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6. 

Sammanfattning
Dagens ökade tillgänglighet via teknisk utrustning leder till att tjänstemäns gränsdragning 

mellan arbetsliv och fritid allt mer suddas ut. Tjänstemän försätts in i ett nytt gränslöst 

arbetssätt, vilket kan medföra både positiva och negativa konsekvenser på hälsan. Dels leder 

detta nya arbetssätt till att tjänstemän på egen hand kan planera och strukturera sitt arbete, 

något som för många kan uppfattas fördelaktigt. När de själva har makten att påverka sitt 

arbetsutförande kan däremot krav och negativ press skapas. Arbetssättet ökar även 

möjligheten till att vara anträffbara för kunder, medarbetare och ledare under dygnets alla 

timmar, vilket kan leda till att familjeliv och sociala relationer hamnar i kläm. 

 

Följande studie har genomförts med syfte att undersöka hur tjänstemän beskriver att arbeta 

utifrån gränslösa arbetsvillkor inom en organisation. För att svara på syftet har en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning genomförts på en mindre organisation 

med 28 tjänstemän som är verksamma inom IT-branschen.  

 

Resultatet av studien visar att tjänstemän framhåller främst fördelar med gränslösa 

arbetsvillkor. Arbetssättet ansågs fördelaktigt utifrån ett ökat egenansvar bestående av 

utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter. Tjänstemän beskriver att de idag upplever en 

god balans mellan arbetsliv och fritid men påvisar tidigare erfarenheter av sämre förhållanden. 

Kraven ansågs tidigare vara för stora vilket skapade stress, där fokus riktades på arbete istället 

för familjen. Lärdomar från de tidigare erfarenheterna, blev prioritering och förmågan att säga 

ifrån vid upplevd överbelastning. Vidare framgick det i resultatet att tjänstemän beskriver att 

de inte upplever en förväntan från varken kollegor eller ledare att ständigt vara tillgängliga. 

Problematiken visade sig istället vara en egen känsla och vilja att ständigt hålla sig uppdaterad 

kring sitt arbete. Utifrån studiens resultat framkom det att dialog kollegor emellan beskrivs 

som det främsta verktyget för ett ökat organisatorisk lärande. Däremot beskriver tjänstemän 

att de upplever en svag kommunikation från ledare gällande vad som förväntas av dem. De 

beskriver en saknad av riktlinjer kring gränslöshetens möjlighet till ständig tillgänglighet. 

 

Slutsatsen av denna studie är att ledaren bör vara tydligare gällande förväntan samt stödja de 

tjänstemän som upplever det svårt att behålla en hälsosam gränsdragning mellan arbete och 

fritid. I takt med att det gränslösa arbetssättet ökar, anser vi att samhället i större utsträckning 

behöver uppmärksamma konsekvenserna det kan medföra, detta för att kunna arbeta fram 

hållbara strategier och vidare förebygga hälsa hos de anställda. 

 

Nyckelord: 

Gränslösa arbetsvillkor, flexibilitet, ledarskap, kommunikation, psykisk hälsa 
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 Abstract
The increased availability of today´s technical equipment often results in a blurry boarder 

between work and non-work. Officials experience new working situations which can have 

both positive and negative impacts on their health. This availability may result in more 

responsibility; the officials can plan and structure their work, which can for many people be 

very positive. But it can also result in negative stress and press. This way of working often 

lead to a round the clock availability for customers, co-workers and leaders, which can affect 

the family and social relationships. 

 

The following study is created with the intention to investigate how official´s describe how to 

work with boundless working conditions within an organization. In this study, we have used a 

combination of quantitative and qualitative research together with 28 officials, within a 

smaller IT organization. 

 

The results demonstrate that the officials emphasize primarily benefits with boundless 

working conditions. The officials describe that they have a healthy balance between work and 

non-work, but previous experience has shown different. In the beginning, the demands were 

too ambitious. They were stressed and focused on work only, instead of being with their 

family. These experience resulted in a process and communicated to their family and leader 

how to manage their overloaded working conditions. Furthermore the results showed that 

officials describe that they do not have an expectation of their colleagues or leaders to be 

available at all time. The problem was self-esteem and willingness to be constantly updated 

about their work. To increase organizational learning, the study's results emphasize dialogue 

between their co-workers are perceived as the main tool. However, officials feel a weak 

communication from leaders regarding the policies of their working conditions and what's 

expected of them. 

 

The conclusion of this study is that the leader should be clearer regarding the expectation and 

support the officials who find it difficult to maintain a healthy boundary between work and 

non-work. Furthermore, we believe society needs more attention regarding the consequences 

of the increasing boundless of working conditions in order to develop strategies and further 

prevention of health of the employees. 

 

Keywords: 

Boundless working conditions, flexibility, leadership, communication, mental health 
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1.   Inledning 
I inledande avsnitt presenteras problematik kring gränslösa arbetsvillkor samt studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

Arbetslivsinstitutet har tidigare tillsammans med Psykologiska institutionen i Stockholm gjort 

ett flerårigt forskningsprojekt kring gränslöst arbete, där de konstaterades att det nya 

arbetslivet alltmer suddar ut individens gräns mellan arbete och privatliv (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998). Gränslöst arbete ses idag som ett 

modeord, där flexibilitet har blivit ett mantra för det moderna arbetslivet (Grönlund, 2004). 

Idag kantas människans vardag i allt större utsträckning av att ständigt vara tillgänglig. Detta 

på grund av att dagens teknikutveckling skapar ett allt bredare informationsflöde (Allvin, et 

al., 1998). Genom nya hjälpmedel såsom smartphones eller surfplattor, kan individen ständigt 

vara tillgänglig för omvärld, marknad och kunder (Findahl, 2013). Användandet av 

mobiltelefon med möjlighet till Internetuppkoppling har ökat från 22 % till 65 % på tre år. 

Detta har i sin tur väckt nya frågor hur pass hanterbara dessa nya tid- och rumslösningar är, 

samt vilka konsekvenser de medför på kort- och lång sikt (Allvin et al., 1998). 

 

Den ökade tillgängligheten och det utvecklade informationsflödet sätter ett större ansvar på 

individen att strukturera och planera sitt arbete och sin vardag. Findahl (2013) redogör för hur 

användandet av Internet fortsätter att öka och främst av mobilt Internet. Findahls (2013) 

studie visar hur användandet har tredubblats under de senaste två åren, även inom 

skolvärlden. Det utökade individuella ansvaret medför ett ökat behov av kontroll från 

individen för att hitta en balans utifrån organisationens krav, där upplevelsen kring kraven har 

en avgörande roll. (Allvin et al., 1998; Engström & Johanson, 1997; Karasek & Theorell, 

1990). När gränserna förskjuts i arbetet krävs det att individen finner balans och kan hantera 

sina olika livsroller med en förmåga att skilja mellan arbete och fritid (Allvin et al., 1998). 

 

Granberg (2009) redogör för begreppet “den överhettade arbetsmänniskan”, vilket 

representerar hur trycket på individen i arbetslivet växer utifrån ökad global konkurrens, krav 

på ökad effektivitet och produktivitet. Flexibiliteten i de nya arbetsvillkoren, där individen 

själv kan bestämma både tid och rum, kan således medföra både negativa och positiva 

konsekvenser (Allvin et al., 1998). Individens egenkontroll över sitt arbete kan ses som 

optimerande för en organisations effektivitet, samtidigt som det kan leda till en ökad psykisk 

belastning på medarbetarna (ibid). De arbetsformer som i synnerhet kantas av hög kontroll är 

enligt Erikson och Goldthorpes (1992) klassteori tjänstemannayrken som i större utsträckning 

än yrkesarbetare innefattar en hög egenkontroll över arbetet. Tjänstemannayrken är även den 

anställningsform som i högre grad omfattas av höga krav på resultat, vilket inom en 

föränderlig organisation kan vara svåra att precisera och mäta (Allvin, 1997). En hög 

egenkontroll kan därför bli särskilt stressande för tjänstemän, då det kan medföra en känsla av 

personligt misslyckande när det egna agerandet inte räcker till. Aronsson och Göransson 

(1997) diskutera vidare en ständig känsla hos individen av att arbetet alltid kan förbättras. 
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I och med att arbetsvillkoren har förändrats, leder det gränslösa arbetet även till att 

arbetsgivarens förutsättning förändras i dess ledning och styrning (Aronsson & Göransson, 

1997). Flexibiliteten sätter ett högre krav på ett gott ledarskap, där tydlighet kring arbetets 

gränsdragning blir avgörande för att nå en god arbetsmiljö (Grönlund, 2004). Likaså beskriver 

Sveriges akademikers centralorganisation [SACO] (2013) i sin rapport, att det krävs mer 

forskning och strategier om gränslösa arbetsvillkors påverkan på organisationers arbetsmiljö, 

ledarskap och hälsa. De anser behov av ökad kunskap kring ledarskapets roll i det gränslösa 

arbetet, utifrån en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom det aktuella området. 

