns en risk att individen gör hemmet till sin arbetsplats och därmed 
försvinner gränserna och familjelivet blir lidande. Kravet på tillgänglighet ökar i samband 
med kraven och det kan innebära att individerna får vara beredda att arbeta oavsett tid och 
rum (Ibid). Under intervjuerna har det framkommit att det inte finns några arbetstider som 
avgränsar arbete från övrigt liv. Det finns med andra ord alltid något att göra, vilket innebär 
att mycket tid läggs på arbetet. Den flexibla arbetstiden kan på så sätt även upplevas binda 
upp individer till sitt arbete och bidra till svårigheter för individen och andra i omgivningen 
att avgöra om personen ifråga arbetar eller inte. Den flexibla arbetstiden kan underlätta för det 
vardagliga pusslandet för familjelivet. Det kan gälla aktiviteter som hämtning/lämning av 
barn, matlagning och så vidare. Att vara hemma och arbeta kan bidra till svårigheter att släppa 
tankarna från arbetet även om man är hemma. Det kan göra att man inte riktigt är tillgänglig 
fullt ut för familjen då arbetet stjäl uppmärksamhet. Det verkar vara så att våra respondenters 
upplevelser stämmer överens med Roman och Petersons studie.  Andra tendenser som 
uppmärksammats i studien är att de manliga mikroföretagarna arbetar hemifrån utöver den 
ordinarie arbetstiden. Forskning visar att övertid, arbete på kvällar och helger eller 
orderanpassad arbetstid som varierar efter arbetsbelastningen har en negativ inverkan på 
människors möjlighet att förena arbete och familj. Detta är något som kan skapa förståelse för 
delar av vårt material som visat att tid tas ifrån familjelivet när arbetet kräver det (Grönlund 
2004). 

 
Respondenterna upplever att de har inflytande över arbetstiden och arbetsuppgifterna 
utförande, men att det finns faktorer som kan begränsa det. Det kan vara faktorer som 
utomstående krav från uppdragsgivare och kunder, butikens öppettider, lagar och regler. 
Forskning har visat att gränslöst arbete och egen kontroll över arbetsuppgifter har både 
positiva och negativa sidor. Positiva sidor har visat sig vara att ett högt självbestämmande och 
utvecklande arbeten kan göra det lättare för individer att hantera balansen mellan arbete och 
familjeliv. Det kan således visa sig vara enklare att förena dessa två sfärer om individen har 
ett stort självbestämmande i sitt arbete. Negativa sidor har visat sig vara en ökad press och 
stress i arbetslivet som försvårar chanserna att uppnå en god balans i vardagslivet. Det 
gränslösa arbetet är på så sätt motsägelsefullt (Roman & Petersson, 2011). 

 
I den samhälleliga debatten framställs flextid som något som ska underlätta för individer att 
förena arbete och familj. Männen förväntas då kunna ta större ansvar för hushållsarbetet och 
kvinnor förväntas kunna arbeta heltid istället för deltid. Studien av Grönlund (2002) visar att 
arbetstidens längd, snarare än när arbetsuppgifterna utförs, påverkar hur jämställt hemarbetet 
fördelas mellan män och kvinnor. Resultatet i föreliggande studie visade att männen inte 
använde flextid för att ta större del i hemarbetet. Studien visar därmed att de klassiska 
könsrollerna, där mannen ses som försörjare och kvinnan som ansvarig över hemarbetet, till 
viss del lever kvar. En annan studie av Grönlund (2009) visade att de som har flexibel 
arbetstid, inte delar hemarbetet mer jämställt än de som inte har flexibel arbetstid. Kvinnor 
som arbetar heltid sköter för det mesta hemarbetet i större utsträckning än männen. De med 
flexibel arbetstid upplever mer konflikt mellan arbete och övrigt liv än de som har fasta tider i 
sitt arbete (Grönlund, 2009). Vår studie har enbart genererat information om hur 
rollfördelningen ser ut i hemmet och ger ingen information om vad mikroföretagarnas 
respektive arbetar med samt vilken sysselsättningsgrad de har. Det vi har märkt är att 
kvinnorna överlag har ett huvudansvar för hemarbetet. Vi har dock uppmärksammat tendenser 
där det kan finnas en skillnad mellan den yngre respektive äldre generationen. Det verkar vara 
så att de yngre mikroföretagarna har en mer jämställd fördelning av hemarbetet än vad de 
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äldre har. 
 