Vidare menar de att det krävs en tydligare kommunikation mellan ledare och medarbetare 

kring organisationens förväntan och riktlinjer, för att säkerhetsställa att alla arbetar mot 

samma mål. (ibid). 

1.1. Syfte 

Syfte med studien är att undersöka tjänstemäns beskrivning av att arbeta utifrån gränslösa 

arbetsvillkor inom en organisation. 

1.2. Frågeställningar 

 Vilka fördelar gentemot nackdelar beskriver tjänstemän med gränslösa arbetsvillkor? 

 Hur beskriver tjänstemän deras upplevelse av kommunikation från ledare till 

tjänstemän kring arbetets gränslöshet, riktlinjer och förväntan? 

 Hur beskriver tjänstemän att dess psykiska hälsa kan påverkas av gränslösa 

arbetsvillkor? 

 Hur beskriver tjänstemän sin möjlighet till lärande och utveckling inom gränslösa 

arbetsvillkor? 

1.3. Urval 

Vi valde att avgränsa vår studie till endast tjänstemän inom en mindre organisation. 

Enkätundersökningen genomfördes på 28 tjänstemän, vilket representerar organisationens 

samtliga anställda. Dessa tjänstemän innefattar en tjänst som i mer eller mindre utsträckning 

kantas av gränslösa arbetsvillkor och ökad tillgänglighet med en eller flera chefer över sig 

(Allvin, et al., 1998). Studiens intervjuundersökning genomfördes på sex av de 28 tjänstemän 

som deltog i enkätundersökningen. 

1.4. Definitioner 

Gränslöst arbete 

Gränslöst arbete definieras utifrån ett flexibelt arbetssätt, vilket ökar individens ansvar att 

planera och strukturera sitt arbete utan fasta direktiv från ledaren (Allvin, 2006). Vidare 

kantas gränslöst arbete av en balansgång mellan arbete och fritid, utifrån den ökade 

tillgängligheten av teknisk utrustning (Allvin et al., 1998). I studien definieras emellanåt 

gränslöst arbete som flexibelt arbete för att underlätta för läsaren.   
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Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa definieras utifrån World Health Organizations [WHO] (1946) fyra 

förutsättningar; 

 Att kunna utveckla och hävda en egen integritet 

 Att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer 

 Att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt (som kan användas beroende 

på omgivande krav och som möjliggör en positiv utveckling för individen) 

 Att ha medvetenhet om samt tilltro till egna resurser 

 

Tjänstemän 

Tjänstemän i studien består såväl av medarbetare som mellanchefer inom vald organisation 

med olika administrativa uppgifter. Vi vill även belysa att tjänstemän generellt sätt emellertid 

benämns som medarbetare eller anställda.   

 

Kommunikation 

Kommunikation diskuteras utifrån begreppet organisationskommunikation och beskrivs 

utifrån hur information mellan ledare och tjänstemän förmedlas samt bedrivs. Inom begreppet 

ingår även IT-kommunikation som är ett samlingsnamn för elektroniska 

kommunikationskanaler, exempelvis smartphone eller Internet. Begreppet används allt oftare 

på grund av teknikens hastiga framväxt. 

2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att redogöra för bakgrundsfakta till föreliggande studie samt en 

mer djupgående förklaring av gränslöst arbete. 

2.1. Vad innebär gränslöst arbete? 

Begreppet gränslöst arbete har sitt ursprung från ordet distansarbete (Arnfalk, 2013). 

Distansarbete hade sitt genombrott i Sverige under 1990-talet och påverkades av Internet och 

mobiltelefonernas framväxt under samma period. De nya framväxande arbetsvillkoren 

skapade förutsättning för medarbetare att arbeta hemifrån och undvika regelbundna 

pendlingsresor. Under åren har arbetsvillkoren utvecklats ytterligare och blivit mer flexibla. 

Möjligheten till att arbeta mobilt och på resande fot ökar i takt med Internets framväxt. Under 

2000-talet stagnerade dock användandet av den nu “trendiga” arbetsformen, vilket resulterade 

i att flera organisationer införde ett förbud mot distansarbete. Förbudet grundade sig i att 

regeringen började ställa krav på organisationer att utarbeta policys och riktlinjer kring de nya 

arbetsvillkoren, som alltmer fick benämningen gränslöst arbete. (ibid). 

 

Det har blivit allt mer förekommande att kommunicera via teknisk utrustning inom dagens 

organisationer, exempelvis via e-post, intranät, textmeddelanden eller videosamtal (Findahl, 

2013). Dagens tekniska framsteg har drivit arbetsvillkorens utveckling vidare och idag 

uppskattas antalet ”mobilarbetare” bland organisationer och tjänstesektorer, uppgå till 1,3 

miljarder globalt år 2015 (Weinstein & Nilssen, 2013). År 2013 använde 72 % av Sveriges 

företag regelbundet Internetanslutna datorer i arbetet (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2013). 
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Findahl (2013) redogör att 60 % av Sveriges befolkning använder sig av en mobiltelefon för 

att koppla upp sig till Internet. Vidare presenterar han hur unga i samhället driver på 

utvecklingen i användandet av elektroniska verktyg, där 78 % av alla unga i åldern 12 till 15 

år, dagligen använder en smartphone. Innehav av surfplattor har även ökat under de senaste 

åren och idag var tredje svensk har tillgång till detta verktyg (ibid). Teknikutvecklingen har 

enligt Weinstein och Nilssen (2013) öppnat upp gränslösa avståndsmöjligheter mellan 

människor ifråga om tid och plats. 

2.2. Framväxten av de “nya” arbetsvillkoren 

Gullstrand och Brännemo (2013) framhåller att gränslöst arbete skapar förutsättningar till en 

god arbetsmiljö. Förutom att dagens organisationer kämpar med snäva tidscheman och 

begränsad budget, sätts desto mer press på ledarskapet (Gullstrand & Brännemo, 2013). De 

antyder även att ledaren måste balansera arbetsuppgifter tillsammans med den moderna 

teknikutvecklingen utifrån organisationerna arbetssätt. Det krävs att ledaren kan hantera 

arbetsmarknadens allt mer högutbildade medarbetare, eftersom de är mer beroende av frihet 

samtidigt som ska ske inom organisationens ramar. Ledarens roll anses avgörande för om det 

gränslösa arbetet ska fungera eller inte, eftersom det ansvarar såväl över verksamheten som 

medarbetarnas individuella utveckling. (ibid). 

2.3. Tydlig kommunikation kring riktlinjer och förväntan   

I takt med att allt fler organisationer byter ut den traditionella linjeorganisationen mot nya 

organisationsformer, är det viktigt att ledarskapet bevarar och kompenserar rättvisa, tydlighet 

och trygghet (Kotler, 1999). Istället för att riktlinjer kommer uppifrån, sker direktiven genom 

målstyrning, företagskoder och policydokument. Kotler (1999) menar att det är ledarens 

ansvar att dessa direktiv kommuniceras ut till samtliga medarbetare. När makten förs nedåt i 

en organisation är det viktigt att ha en öppen kommunikation, där ledaren tydligt bör visa 

förtroende för sina anställda för att vidare skapa egenmakt. Det är även ledarens roll att vara 

tydlig vid gränsdragningen mellan krav och kontroll samt vad som bedöms som arbete och 

inte. Samtliga parter vara väl informerade om vem som ansvarar över vad, samt vem som 

fattar vilka beslut. En ledare ska även främja och möjliggöra att varje medarbetare hittar sin 

roll på arbetsplatsen, vilket ytterligare skapar tydlighet i vad som förväntas. (ibid).

2.4. Organisationen   

Vi har valt att studera en mindre organisation med 28 anställda som är verksamma inom IT 

branschen. Organisationen levererar enkätverktyg, undersökningar och uppföljning till med 

syfte att skapa smarta feedbacklösningar och mätbara resultat till långsiktig förbättring och 

utveckling. Organisationen är verksam med att utveckla den egna programvaran med hänsyn 

till deras kunder och dess behov. De har med nya tankar och arbetssätt förändrat och utvecklat 

en tidigare traditionell undersökningsmarknad. Deras kontakt med kunder skapar krav till 

ökad tillgänglighet hos tjänstemännen på organisationen för att tillgodose dess behov, vilket 

även är bakgrund till att just denna organisation valdes till studien. 
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3. Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning kring gränslösa arbetsvillkor. 

Avsnittet framhåller vad som tidigare påvisats gällande effekter och påverkan på individens 

hälsa samt hur arbetssättet skapar individuellt lärande och utveckling. Avslutande del 

presenterar vad vår studie tillför vetenskapen. 

3.1. Gränslöst arbete ur ett historiskt perspektiv 

År 1997 begärde regeringen en utredning kring organisationer med distansarbete för att 

kartlägga dess förekomst i Sverige (Statens offentliga utredningar [SOU] 1998:115). Målet 

med utredningen var att granska reglering av distansarbete i landet, samt att kontrollera om 

dåvarande lagstiftning kring arbetssättets konsekvenser ansågs tillräcklig. Utredningen stod 

klar år 1998 och genererade förslag på direktiv och lagändringar. I resultatet framkom bland 

annat att det krävs mer kunskap om IT-utveckling, större behov av information mellan 

arbetsgivare och arbetstagare samt mer forskning kring distansarbetets konsekvenser kring 

jämställdhet. Ytterligare information som framkom i resultatet visade att distansarbete i 

framtiden kommer att utvecklas och öka i mängd och bredd. (ibid). En sammanställning av 

Statistiska Centralbyrån visar att mellan åren 2010 och 2011 har andelen företag som arbetar 

med distansarbete ökat från 40 % till 50 % (Lundqvist, 2010). Forskning visar även att 

distansarbete är vanligare bland större företag, framförallt inom IT, telekom och den 

finansiella sektorn (ibid). 

3.2. Det gränslösa arbetssättet visar hälsoeffekter på individen 

Tidigare forskning visar att gränslösa arbetsvillkor ger positiva effekter till individen genom 

vidgade möjligheter till att på egen hand planera sitt arbete, resor, aktiviteter och privatliv 

(Rostila, 2004). Dock har tidigare forskning även påvisat negativa konsekvenser av gränslöst 

arbete utifrån sämre kontakt med arbetskamrater, inkräkta på privatlivet och svårare att koppla 

av och återhämta sig (Rubery, Grimshaw & Marchington, 2010). Det blir även allt vanligare 

att föräldrar arbetar samtidigt som de umgås med sina barn. Nyligen genomförde 

organisationen UNICEF (2014) en studie som fastställer att 66 % av 1 007 tillfrågade 

föräldrar upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobiltelefon efter 

ordinarie arbetstid. Lotta Linden, anställd för UNICEF, anser att arbetsgivare behöver se över 

hur hemmajobb via mobil påverkar barnens situation. Många barn hamnar i kläm och får 

mindre uppmärksamhet från föräldrar, då de väljer att ägna mer tid till mobiltelefonen. 

(UNICEF, 2014). 

 

Grönlund (2007) framhåller att uteblivet stöd i pressade situationer och ständig tillgänglighet, 

kan leda till negativa aspekter för hälsan. I en studie konstaterades att friheten kan ha blivit för 

stor och därmed lett till en negativ påverkan på individers psykiska hälsa. Anledningen ansågs 

vara att den ökade friheten till arbete kan skapa konflikter i individens sociala relationer. När 

organisationsstrukturen uppluckras och kantas av höga krav, kan den ökade friheten upplevas 

som problematisk. I dessa situationer menar Grönlund (2007) att det krävs en ökad tydlighet 

från ledare gällande vad som förväntas av medarbetarna, samt kring organisationens mål. 
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Individens ökade frihet kan även medföra en problematisk ensamhet genom kravet på 

individen att själv definiera sina arbetsuppgifter samt dra gränsen mellan arbete och icke-

arbete. 

 

Grönlund (2007) menar att medarbetare med hög kontroll i arbetet, arbetar oftare övertid samt 

upplever en konflikt mellan arbete och familj. Problematiken handlar om individens 

gränsdragning i sin arbetsbelastning, där övertid upplevs nödvändigt för att avsluta dagens 

arbetsuppgifter. Däremot belyser Grönlund (2007) att den ökade kontrollen hade en positiv 

effekt på individens psykiska välbefinnande genom ökat empowerment hos individen. 

Empowerment omfattar individens tilltro till sin egen förmåga att hantera sin livssituation 

(Freire, 1976). Avslutningsvis konstaterades att arbetsvillkor med ökad egenkontroll kan 

innebära en ”honungsfälla”. Å ena sidan skapas ett högre välbefinnande hos individen. Å 

andra sidan kan en konflikt med familjen utvecklas utifrån arbetets inkräkta på familjetid 

(Freire, 1976; Grönlund, 2007). 

 

Hanson (2004) har studerat flexibla arbetsvillkor genom en jämförelse mellan tjänstemän 

inom statliga myndigheter och frilansande journalister, ett yrke som arbetar under fria och 

självbestämda arbetsförhållanden. Trots olika anställningsformer visade studiens resultat att 

samtliga yrken påvisar svårighet med gränsdragning mellan privat- och arbetsliv. Vidare 

pekar studiens resultat på att dessa arbetsförhållanden kan vara en källa till stress och kräver 

en högre grad av socialt samspel. Samtidigt visar resultatet att en ensamhet och en social 

distans till arbetskamrater skapas utifrån flexibla tid- och rumsförhållanden. De positiva 

konsekvenserna av flexibelt arbete framhöll en ökad frihet att planera och organisera sitt 

arbete, vilket vidare genererar ett ökat lärande och en inre drivkraft hos individen. 

Diskussioner kring kompetens inom gränslöst arbete utgick från högre krav på individens 

förmåga till social interaktion, självständighet, initiativtagande och disciplinering. 

Avslutningsvis beskriver studien arbetsvillkorens gränslöshet utifrån att ständigt ha arbetet 

närvarande, både med hänsyn till individens arbetsbelastning men också genom ett ständigt 

engagemang till att arbeta. (ibid). 

3.3. Individuell utveckling och lärande inom det gränslösa arbetet 

Kyndt, Dochy och Nijs (2009) har undersökt vad som utgör personlig utveckling och lärande 

på en arbetsplats. Resultatet belyser att det som främst motiverar medarbetare inom en 

organisation är ny kunskap och stöd i form av återkoppling från ledare och medarbetare, 

vilket vidare kan försvåras vid gränslösa arbetsförhållanden (ibid). Findahl (2013) uttrycker 

dock motsatsen och menar att återkoppling snarare underlättas med hjälp av dagens 

utvecklade teknik, exempelvis e-post, intranät, med flera. Problematik som tidigare forskning 

påvisar är att utveckling och lärande vid gränslöst arbete endast är möjligt om individen 

upplever kontroll över sitt arbete. Utifrån denna upplevelse av kontroll har Karasek och 

Theorell (1990) utvecklat en krav- och kontrollmodell, som tidigare använts vid 

stressforskning. Modellen beskriver individens förutsättning att styra över den egna 

arbetssituationen och förmågan att hantera organisationens krav. Med utgångspunkt i krav och 

kontroll, menar Karasek och Theorell (1990) att en balans mellan individens kompetens och 
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organisationens krav, är en förutsättning för att en god arbetsmiljö kan skapas. (ibid). Hanson 

(2004) presenterar vidare en vision kring det “goda arbetet”, utifrån intellektuellt stimulerande 

arbetsuppgifter där individen ställs inför nya utmaningar och är aktivt deltagande med 

möjlighet till att påverka. Hanson (2004) menar att denna vision leder till ökad motivation och 

engagemang, medan mindre stimulerande arbetsuppgifter istället hämmar lärande och 

utveckling, då individen inte tillåts att nyttja sin kompetens och förmåga fullt ut. 