Sammanfattningsvis upplever de intervjuade mikroföretagarna att de har ett gränslöst arbete 
enligt de fyra dimensionerna, men att det finns externa faktorer som påverkar deras arbete. En 
skillnad som uppmärksammats i vårt resultat är att enmansföretagarna i vissa fall har en annan 
upplevelse än vad företagarna med anställda har. Det stämmer överens med Allvin et al 
(2012) studie där företagare med anställda var reglerade i 1,4 dimensioner av fyra möjliga, 
tillskillnad mot företagare utan anställda som enbart var reglerade i 1,1 dimensioner av fyra. 
Anledningen till det enligt författarna var på grund av att de inte var lika styrda av tid och 
rum. Det kan även bero på att enmansföretagare enbart har sig själv att ta hänsyn till. När 
företagare har anställda bör upplevelsen påverkas av att de har ett ansvar över andra 
människor både när det gäller deras lön och arbetssituation som helhet. 
6.2. Roller 

 
Resultatet verkar tydligt när det gäller hur ofta de manliga mikroföretagarna tänker på sitt 
arbete. Överlag är arbetet något som finns med dem hela tiden. De anser att de är sitt arbete 
och att det mer är som en hobby. Det verkar i vissa fall som att de upplever företagarrollen 
synonymt med deras privata roll. Aubert (1970) definierar roller som summan av de normer 
och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller en viss position. Den rådande 
samhälleliga synen på företagare bör påverka hur man som företagare ser på sig själv och hur 
andra ser på företagarrollen, det kan vara normsändarna som befinner sig runt om i samhället 
(Wolwén, 2000). De flesta respondenterna upplevde att deras respektive ansåg att de inte 
arbetade för mycket. Det skulle kunna bero på att den rådande föreställningen som finns om 
egenföretagare är att de arbetar mycket och att arbetet kräver det, vilket med andra ord 
betyder att de normer och föreställningarna som finns legitimerar en stor mängd arbete. När 
det krävs mycket arbete så kan det i sin tur leda till att man utför mindre hemarbete, det blir 
en tidsbaserad rollkonflikt där tid i en roll upptar tid från en annan roll (Gholipour et al, 
2010). Den övervägande delen av respondenterna verkar ha upplevt en ganska traditionell 
rollfördelning i hushållet där kvinnan ansvarar för matlagning, hushållsarbete och barn, 
medan mannen själv arbetar och tar hand om typiska mansstereotypa sysslor. De yngre 
respondenterna tenderar att se rollfördelningen på ett annat vis. De verkar dela mer jämställt 
på hemarbetet. Forskningen har visat att företagare kan förändra sina roller för att minska 
konflikten mellan arbete och familj (Kirkwood & Tootell, 2008). Det är emellertid inget som 
vår studie har uppvisat. 