3.4. Vad tillför vår studie till vetenskapen? 

Vi anser att det krävs ytterligare vetenskap kring gränslösa arbetsvillkor och främst inom 

målgruppen tjänstemän. Tidigare forskning visar att detta är en utsatt målgrupp som i stor 

utsträckning arbetar med resultatinriktade arbetsuppgifter och höga krav. Vi vill med denna 

studie uppmärksamma och eventuellt inspirera företag till att bli medvetna om fenomenet 

gränslöst arbete. Delvis för företagets effektivitet och kostnadsvinst men även ur ett 

hälsoperspektiv för de anställda. Vår ambition med studien är att skapa en förståelse och få en 

inblick i hur tjänstemän beskriver de gränslösa arbetsvillkoren. Utifrån denna förståelse vill vi 

skapa inspiration till att utveckla strategier och åtgärder för att förebygga konsekvenser, som 

det gränslösa arbetets kan leda till. Vi anser att tidigare forskning är en bra grund för 

vetenskap men att ytterligare studier behövs för att skapa ett helhetsperspektiv. Vår studie vill 

belysa både för- och nackdelar eftersom vi såväl ser framtida möjligheter som konsekvenser 

kring gränslöst arbete. 

4. Teoretisk referensram 

4.1. Den moderna organisationsstrukturen 

Allvin (2006) beskriver det gränslösa arbetet utifrån att utförande och reglering av arbete 

överlämnas till den anställde att med egen förmåga planera, strukturera och ansvara för sitt 

arbete. Hanson (2004) redovisar vidare en alltmer platt hierarki som definieras utefter 

medskapande, eget ansvar och självständighet för att främja utveckling och effektivitet. 

Ytterligare redogörelse visar hur begreppet flexibilitet blivit en metafor och beskrivning av 

det moderna arbetslivet. Grönlund (2004) diskuterar utvecklingen av flexibilitet arbete utifrån 

hur organisationer tvingas öka sin omställning och reaktionsförmåga för att snabbt kunna 

anpassa sig till förändringar och efterfrågan på marknaden. 

 

Begreppet gränslöst arbete presenterar Turkle (1997) i egenskap av en förändrad 

företagsstruktur med expanderad arbetsmarknad, samt utifrån en teknikutveckling med 

smartphones, surfplattor och datorsystem. Vidare redogör Engström och Johanson (1997) två 

aspekter av flexibilitet som överlappar varandra. Den ena aspekten ses med hänsyn till den 

övergripande organisationsstrukturen. Den andra aspekten behandlar medarbetarens roll, där 

fokus speglar eget ansvar att tidsmässigt och rumsligt strukturera och organisera sitt arbete. 

Med utgångspunkt i den anställdes roll som ensam organisatör av tid och rum, skapas en 

alltmer gränslöshet mellan arbete och fritid, där ny teknik möjliggör att arbete kan utföras när 

och var som helst. (ibid). 
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4.2. Individens påverkan av gränslöshet i arbetslivet 

Allvin et al. (1998) skildrar hur flexibilitet ställer nya krav på individen utifrån att hantera 

sina olika livsroller, med förmåga till att planera och strukturera sin vardag för att skapa 

balans. Feldt (2013) diskuterar denna balans utifrån kontroll och krav hos medarbetare samt 

mellan arbete och återhämtning. Arbetet har en lika stor roll i människors vardag som det 

sociala familjelivet (Allvin, 2006). Allvin et al. (1998) presenterar vidare både positiva och 

negativa följder av gränslöst arbete. Negativa följder diskuteras utifrån ökad psykisk 

belastning, med kort- och långsiktiga hälsorisker samt rollkonflikter. De positiva följderna 

diskuteras genom arbetsfrihet för individen med eget ansvar över initiativ och planering. 

Bittman, Brown, Ros och Wajcman (2010) samt Sennett (2007) diskuterar dock vidare hur 

denna arbetsfrihet kan leda till att individen arbetar “för mycket”, vilket i sin tur leder till att 

arbetet förlängs till tider som normalt är reserverade för familjelivet. 

 

Trots negativa följder redogör Karlsson och Eriksson (2000) hur en stark tilltro finns till 

begreppet gränslöst arbete, både i Sverige och även internationellt. Grönlund (2004) beskriver 

hur det ur organisationens perspektiv visat sig att flexibilitet gynnar individen. Gränslöst 

arbete ger individer befrielse från fasta direktiv och större egenansvar. Arbetssättet befriar 

individen från tidspress och därmed ger möjlighet till att kombinera karriär och 

familjeengagemang vilket även pekar på att gränslöst arbete skapar empowerment (Freire, 

1976). En organisation som visar engagemang och angelägenhet till att låta medarbetarna 

påverka arbetet, leder till att empowerment samt motivation ökar (Grönlund, 2004). 

4.3. Krav - och kontrollmodellen 

Karasek och Theorell (1990) har utvecklat krav- och kontrollmodellen med utgångspunkt i ett 

antal faktorer. Modellen utreder relationen mellan yttre psykiska krav och upplevd kontroll 

över förmågan att själv kunna påverka sin situation. Kravbegreppet innefattar de krav som 

ställs i en arbetssituation så som arbetstempo och svårighetsgrad. Kontrollbegreppet avser 

individens upplevelse och möjlighet till eget inflytande över sitt arbete utifrån användandet av 

färdigheter, kompetens och tillgång till resurser, som i sin tur leder till känsla av stimuli. 

Modellen belyser att mängden krav på den anställde gentemot graden av kontroll har stor 

betydelse för den anställdes hälsa samt upplevelse av sitt arbete. Det krävs att hitta en balans, 

där upplevelsen kring kraven har en avgörande roll. En kombination av alltför höga krav och 

alltför låg kontroll kan resultera i psykisk ohälsa, såsom stress. Medan höga krav anses helt 

ofarligt och tvärtom motiverande så länge den anställde upplever hög kontroll över 

situationen. (ibid). För att förtydliga ovanstående har Karasek och Theorell (1990) skapat ett 

verktyg för individer att mäta sin upplevda grad av krav och kontroll i sitt arbete. Modellen 

utgår fyra olika kategorier; låg stress, hög stress, aktiva och passiva (se figur 1). 
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Figur 1. Psykologiska krav i relation till kontrollmöjligheterna, modifierad ur Karasek och Theorell, 

1990, sid. 32. 

 

I figuren ovan, har olika arbetsförhållanden kategoriseras utifrån dess grad av påfrestning med 

hänsyn till kontroll och krav. I det övre vänstra hörnet ingår arbeten med låg påfrestning som 

karakteriseras av låga krav och hög kontroll. Här får medarbetaren möjlighet att i stor 

utsträckning planera sitt arbete men ställs inför få utmaningar, vilket vidare kan hämma 

motivation och utveckling. Inom denna arbetsgrupp anses risken låg för individer att drabbas 

av psykisk ohälsa. I det nedre vänstra hörnet befinner sig de passiva arbetsförhållandena, som 

istället karaktäriseras av låga krav och låg kontroll. Inom denna kategori befinner sig 

medarbetare i en sårbar position där organisationens låga krav medför att individens 

kompetens inte nyttjas fullt ut, vilket tillsammans med låg kontroll genererar i lägre 

motivation. 

 

På den högra sidan av figuren innefattas arbeten med hög påfrestning. En kombination av 

höga krav och liten möjlighet att själv styra arbetet och lösa problem (låg kontroll) skapar 

större risk för individen att drabbas av psykisk ohälsa. Den låga kontrollen kan också hindra 

personlig utveckling och lärande, där organisationens krav upplevs som icke hanterbara. 

Aktiva arbeten utmärks i stället av höga krav med möjlighet till hög kontroll, där individen 

ställs inför nya utmaningar. Inom dessa yrken upplevs kraven som hanterbara, vilket 

genererar till att lärande och utveckling sker samt att motivation skapas. Vidare menar 

Karasek och Theorell (1990) att socialt stöd kan ha en positiv effekt på den anställde genom 

att risken för en obalanserad kombination av krav och kontroll minskar. Det sociala stödet 

skapas genom interaktion med medarbetare och ledare, vilket Karasek och Thorell (1990) 

anser leder till en ökad tillfredsställelse på arbetet. 
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4.4. Empowerment 

Begreppet empowerment handlar om att individen upplever makt samt delaktighet att påverka 

sin egen situation (Freire, 1976). Rønning (2005) framhåller att en öppen dialog kring 

förväntan av individers arbete leder till att empowerment ökar. I takt med att kraven inom 

arbetslivet ökar bör även individens förutsättning att hantera dessa krav förändras (Allvin, 

2006). Det är därför viktigt att ge individen de resurser och förutsättningar som behövs för att 

kunna påverka kontrollen över sin arbetssituation (Rønning, 2005). Diffusa gränser kan 

således leda till att tjänstemän blir osäkra på vad och hur mycket arbete som krävs av dem. 

Otydliga riktlinjer kan leda till att individen arbetar mer än vad som krävs och uppleva 

överbelastning (Allvin, 2006). Enligt Allvin (2006) gäller det att, utifrån egenmakt, skapa 

individuella strategier till att sätta gränser mellan arbete och fritid. 

4.5. Ledarskap och lärande organisation utifrån gränslösa arbetsvillkor 

Bruzelius och Skärvad (2011) redogör hur det gränslösa arbetet sätter ökad press på ledaren 

att tydligt visa sina medarbetare vad som förväntas av dem. De framhåller även ledarens 

förmåga till att uppmärksamma de individer som upplever att de inte kan hantera sin 

arbetsbelastning (ibid). Begreppet lärande organisationer eller learning organizations 

fokuserar på organisationer som ger utrymme till lärande där Granberg (2009) menar att 

lärarfokus alltmer förflyttas från ledning ner till medarbetare. Idag står inte längre ledaren i 

fokus utan kunskap förmedlas allt mer mellan samtliga anställda inom organisationen 

(Granberg, 2009). Starkey (1996) beskriver en lärande organisation som ett verktyg till att 

främja individens egen utveckling. För att skapa denna individuella utveckling belyser 

Granberg (2009) vikten av ledarens förmåga att anpassa sin ledarstil efter tjänstemäns behov. 

Bruzelius och Skärvads (2011) definition på ledarskap i en organisation är ”Den sociala 

process vilken en person i en organisation influerar andra personer i organisationen att nå 

för organisationen uppställda mål” (s. 371). Citatet belyser ledarskap som en social process, 

där kunskap överförs genom interaktion och samspel mellan individer (Lave & Wenger, 

1991). 

 

Bruzelius och Skärvad (2011) uppmärksammar även ledarrollen med utgångspunkt till att 

uppnå organisationens mål, samtidigt som beslut och handling stimulerar såväl individen som 

gruppen. Arbetsbelastningen i dagens samhälle är hög och många organisationer pressas av 

hård budget och snäva tidscheman, vilket sätter alltmer press på ledarskapet. I dessa 

situationer krävs ett ledarskap som anpassas efter sammanhang och situation med hänsyn till 

de anställdas stadier av mognad och uppnådd kompetens (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Ledaren behöver således skapa sig kunskap om vilket mognadsstadie varje anställd befinner 

sig i. På så sätt ökar möjligheterna till att stöd och feedback ges på rätt nivå, vilket är en 

förutsättning för individens lärande och personliga utveckling. Vidare kopplas den 

individuella anpassningen till ledarens roll inom krav- och kontrollmodellen, där det krävs att 

de anställda ständigt ställs inför nya utmaningar för att behålla motivation och engagemang. 

(ibid). 
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4.6. Organisationskommunikation 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) presenterar begreppet organisationskommunikation 

utifrån all intern och extern kommunikation som sker inom en organisation. Intern 

kommunikation handlar om att spridning av mål, uppgifter och regler inom organisation, samt 

att förse medarbetarna med information kring organisationens aktuella tillstånd och eventuella 

problem (Kreps, 1990). Kommunikation är en nödvändighet inom en organisation. 

Cornelissen (2011) belyser att en god intern kommunikation skapar förutsättningar för 

anställdas arbetsmoral och engagemang. Lika så Welch och Jakson (2007) anser att intern 

kommunikation handlar om att främja en positiv känsla av tillhörighet samt ett ökat egen 

intresse rörande organisationens visioner och förväntan. Heide, Johansson och Simonsson 

(2012) beskriver att drivkraften för medarbetare att vilja och våga kommunicera till sina 

ledare, öppnar upp för att kunna förbättra organisationens prestationer. De anställdas idéer, 

reflektioner och feedback gällande organisationens framgång bidrar till att relation till 

delaktighet och intern kommunikation stärks (Welch & Jakson, 2007).  

 

Cornelissen (2011) menar att medarbetarnas känsla av delaktighet fungerar som en 

motivationshöjare. Om de anställda upplever att de kan kommunicera fritt samt möjlighet till 

att påverka beslut rörande sitt arbete kan det i förlängningen innebära positiva resultat för 

organisationen (Cornelissen, 2011; Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Uppstår det 

däremot brister kring denna tydlighet kan ett konkurrensinriktat arbetsklimat och negativa 

relationer bildas (ibid). Vidare presenterar Granberg (2009) att vi via kommunikation kan lära 

oss av varandras erfarenheter och på så vis vidareutveckla verksamheten i ett pågående 

förbättringsarbete. Lärande i kombination med organisationens kommunikation blir en viktig 

komponent och en ständig process där alla bidra med egna initiativ och eget ansvar till 

utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De vitbelagda ringarna är en översikt av de vanligaste kommunikationskanalerna innan 2000-

talet, medan de blåbelagda ringarna är en översikt av de kommunikationskanaler som tillkommit under 

2010-talet. 
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4.7. Erfarenhetsbaserat lärande och skapande av ny kunskap 

Granberg (2009) beskriver lärande på arbetet med utgångspunkt i hur ny kunskap uppstår vid 

utförande av arbetsuppgifter i det vardagliga arbetet. David Kolb (1984) beskriver även hur 

kunskap och nya idéer skapas genom att individer utbyter erfarenheter med varandra, så kallat 

erfarenhetsbaserat lärande. Kolb (1984) redogör ytterligare hur begreppet kan definieras i 

egenskap av reflektion genom dialog, vilket leder till handling och utveckling. Granberg 

(2009) presenterar kunskapsutveckling som en process där individen anses som en aktiv 

deltagare i interaktion med omgivande kontext. Lärprocesser talas vidare utifrån anpassning- 

och utvecklingsinriktat lärande där individen genom egen förmåga och erfarenhet tolkar, 

förstår och lär i förhållande till given kontext och social omgivning. Ellström (1996) 

presenterar utvecklingsinriktat lärande genom fyra lärandenivåer som utgår från individens 

frihetsgrad och handlingsutrymme inom en organisation. Det vill säga, vilken grad av 

utrymme som individen tillhandahåller vid val av metod, tolkning av mål och arbetsuppgifter 

samt värdering av resultat. Dessa fyra nivåer inleds med reproduktivt lärande, där samtliga 

uppgifter, metod och resultat är givna. Därefter metodstyrt, problemstyrt och avslutningsvis 

av kreativt lärande där samtliga delar istället ej är givna för individen. (ibid). 

 

Enligt Stockfelt (1988) finns ett samband mellan vilja, kunskap och tillfälle för att individer 

ska få kunskap och utvecklas inom ett område. Ledaren kan förmedla kunskap och tidigare 

erfarenhet till sina medarbetare, dock krävs det att ledaren ger de anställda tillfälle att använda 

den nya kunskapen för att de ska kunna behålla denna. (ibid). Denna kunskapsprocess kräver 

även att de anställda har viljan att använda kunskapen i praktiken och därmed omvandla ny 

kunskap till erfarenhetsbaserat lärande (Granberg, 2009). Granberg (2009) talar om kollektivt 

lärande där människor lär i social interaktion med varandra där de kan utveckla gemensamma 

syn- och tankesätt. Dock sker dessa lärprocesser med förutsättning av gemensamt 

identifierade och accepterade uppgifter och mål. I dessa situationer står ledarskap i fokus med 

både muntlig kommunikation men också genom att gestalta organisationens vision utifrån 

egna handlingar. Granberg (2009) talar återigen hur det krävs att ledaren utgår från 

medarbetarens vilja till lärande, kompetensmotiv och nyfikenhetsmotiv för att skapa en 

lärprocess. 