 
En respondent gav information om sin upplevelse av olika roller i arbetet och sitt övriga liv. 
Han menade att hans sociala och stöttande roll på arbetet inte var något som behövde vara en 
självklarhet hemma. De framgick att det kunde vara skönt att leva ut en annan sida på sitt 
arbete som han inte erhöll i sin hemmamiljö. Enligt expansionshypotesen ger flera roller eller 
livsuppgifter ett ökat välbefinnande genom bland annat bättre ekonomi, mer socialt stöd och 
större självförtroende. Belastningshypotesen utgår däremot ifrån att engagemang i flera sfärer 
leder till stress, till följd av friktionen mellan roller och åtaganden, det kan med andra ord 
uppstå rollkonflikter. Dagens forskare har kritiserat de båda synsätten då det är rimligare att 
tro att ett engagemang i både arbetet och familj är positivt upp till en viss gräns, men att höga 
krav ifrån två sfärer kan leda till rollkonflikter och stress (Härenstam, 2010). Om kraven i de 
båda domänerna är höga och tiden inte räcker till resulterar det i att arbetsrollen och 
familjerollen överlastas. Det kan uppstå spänningar mellan de båda, vilket kan leda till stora 
hälsorisker som stress och utbrändhet om det inte finns tid till återhämtning (Edwards & 
Rothbad, 2000; Frone, Russel & Cooper, 1992; McEwan, 1996). 
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Konflikten mellan arbete och övrigt liv är en typ av rollkonflikt där kraven på en roll inte 
stämmer överens med en annan (Kirkwood & Tootell, 2008). Överlag verkar inte 
respondenterna uppleva några andra rollkonflikter mellan arbete och övrigt liv vare sig det 
gäller beteendebaserade (Värderingar i den ena rollen påverkar det förväntade beteendet i de 
övriga rollerna) och kravbaserade rollkonflikter (Påtryckningar och krav från en roll bidrar till 
problem i de övriga rollerna (Gholipour et al, 2010). Gränser mellan roller bildas både 
kollektivt och individuellt, genom så kallade integrering och segmentering av sfärerna arbete 
och övrigt liv. Ju starkare gränsen är mellan de båda sfärerna desto svårare är det att tränga 
igenom, medan svagare gränser är lättare att integrera. När det inte längre finns någon 
segmentering mellan sfärerna så utökas individernas handlingsutrymme, de måste själva 
hantera balansen. Om den individuella gränsregleringen uppfattas som något positivt eller 
gativt är beroende av hur individen klarar av att skapa strategier och använda dem för att 
minska konflikten mellan olika sfärerna (Mellner, Aronsson, Kecklund, 2012). Flera av 
respondenterna verkar integrera de båda sfärerna arbete och övrigt liv. Det finns dock 
undantag i materialet där segmentering förekommer. 

 
Till följd av de rådande rollstereotyperna i samhället, där kvinnor förväntas ta ett större ansvar 
i hemmet, är detta en gemensam nämnare till varför forskningen tidigare har utgått ifrån 
kvinnors situation (Kim & Ling 2001). Sverige är i stor utsträckning ett tvåförsörjarsamhälle 
där både kvinnan och mannen förväntas arbeta. Detta är dock något som enbart kunde ses hos 
den yngre generationen eftersom de äldre respondenterna i större utsträckning hade en mer 
klassisk rollfördelning. 

 
6.3. Skilda sfärer och gränssättningsstrategier 

 
Vår undersökning visar att företagarna använder sig av olika strategier för att hantera det 
gränslösa arbetet. Det vanligaste är att de använde sig av tidsmässiga strategier som innebär 
att de arbetar fler timmar på t.ex. kvällen för att hinna med de olika arbetsuppgifterna. Det 
framkom också att det var vanligt att denna strategi med att ”jobba igen” oftast var förankrade 
i hemmet. Dessa strategier kan kopplas till Sturges (2012) fysiska strategier som innehåller 
både tidsmässiga och lokalt förankrade strategier. Samma studie berör även hur arbetstagare 
ser på balans mellan arbete och fritid samt att deras definition av det har betydelse för hur 
balansen mellan dessa två sfärer upplevs. I våra intervjuer framkom det nämligen att många 
av mikroföretagarna inte upplevde en obalans mellan dessa två sfärer och en av anledningar 
till det är att dem inte tycker det är en kränkning av privatlivet när man jobbar mycket. Vissa 
av dem ser just företagandet som hela deras liv eller att det är en hobby. Ett sådant synsätt gör 
att det blir svårt att hitta en obalans mellan arbete och övrigt liv eftersom hela livet kretsar 
kring företagandet.) Hur mikroföretagarna definierar balansen mellan arbete och övrigt liv 
påverkar, enligt Jane Sturges studie (ibid), huruvida de upplever en obalans mellan arbete och 
övrigt liv. Under våra intervjuer framgick det att mikroföretagarna ser arbete och övrigt liv på 
olika sätt. Antingen är dessa två sfärer hela sammankopplade och går in i varandra, som ovan 
nämns, eller så skiljer respondenterna på dem. Det finns vissa resultat som tyder på att arbetet 
kan påverka den privata sfären t.ex. när samtal om jobb kommer in på kort varsel eller när 
personalrelaterade problem tränger in i det övriga livet. Det kan kopplas till 
överspridningsmodellen som Allvin et al (2006) beskriver. En respondent har till skillnad mot 
de andra försökt hålla isär arbete och övrigt liv, i likhet med segmenteringsmodellen. Överlag 
är det emellertid överspridningsmodellen som dominerar medan kompensationsmodellen inte 
har åskådliggjorts alls under intervjuerna (ibid). 
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6.4. Krav/Kontroll/Socialt stöd i det gränslösa arbetet 

 
Kraven upplevdes av respondenterna överlag som höga och det var krav i form av både 
kvalitativa och kvantitativa krav vilket studien av Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell 
& Vingård (1999) berör. Kvantitativa krav i form av deadlines eller beställningar var överlag 
höga hos dem intervjuade. Samtidigt så visar intervjuerna att de mentala och psykologiska 
kraven var höga hos mikroföretagarna. Deras arbete kräver stor uppmärksamhet från samtliga 
inblandade i vår undersökning och det kräver också ett stort ansvarstagande eftersom det i de 
flesta fall finns anställda att ta hänsyn till. Mikroföretagarna fungerar som arbetsgivare till 
många och det är ett mentalt krav som kräver mycket av deras uppmärksamhet samt att de 
ofta behöver finnas tillgängliga om det är något. Av intervjuerna framgick det att det finns 
både yttre och inre krav hos mikroföretagarna (Karasek & Theorell, 1990). Yttre krav är från 
deras omgivning t.ex. kunder som ställer krav på deras tjänst som de brukar. Som en 
respondent tydligt utrycker det: ”Det är resultat som räknas. Man har krav på sig att hänga 
med. Hela biten, administration, varor och inköp”. 

 
Som vi ovan beskriver så upplevde de intervjuade höga krav i sitt arbete men den generella 
uppfattningen var också att de upplevde hög kontroll över dessa krav. Det var positivt ur deras 
synpunkt att ha krav på sig eftersom det ledde till bättre intäkter till företaget. Krav innebar 
ofta att de hade något att göra vilket var tillfredställande ur mikroföretagarnas synvinkel. 
Enligt Karaseks & Theorells (1990) krav – och kontrollmodell så befinner sig samtliga inom 
det som de kallar för aktiva arbeten där de har höga krav men samtidigt upplever hög kontroll 
över hur de utför deras arbete. Den höga kontrollen som de manliga mikroföretagarna 
upplever kan vi koppla till den sorts kontroll som kallas för deltagande i beslutsfattande och 
till uppgiftskontroll (Jeding et al, 1999). Samtliga mikroföretagare upplever att de har kontroll 
i själva arbetet och dess uppgifter som de utför samt upplever ha en hög kontroll över 
deltagande eftersom de står ansvariga för arbetet.  På samma gång finns det tydliga tecken på 
att flertalet av respondenterna upplever mindre kontroll i arbetet eftersom de är beroende av 
yttre faktorer som kundbeställningar. Detta upplevde vissa av respondenterna var stressande 
eftersom de inte kunde med säkerhet veta vad som händer inom det närmsta året. Många av 
dem intervjuade upplevde således en låg kontroll emellanåt i det som kallas för 
uppgiftskontroll (Allvin et al, 2006). Ovan förda resonemang tycker vi belyses väl av detta 
citat från Ragnar inom fordonsbranschen. 

 
”Det är jobbigt att inte veta exakt vad som händer och det kan vara lite stressande 
faktiskt. Är det väldigt mycket att göra kan det också vara svårt att ta in extrafolk 
för vi har inte så många lastbilar att använda. Dock upplever jag också kontroll 
eftersom jag är så ansvarig för det jag gör. Men jag kan inte styra över hur mycket 
vi har att göra om t.ex. ett halvår. Man kan boka upp sig närmaste månaderna och 
så men sen är man alltid beroende av att lösa in nya uppdrag.” 