5. Metod 
Följande avsnitt kommer att beskriva alla steg i genomförandet samt redogöra för hur vi 

förhöll oss till vetenskaplig forskning. 

 

Vi genomförde en studie på vald organisation genom triangulering, det vill säga genom två 

olika tillvägagångssätt som sedan jämfördes med varandra, en enkätundersökning på totalt 28 

tjänstemän följt av sex intervjuer. Studien genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys 

(Bryman, 2011).   
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5.1. Genomförande av enkät 

För att svara på syfte och frågeställningar i föreliggande studie bokade vi inledningsvis ett 

telefonmöte med vår kontaktperson på organisationen. Vi utformade en webbaserad enkät i 

datorprogrammet Google Docs (se bilaga 1) för att generera i en kartläggning över 

tjänstemäns upplevelse kring gränslösa arbetsvillkor. Vid utformningen av enkäten använde vi 

först oss av operationalisering där vi preciserade och bröt ner vår problemformulering och 

frågeställningar till mer konkreta frågor. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; Djurfeldt, 

Larsson & Sjärnhagen, 2010).  Enkäten bestod av 31 stängda standardiserade frågor, vilket 

innebar att alla frågor med tillhörande svarsalternativ presenterades på samma sätt för alla 

respondenter. Denna metod möjliggör enligt Ejlertsson (2005) ett material som genererar ett 

lättolkat resultat som underlättar vid analysering vilket kan öka tillförlitligheten. Enkäten 

delades upp i fyra olika teman utifrån studiens syfte och frågeställningar; 

 

 Upplevelse av gränslöst arbete (för- och nackdelar, förväntan)   

 Kommunikation (dialog, tydlighet, riktlinjer) 

 Psykisk hälsa (balans, överbelastning, stress, sociala relationer) 

 Individuellt lärande och utveckling (krav- och kontroll, stimulerande arbetsuppgifter, 

feedback) 

 

För att ta reda på enkätens validitet, om den mäter det den är ämnad att mäta, genomfördes ett 

pilottest (Trost, 2007). Vi pilottestade enkäten på sex personer från olika målgrupper i 

samhället. Gemensamt för samtliga är att de arbetar utifrån gränslöst i större utsträckning. 

Detta test gav oss återkoppling och möjliggjorde att oklarheter med enkäten kunde rättas till. 

Därefter genomfördes enkätundersökningen på organisationens samtliga tjänstemän, totalt 28. 

Enkäten mailades ut efter att vi blivit tilldelade deras mailadresser av vår kontaktperson. I 

samma mailutskick bifogades även ett följebrev (se bilaga 2) för att följa etiska riktlinjer kring 

forskning som berör människor (Vetenskapsrådet, 2011). Enkätundersökningen tog cirka 10 

minuter att genomföra. Tjänstemännen fick fyra dagar på sig att besvara enkäten. Efter denna 

period hade vi endast 17 svarade. På grund av detta mailades ett påminnelsemail ut för att ge 

deltagarna ytterligare tre dagar på sig att svara vilket tidigare forskning framhåller som 

fördelaktig för att öka svarsfrekvensen (Svensson, Svensson, Wolff-Hansen & Trolle-

Lagerros, 2012). Därefter sammanställdes totalt 21 genomförda enkäter, vilket gav oss ett 

bortfall på sju deltagare. Genom att använda Google Docs blir alla enkäter automatiskt 

anonyma.   

5.1.1. Analys och tolkning av enkät 

Vi analyserade och tolkade vår insamlade data genom en statistisk mätning vilket generade i 

en beskrivande statistik (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Utefter det reviderade 

materialet räknade vi ut deltagarnas medelålder samt proportionerna i fördelningen mellan 

man och kvinna. Vidare valde vi att omvandla de mest relevanta resultaten till cirkeldiagram i 

datorprogrammet Excel. Rubrikerna i varje cirkeldiagram är den fråga som ställdes till 

respondenterna. I cirkeldiagrammen framgår proportionerna av hur samtliga respondenter 

svarade på respektive fråga, där procentsatsen är avrundad till heltal för att tydliggöra för 
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läsaren. Eftersom enkäten bestod av ordinalfrågor med fem svarsalternativ, från “mycket 

sällan” till “mycket ofta”, valde vi att på samtliga frågor att klustra två svarsalternativ med 

varandra för att få fram ett tydligare resultat (ibid). Det vill säga, att vi summerade 

procentsatsen på de som svarat “mycket ofta” och "ganska ofta” med varandra, samt klustrat 

de som svarat “mycket sällan” och “ganska sällan”, för resultera i ett mer övergripande svar. 

Vår totala svarsfrekvens blev slutligen 21 av 28 deltagare, det vill säga 75 % vilket därmed 

gav oss ett bortfall med 7 deltagare. 

5.2. Genomförande av intervju 

Studiens intervjufrågor utformades utifrån de fyra övergripande teman som användes vid 

tidigare enkätundersökning och som vidare uppkommit genom operationalisering av syfte och 

frågeställning (Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom intervjun skulle fungera som ett 

komplement till enkäten valdes även de mest väsentliga enkätfrågorna ut och omformulerades 

till en öppen fråga. Detta skapade en intervjuguide med totalt 22 frågor (se bilaga 4). För att 

undersöka intervjuns validitet genomfördes ett pilottest (Trost, 2007). Detta test låg till grund 

för ändringar i de frågor som vi insåg inte gav oss relevant data. Vi genomförde intervjuer 

med sex av de 28 tjänstemän som deltog i enkätundersökningen för att generera en djupare 

förståelse av tjänstemäns upplevelse och beskrivning av gränslöst arbete. Vi kontaktade 

samtliga sex tjänstemän via mail och bokade in en intervju med vardera personen. 

Intervjuerna genomfördes enskilt under arbetstid, där fem av intervjuerna utfördes på 

tjänstemännens arbetsplats. Den sjätte intervjun genomfördes per telefon på grund av arbete 

på annan ort.  För att skapa en trygg miljö för tjänstemännen valde vi att dela upp oss vid 

genomförande. Vid varje intervju var vi två personer, där den ena ledde samtalet och den 

andra satt med och förde anteckningar.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av oss själva samt att tjänstemännen fick ta 

del av intervjuns följebrev (se bilaga 3). Intervjuerna genomfördes sedan utifrån en 

färdigställd intervjuguide och spelades in med mobiltelefon. Inspelning med mobiltelefon gav 

oss möjlighet till ökat fokus på tjänstemännen samt visa engagemang och intresse. Denna 

strategi kallas Bjørndal (2005) för probing och gav oss vidare möjlighet till eventuella 

följdfrågor eller att be dem berätta mer utförligt. Metoden användes även utifrån ett icke-

verbalt slag, där intervjuaren “hummade” eller nickade för att på sätt bekräfta att vi lyssnade 

och var intresserade. Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera att genomföra och avslutades 

med ett tack för deras medverkan. Tjänstemännen gavs även möjlighet till eventuella frågor 

eller egna reflektioner angående intervjun eller studiens innehåll. Vi avslutade genomförande 

med att transkribera vårt material vilket gav oss totalt 20 sidor med transkriberad text. 

5.2.1. Analys och tolkning av intervjuerna 

Analysen av studiens intervjuer utgick ifrån en holistisk utgångspunkt genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys presenterar Bryman (2011) 

utifrån fem steg. Analysprocessen inleddes med steg ett där transkriberingarna lästes igenom 

upprepade gånger. Syftet var att skapa en helhetsbild, för att se vilket material som var 
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relevant och användbart till studien. I steg två plockades meningar eller fraser ut som innehöll 

information som var relevanta för syfte och frågeställning, så kallade meningsbärande enheter 

(Bryman, 2011). Steg tre innebar att vi kondenserade de meningsbärande enheterna för att 

korta ner materialet. Sedan kodades och grupperades enheterna in i kategorier som visar det 

mest centrala i intervjuerna. Slutligen formulerade vi överhängande teman, vilka 

representerade vårt material i koppling till vår frågeställning. I redovisningen av studiens 

resultatdel presenterades enheterna ordagrant från vårt transkriberade material med en 

korrigering i språkanvändning för att underlätta för läsaren. (ibid). 