 
Färdighetskontrollen (Ibid) när det gäller de intervjuade mikroföretagarna är också hög, som 
ovan nämnt så är uppgifterna och kunskapsanvändandet högt hos de olika respondenterna. 
När det gäller andra faktorer som den datoriserade utvecklingen och konjunktursläget upplevs 
en lägre kontroll och detta kan vi koppla till uppgiftskontrollen som Jeding et al (1999) 
diskuterar kring i sin studie. I uppgiftskontrollen innefattar det hur pass mycket kontroll 
individen har kring planerandet över sina arbetsuppgifter och arbetsdagar vilket på längre sikt 
saknas hos flertalet av de intervjuade. En tillfällig hög arbetsbelastning var något som 

29 
 



uppfattades olika av respondenterna. Vissa uppfattade det som något positivt då det innebar 
ekonomiska fördelar för företaget vilket bidrog till avslappnade företagare som för en stund 
kunde minska oroskänslan. Andra upplevde det även som något negativt då det kunde göra att 
den privata delen i livet inte kunde hinnas med fullt ut. Det kunde innebära att man fick dra in 
tid med vänner och familj, som kunde göra att respondenterna kände sig splittrade och 
stressade. Vitaminmodellen visar att kontroll till en viss nivå är bra men att det efter en viss 
gräns bidrar till svårigheter. Resultatet har visat att vissa av mikroföretagarna upplevde 
svårigheter i form av att de hade svårt att koppla av från sitt arbete. Paralleller kan även dras 
till honungsfällan som Grönlund (2007) beskriver genom att individer ”klibbas” fast i sina 
arbeten. De tycker att arbetet är så roligt att det inte ses som något negativt. Mikroföretagarna 
upplevde svårigheter att koppla av från arbetet, men många av dem tyckte inte att de 
besvärades av större uttalade problem. Det skulle kunna bero på att ansvaret i hemmet i 
många fall sköttes av deras livspartner. 
I vår undersökning fick vi reda på att det sociala stödet hos män som mikroföretagare överlag 
är mycket bra. Samtliga respondenter upplever deras sociala stöd som gott eller 
tillfredställande. Det sociala stödet var i form av vänner, familj eller arbetskollegor där det, 
generellt för de svarande, i särklass viktigaste stödet var ifrån hemmet i form av en fru eller 
sambo. Precis som Lindorffs studie från 2001 så var det dessa tre komponenter som var det 
sociala stödet. Vi kan också koppla detta till krav/kontroll- modellen med socialt stöd 
variabeln och teorin som kallas för socialisationsteori där det handlar om det sociala stödet i 
den privata sfären i form av vänner eller familj. Många av de intervjuade upplevde också att 
det sociala stödet från arbetskollegor eller andra företagare var bra vilket vi tydliga kan 
koppla till behovsteorin i krav/kontroll- modellen (Allvin et al, 2006). En respondent 
upplevde framförallt ett bra socialt stöd från andra företagare och det visade även Kirkwood 
& Tootel (2008) studie om hur företagare upplever det sociala stödet. 

 
House (1981) har olika definitioner på hur socialt stöd kan yttra sig och alla dessa kan kopplas 
till hur de manliga mikroföretagarna har svarat. Det finns instrumentellt stöd hos de svaranden 
i form av att vissa av dem kan delegera arbete när det behövs och kan ringa in någon när det 
blir tight att genomföra uppgifterna.  Det informativa stödet går även att koppla eftersom 
stödet hos andra företagare finns hos en del av de svarande. Det emotionella stödet finns både 
hos arbetskollegorna men framförallt i hemmet (Ibid). 

 
7. Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer en diskussion om studiens resultat och dess genomförande.  
 