5.3. Etiskt och kritiskt förhållningssätt 

I föreliggande studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer. För att uppfylla den första principen, informationskravet, har samtliga respondenter 

och intervjupersoner [IP] informerats om studiens syfte samt betydelsen av deras deltagande. 

Denna information tilldelades samtliga respondenter i enkätundersökningens följebrev som 

skickades ut per mail, samt utifrån det följebrev IP tilldelades innan intervjutillfällena. Utifrån 

informationskravet har även respondenterna och IP underrättats att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. För att möjliggöra 

eventuella frågor och egna reflektioner avslutas följebrevet med våra kontaktuppgifter.(ibid). 

För att uppfylla samtyckeskravet har vi i våra följebrev även informerat samtliga att de genom 

sitt deltagande givit ett godkännande till studiens medverkan, vilket sker på frivillig basis. 

Detta förtydligades även muntligt vid varje intervjutillfälle. Vi har även varit medvetna om 

möjligheten till att svar kan tvingas uteslutas utifrån deltagarnas rättighet att avbryta sin 

medverkan. (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Utifrån konfidentialitetskravet har vi i enkätundersökningen inte frågat efter deltagarnas 

namn. I följebreven har vi även förtydligat att de personuppgifter som vi samlat in, inte 

kommer förvaras och endast behandlas i sekretess där vi har tystnadsplikt. För att försäkra 

respondenternas och IPs anonymitet, har vi även behandlat alla uppgifter så att ingen 

utomstående har möjlighet att identifiera dessa utifrån deras medverkan. Yrkestiteln är 

därmed generell beskriven och arbetsplatsen inte identifierad, information som vidare inte har 

någon betydelse för resultatet. (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Enligt den sista forskningsetiska principen, nyttjandekravet, har samtliga deltagare i 

följebreven försäkrats om att all insamlad data endast kommer att användas till studiens 

forskningsändamål. Deras svar får därmed inte användas för beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar den enskilde respondenten eller IP. (Vetenskapsrådet, 2011). 

5.4. Metoddiskussion  

5.4.1. Enkät som metod 

Fördelen med en webbaserad enkätundersökning är att respondenterna inte blir påverkade av 

forskaren (Ejlertsson, 2005). Metoden möjliggör även att känsliga frågor kan behandlas, då 

respondenten inte behöver uttala sig i ord till forskare. Detta ansåg vi gav förutsättningar till 
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att respondenten svarade mer sannhetsenligt på vår enkätundersökning vilket genererade ett 

mer trovärdigt resultat. Ytterligare styrkor med en enkätundersökning är att den är tidseffektiv 

samt innefattar en låg kostnad. En enkätundersökning kan nå ett bredare urval av deltagare 

samtidigt som insamlad data på ett smidigt och effektivt sätt kan sammanställas. (ibid). 

 

Nackdelen med vår Internetbaserade enkätundersökning var att en del tjänstemän gav respons 

via mail att de hade problem med att öppna länken till enkäten. På grund av detta skickade vi 

en ny länk. Enligt Ejlertsson (2005) kan en enkätundersökning generera ett stort bortfall då 

många kan välja att inte delta eller undvika att svara på vissa frågor. Möjlighet till denna 

problematik minskade vi genom att be vår kontaktperson meddela samtliga respondenter när 

enkäten skulle skickas ut samt vikten av deras deltagande (Svensson, et al., 2012). Vi 

utformade tydliga enkätfrågor för att minimera risken till feltolkning bland respondenterna, 

vilket vidare kan påverka resultat i negativ bemärkelse (Ejlertsson, 2005). Ytterligare 

problematik med Internetbaserad enkätundersökning, till skillnad från en enkät som delats ut 

personligen, anser vi är att respondenten inte ges möjlighet till att direkt få svar på eventuella 

frågor vid otydligheter. Denna problematik försökte vi undvika genom att samtliga 

respondenter tilldelades våra personliga kontaktuppgifter, där några hörde av sig under 

genomförandet. 

5.4.2. Intervju som metod 

Fördelen med intervju som metod är möjligheten till ett personligt möte, där IP kan ställa 

följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Ytterligare fördel är att resultat skapas 

utifrån tolkning snarare än siffror, för att vidare skapa en djupare förståelse kring ett fenomen. 

En nackdel med intervju kan vara att IP inte ger sannhetsenliga svar på grund av rädsla eller 

känslighet, vilket vi försökte förhindra genom att följa Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer. En specifik nackdel med vår genomförda telefonintervju var att IP 

kroppsspråk inte kunde studeras samt att en del av den personliga kontakten förlorades. 

Vidare lät vi samtliga IP tala fritt utifrån våra intervjuguide, men där vi förde samtalet för att 

förhindra att intervjun svävade iväg (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi anser att vår enkätundersökning introducerade våra sex IP till vårt ämne, vilket vi anser 

resulterade i mer genomtänkta och uttömmande svar i efterföljande intervjuer (Ejlertsson, 

2005). Ett problem som iakttogs efter att intervjuerna genomförts var att en av frågorna i 

intervjuguiden var omöjlig för några av IP att besvara, då frågan ansågs irrelevant utifrån 

deras arbetssituation. Denna fråga skulle med fördel istället använts som en följdfråga. En 

avslutande begränsning med intervju som metod diskuterar Bjørndal (2005) utifrån att det är 

en tidskrävande process från förarbete och genomförande till tolkning och analys. Vi anser 

även att det krävs en förmåga av empati hos forskaren för att kunna ha förståelse till andra 

människor och vidare kunna tolka och förstå intervjuns material utifrån respondenten. (ibid). 
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5.4.3. Studiens tillförlitlighet 

Genom studiens metodkombination av enkät och intervju anser vi att studiens resultat både 

genererar en djupare förståelse kring gränslöst arbete utifrån tjänstemännens subjektiva 

upplevelse. Samtidigt som studien yrkar en tillförlitlighet genom att enkätundersökningen 

mättes och analyseras utifrån siffror, genererade intervjun tjänstemäns beskrivning av 

fenomenet. Enkätens data anses öka studiens generaliserbarhet utifrån korrekt och pålitlig 

empiri och kan därför appliceras på en större population än vad studien innefattar. (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Däremot diskuterar Svensson och Ahrne (2011) för andra krav 

av trovärdighet och generaliserbarhet inom en kvalitativ studie. Forskaren bör då lägga vikt 

kring att redogöra och argumentera för varför studiens empiri ska ses som vetenskaplig 

forskning och vidare anses som ett trovärdigt resultat. Vårt ställningstagande till reliabilitet 

och rimlighet definieras med utgångspunkt i vårt genomförande av datainsamling och analys, 

samt huruvida mätinstrumenten är korrekta och pålitliga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (Patel & Tebelius, 1987). 

6. Resultat  

Följande avsnitt kommer att presentera de mest relevanta resultaten som datainsamlingen 

har generat vilket sedan sammanställdes och kategoriserats in i teman som växte fram under 

analysen. 

 

Totalt besvarade 21 tjänstemän av 28 tillfrågade vår enkät, en svarsfrekvens på 75 % varav 38 

% var kvinnor och 62 % var män. Medelåldern på respondenterna var 33 år, där den yngsta 

var född år 1993 och den äldsta år 1966. I intervjun deltog sex tjänstemän, varav två var 

kvinnor och fyra var män, åldern var odefinierad. I följande resultatavsnitt kommer svaren 

från enkätundersökningen vävas samman med intervjusvaren för att ge en tydlig redogörelse 

av vår empiri. 

6.1. Makten att påverka - Jag äger min tid     

I studiens enkätundersökning framkom det att 71 % av respondenterna upplevde att de 

“mycket ofta/alltid” eller “ganska ofta” har chansen att påverka sina arbetsuppgifter. Under 

intervjuerna beskrevs de positiva aspekterna med gränslösa arbetsvillkor genom möjligheten 

till att själv fördela och planera sitt arbete. Intervjupersonerna [IP] svarade; Jag har en roll 

där jag äger min egen tid och planerar min egen tid, där jag inte behöver vara på kontoret 

utan bestämmer själv. Största fördelen är friheten och möjligheten att själv strukturera min 

tid, att vara flexibel. 