Föreliggande studie har i likhet med tidigare forskning kommit fram till att manliga 
mikroföretagare har en lågreglerad och gränslös arbetssituation. Resultatet visade även att 
våra respondenter har ett gränslöst arbete, men att det inte finns någon negativ klang som 
oftast beskrivs i litteraturen. De 6 männen upplevde det inte som något större problem att dem 
arbetade på kvällar eller från hemmet. De upplevde det däremot som något positivt eftersom 
det generade mer inkomst till deras företag. Det har även visat sig att de till stor del inte 
upplever någon obalans mellan arbete och övrigt liv. Forskning om manliga företagares 
upplevelse av balansen mellan arbete och familj är ett relativt outforskat område, kanske på 
grund av att männen inte upplever det som ett problem (Schjoedt, 2012; Hill, 2005).  Som 
utgångspunkt i denna studie diskuterades Sverige som ett tvåförsörjarsamhälle där både män 
och kvinnor förvärvsarbetar. Det borde innebära att både män och kvinnor kan uppleva 
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svårigheter att balansera arbete och övrigt liv, framför allt i ett lågreglerat arbete. Det har 
framgått att de 6 manliga mikroföretagarna har svårt att separera domänerna arbete och övrigt 
liv, men att de inte upplever det som något negativt. Männen verkar inte starta företag för att 
lättare kunna balansera arbete och övrigt liv, vilket tidigare forskning har visats vara en orsak 
för kvinnor att starta eget (Hytti, 2009; Hill, 2005; Kirkwood & Tootell, 2008; Rehman & 
Azam Roomi, 2009). Tidigare forskning visade att kvinnor väljer olika strategier, för hur de 
kan balansera arbete och övrigt liv, beroende på hur deras familjesituation ser ut (Heilbrunn 
& Davidovitch 2011: Shelton, 2006). Familjesituation skulle kunna vara en faktor som även 
påverkar hur de 6 manliga mikroföretagarna tänker kring val av gränssättningsstrategier. De 
rådande rollstereotyperna i samhället, där kvinnor förväntas ta ett större ansvar i hemmet, 
verkar vara en gemensam nämnare till varför forskningen tidigare har utgått ifrån kvinnors 
situation (Kim & Ling 2001). Parallellt tar svenska män enligt Grönlunds (2007) 
undersökning mer ansvar i hemarbetet än europeiska män. Det medför att det är fler män och 
kvinnor i dagens Sverige som försöker balansera arbete och övrigt liv. En slutsats som 
kandras från föreliggande studie är att det uppkom tydliga skillnader kring hur de olika 
generationerna såg på rollfördelningen i hemmet. Detta skulle kunna ses som ett belägg för 
att det finns skillnader mellan olika generationer och synen på rollfördelningen i hemmet. De 
äldre respondenterna tog inte så mycket ansvar i hemmet, medan dem yngre hade en mer 
jämställd fördelning. Vi har också kunnat se utifrån vårt material att gränslöst arbete inte 
upplevs som ett så stort problem hos de sex respondenterna som vi från början trodde att det 
skulle upplevas för personer med mikroföretag. Detta är något som kan ha att göra med att 
mycket av ansvaret i hemmet ligger hos någon annan, åtminstone för de äldre respondenterna 
där en mer klassisk rollfördelning påträffats. När det gäller de yngre respondenterna så 
upplevde de rollerna i hemmet mer jämställt, men där de fick den hjälp som krävdes vid 
arbetstoppar och att detta var ömsesidigt mellan båda parterna. Att respondenterna upplever 
balans mellan arbete och övrigt liv beror förmodligen till stor del också av att alla de 6 
mikroföretagarna upplever ett gott socialt stöd från arbetet eller familjen. Ett gott socialt stöd 
hjälper dem att hantera svårigheter i arbetet vilket tidigare forskning också påvisat. Under 
intervjuerna har det framgått att de manliga mikroföretagarna arbetar betydligt mer än 40 
h/vecka. Det skulle kunna innebära att den andra parten rättar sitt liv och sina 
utvecklingsmöjligheter efter det. I studier kring mäns och kvinnors arbetsförhållanden har det 
visats att kvinnor och män använder sig av olika strategier för att anpassa sig till ett gränslöst 
arbete. Män tenderade att dra sig ur åtaganden i hemmet medan kvinnor fick en ökad 
arbetsbelastning med en känsla av otillräcklighet och i vissa fall minskat engagemang i 
karriärlivet (Härenstam et al, 2010). Konflikten mellan arbete och familj påverkas av partners 
arbetssituation och hur hushållsarbetet fördelas inom familjen (Roman & Peterson, 2011). 

 
Vi tycker också att det är intressant att alla sex mikroföretagare upplever full kontroll över 
sina arbetsuppgifter vilket vi tror beror på att de har ägnat sig åt sina specifika uppgifter större 
delen av livet. Kraven upplevdes också generellt sett höga och alla tyckte att det var bra med 
höga krav eftersom höga krav innebar högre inkomst. Vi ser också att 
gränssättningsstrategierna som användes var de som vi på förhand trodde var vanligast. 
Nämligen de tidsmässiga vilket innebär att respondenterna arbetade in på kvällar eller helger 
när det behövdes. När företaget behövde mer uppmärksamhet och tid så hittade 
respondenterna ett sätt att lösa det. 

 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i form av intervjuer och det anser vi vara ett 
bra val eftersom vi ville undersöka upplevelser och tankar kring aktuella teman i diskussionen 
kring gränslösa arbeten. Vi är medvetna om att resultatet kan ha påverkats eftersom vi valde 
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att dela upp intervjuernas genomförande istället för att genomföra alla intervjuerna 
tillsammans. Skulle vi genomföra intervjuerna ihop hade vi möjligen kunnat läsa in 
respondenternas beteende och svar på ett mer noggrant sätt. Dessutom kan vi som intervjuare 
ha påverkat respondenterna då vi är olika som individer. Vi kan därmed ha påverkat samtalen 
på olika sätt. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna var för sig var för att 
respondenterna befann sig i olika geografiska områden i Sverige vilket gjorde att en 
uppdelning blev enklare för oss. Samtidigt kan en intervjusituation med flera göra 
respondenten illa till mods och kan känna sig granskad vilket kan göra att hans svar blir mer 
socialt önskvärda än den ”riktiga” sanningen. Vi tror att uppdelningen gjorde 
intervjupersonerna mer avslappnade. Vi är också medvetna om att en av intervjuerna 
genomfördes via telefon vilket gjorde att vi inte kunde avläsa kroppsspråk och andra 
beteenden som kan förekomma i en intervju ansikte mot ansikte. Detta är något som kan ha 
påverkat vårt resultat genom att vi missar viktiga detaljer i deras kroppsspråk eller mimik som 
annars kan avläsas i den personliga intervjun. Respondenten sa dock att han kände sig mer 
avslappnad i en telefonintervju och det passade honom bättre eftersom han reser en hel del i 
tjänsten och kunde därmed genomföra intervjun i bilen. Ett annat arrangemang hade varit mer 
tidskrävande för honom. 

 
Svaren på våra frågor kan kanske spegla hur respondenterna tror att man bör svara snarare än 
hur de verkligen känner och upplever i verkliga livet. Det kan finnas en bakomliggande social 
önskvärdhet som speglar respondenternas svar. Vi tror också att om vi hade intervjuat 
respondenternas livspartner så hade resultatet blivit annorlunda. De hade sett situationen med 
ett par andra ögon och är i stor grad inblandade i deras gemensamma livspuzzel. Många av 
våra respondenter gillar sina mikroföretag mycket starkt och vissa har haft företaget under 
lång tid så de vet inte hur saker och ting kan göras annorlunda. Deras sätt är det sätt som de är 
medvetna om och det har alltid funkat. Det skulle vara intressant om de äldre respondenterna 
fick byta situation med deras livspartner och få en annan synvinkel på deras arbetssituation. 
Vi anser att vi har kunnat koppla mycket av vårt resultat till tidigare teorier och forskning. Det 
finns många likheter i den tidigare teorin som vi har kunnat använda oss av. Dock har vi också 
sett en del skillnader på vårt resultat och den tidigare forskningen. Exempelvis har vi märkt att 
den tidigare forskningen om ökad arbetsbelastning i det gränslösa arbetet främst verkar 
stämma överrens med anställda i ett gränslöst arbete. I den tidigare forskningen utgår de ofta 
ifrån att en ökad arbetsbelastning innebär stress som kan leda till ett försämrat välbefinnande.  
Vi författare har läst det Arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad och där 
har vi läst om det gränslösa arbetet, men främst ur anställdas perspektiv. När vi formade vår 
intervjuguide utgick vi ifrån att en hög arbetsbelastning är något som stressar och försvårar för 
individer. Dock har det visat sig att respondenterna har en helt annan syn på det. De verkar 
istället ha en positiv inställning till att ha mycket att göra då det inbringar inkomst och stillar 
den oroskänslan som annars kan infinna sig hos mikroföretagarna. 

 
På grund av resultatet har det vuxit fram tankar om ett framtida forskningsområde. Det hade 
varit intressant att intervjua par där både mannen och kvinnan har ett gränslöst arbete och se 
hur det påverkar rollfördelningen i hemmet samt hur de upplever krav - kontroll och socialt 
stöd. Vi tror att det hade blivit stora skillnader om vi hade intervjuat kvinnliga 
mikroföretagare istället för manliga om balansen mellan arbete och övrigt liv. Något annat 
som också hade varit intressant att undersöka är om det finns någon skillnad mellan 
generationer när det gäller upplevd balans mellan arbete och övrigt liv. 
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9.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Etiska aspekter 
 

Samtyckeskrav, samtycke till att deltaga. 
- Medvetna om att det är en vetenskaplig studie, vad studien handlar om 
- Godkänna inspelning av intervjun. 
- Frivilligt deltagande, kan avbryta när som helst. 
- Inspelningar, transkriberingar och anteckningar från intervjuerna finns tillgänglig. Om 

intervjupersonerna vill ta del av sin intervju innan publicering. 
 
Konfidentiellt, kommer inte att kunna kopplas till individen eller företaget. 

 
Allmäninfo 

 

Ålder: 
 
Företag /Bransch: 

Antal anställda: 

Familj: Hur ser din familjesituation ut? Barn/Partner? 
 
Definiera balansen mellan arbete och övrigt liv. 

 
Vad är balans mellan arbete och övrigt liv för dig? Har du balans? När har du balans? 

 
Krav 

 
Hur upplever du kraven på ditt arbete? 

Hur ofta tänker du på ditt arbete? 

Arbetstid 

Vilka arbetstider har du? Hur mycket arbetar du? Antal timmar? Utöver ordinarie arbetstid- 
hemifrån? 

 
I vilken utsträckning har du möjlighet att själv bestämma när under dagen och veckan du ska 
utföra dina arbetsuppgifter. Vilket inflytande har du över dina arbetsuppgifter? 

 
Fördelar med flexibel arbetstid? 

Nackdelar med flexibel arbetstid? 

 



Arbetets rumsliga placering 
 
I vilken utsträckning kan du själv bestämma var arbetet skall utföras? 

Hur ofta arbetar du ifrån kontoret/affären per vecka? 

Kontroll - Hur utför du dina arbetsuppgifter. Kan du välja själv hur arbetet skall utföras? 

Möjlighet att påverka arbetstider, förändringar? Delaktig i beslut? 

Brist på kontroll? När man inte vet hur ens vecka och arbetsbelastning ser ut? Förändringar i 
efterfrågan, hur hanterar du det? 

 
Har du inflytande över ditt arbete och dess planering? 

Planering kort sikt och lång sikt (Genomförande) 

Socialt stöd 

Hur upplever du det sociala stödet i ditt arbete? Familj, partner, andra företagare, vänner? 
 
Övrigt liv 

 
När du har mycket att göra på jobbet, hur påverkar det ditt övriga liv? 

Tycker din familj/vänner att du arbetar för mycket? 

Hur ser rollfördelningen ut? Vem gör vad hemma? Städning, barn osv? 
 
Strategier: 

 
Vad gör du när du inte upplever balans mellan arbete och övrigt liv? 

Eventuell fråga - Hur hanterar du konflikten mellan arbete och övrigt liv? 

Vilka strategier använder du för att separera arbete med övrigt liv? 

(Delegera arbetet, öka arbetsintensiteten, längre arbetsdagar, börjar arbeta tidigare) 

Hur minskar du arbetsbelastningen? Oro för att ha lite att göra? 

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

 
Fördelar med ditt arbete? 

Nackdelar med ditt arbete? 
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