 

Det framhölls under intervjuerna att det inte längre är arbetsplatsen som styr. Det finns 

idag  möjlighet för var och en att själv bestämma vart arbetet ska utföras, där hemmet flera 

gånger gavs som exempel. I intervjun ställdes även frågan vilka nackdelar tjänstemännen 

upplever med gränslösa arbetsvillkor, där IP uppgav att denne ibland känner sig splittrad. IP 
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Jag upplever att det finns en förväntan från mina 
kollegor att jag ska vara tillgänglig efter ordinarie 

arbetstid 
 

belyste även att i och med arbetets flexibilitet, tvingas man hoppa mellan olika arbetssysslor 

vilket emellanåt stör tankegångarna och upplevs förvirrande. Ytterligare en negativ aspekt 

som framgått, var IPs upplevelse av att ständigt känna en förväntan av att ha jobbet 

närvarande, även efter avslutad arbetstid. IP underströk att detta endast är en nackdel om man 

inte har förmågan att säga nej och sätta upp en egen gränsdragning i sitt arbetsutförande. För 

att citera IP; Nackdelarna är när man själv inte säger nej, det är viktigt att ha en struktur på 

sig själv så det gäller att man kan säga nej och det tror jag är mångas dilemma. IP uppgav 

även en problematik med arbetsvillkor som är oberoende av tid och rum. Samma IP beskrev 

vidare det som en förmån att själv kunna planera sitt arbete samt semesterdagar, men att detta 

ofta medför att arbetet följer med även under semestern. 

6.2. Ömsesidig tillit inom organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående cirkeldiagram framgår det att 57 % av respondenterna “ganska sällan” eller 

“mycket sällan/aldrig” upplevde en förväntan från sina kollegor att de måste vara tillgängliga 

efter ordinarie arbetstid. När samma fråga ställdes under intervjuerna svarade IP att de inte 

upplevde en sådan förväntan från  kollegor. IP framhöll istället att den ökade tillgängligheten 

mer ska ses som en bonus, vilket möjliggör kontakt med kollegor vid krissituationer. Vidare 

framkom det under intervjuerna att IPs beskrivning av förväntan från ledare överensstämde 

med förväntan från kollegor. IP uppgav att sköter man sitt arbete inom uppsatt arbetstid, 

upplevs inte någon förväntan från ledare att arbeta övertid förutom vid akuta situationer. IP 

beskrev; 

 

Min chef är väldigt tydlig med att det är upp till mig, att jag verkligen inte behöver… för mig 

handlar det lite om min egen intressenivå… jag normaliserar min vecka genom att jag bara 

svarar på några mail, men detta är kopplat till min frihet, det är jag som bestämmer om jag 

gör det eller ej, ingen säger åt mig att jag ska göra det. 

 

Vidare svarade IP att de emellanåt skickar mail till medarbetare efter avslutad arbetstid, men 

att de aldrig förväntar sig ett svar förrän dagen efter. IP svarade även att det mer handlar om 
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en egen känsla. IP beskrev att denne alltid öppnar jobbrelaterade mail oavsett vilken tid på 

dygnet det är men underströk, att det inte handlar om sändarens förväntan utan mer om ett 

eget val. För att citera IP; Jag kan skicka mail men jag förväntar mig inte att du svarar direkt. 

Sedan kan man hamna i situationer där man behöver svar från en kollega eller medarbetare 

när arbetstiden är slut men jag tror att man får ha en tydlig kommunikation. Utifrån 

överstående resultat kopplas den upplevda förväntan ihop med tillit, där det råder ett 

ömsesidigt förtroende att var och en sköter sitt arbete, oavsett om det utförs under eller efter 

ordinarie arbetstid. 

6.3. Indirekt och outtalad förväntan från ledarna 

I intervjuerna framhöll IP att de inte upplevde en direkt förväntan från sina ledare att vara 

tillgängliga efter ordinarie arbetstid. Dock beskrev dessa att genom att de tilldelats en 

företagstelefon upplevs en indirekt och outtalad förväntan. I intervjuerna framgick även att 

nästan alla IP har jobbmailen kopplad till företagstelefonen, men beskriver vidare att det inte 

finns uttalat från ledarna huruvida de förväntas hantera jobbmailen efter avslutad arbetstid. IP 

svarade; Får jag ett sent mail plingar det ju till i telefonen och omedvetet så öppnar jag upp 

det och då startas ju genast tankeverksamheten i huvudet kring hur ska vi lösa det här? På 

nått sätt sker det ju att du börjar jobba även fast du inte är medveten om det. 

 

IP beskrev därmed sena mail som en negativ påverkan, där personen i fråga alltid känner sig 

tvungen att öppna mail för att undersöka vad det handlar om. Vidare betonade IP att det 

handlar om att själv sätta gränser, vilket denne upplevde som svårt. I enkätundersökningen 

framgick det däremot att 57 % av respondenterna “ganska sällan” eller “mycket sällan/aldrig” 

upplevde det som påfrestande att vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid. 

6.4. Svag kommunikation från ledare kring riktlinjer om ständig 

tillgänglighet 

På enkätfrågan om respondenterna upplever att företaget har tydliga riktlinjer kring vad som 

förväntas utifrån tillgänglighet efter ordinarie arbetstid, svarade 43 % att de “mycket 

ofta/alltid” eller “ganska ofta” upplevde tydliga riktlinjer. Däremot redogjorde 33 % 

för  ”ganska sällan” eller “mycket sällan/aldrig”. Intervjuerna visade ett resultat där få IP 

beskrev tydliga riktlinjer. De flesta IP redogjorde för outtalade riktlinjer från ledare kring att 

ständigt vara tillgänglig, där en IP återkom till företagstelefonen och beskrev; Det är ju 

frivilligt om man vill ha företagstelefon men inte ens då säger de att; nu ska vi se till att du får 

din mail i telefonen så att vi kan nå dig. Trots dessa outtalade riktlinjer ansåg IP att det inte 

ger några problem i det dagliga arbetet på organisationen. 

 

Utifrån ovanstående resultat med outtalade riktlinjer beskrev vidare IP en nästintill obefintlig 

kommunikation kring ständig tillgänglighet från ledare till medarbetare. Det resultat från 

intervjuerna som främst belyste denna kommunikation var utifrån IP som redogjorde för en 

personalhandbok som finns tillgänglig för de anställda. IP beskrev det dock oklart om denna 

handbok innehöll information kring ständig tillgänglighet, citat; Vi har ju en personalhandbok 
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där det står tydliga regler, det kanske står i den men jag vet faktiskt inte. IP beskrev att denna 

personalhandbok enbart redogör för tjänstemäns tillgänglighet under kontorstimmar, 8.00-

17.30, där de bör vara anträffbara. Information gällande övertid eller arbete utanför dessa 

kontorstider ansåg denne inte diskuteras i personalhandboken. IP uppgav att denne skulle 

uppskatta att det skapades uttalade riktlinjer som kommuniceras ut till medarbetare, citat; Ja, 

alltså det skadar ju aldrig, det är viktigt att vara väldigt tydlig med vad som gäller. 

6.5. Dialog med kollegor - det främsta verktyg vid överbelastning 

IP beskrev sin dialog med ledare likt en fortlöpande diskussion som består av en ömsesidig 

medvetenhet kring arbetsbelastning. IP beskrev vidare möjlighet till avlastning med citatet; 

Det är absolut inga problem… utan istället uppmuntras det att man ska vara ledig och ta lite 

mer ledighet tillsammans med sina barn. IP upplevde även en god möjlighet till dialog med 

sin ledare om situationen kräver men beskrev istället dialog med kollegor som främsta 

verktyg till avlastning. IP beskrev vidare hur de varje morgon har ett möte på fem minuter för 

att uppdatera sig om dagens arbete och målsättning. Dessa möten uppgavs dock ske utan 

ledare, citat; Vi har avstämningar varje morgon så skulle det vara någonting så tar vi upp det 

så får vi hjälpas åt. Det är endast utvecklare…. 

 

IP beskrev en nära dialog med kollegor som arbetar inom samma område, där man kan reglera 

arbetsbelastning sinsemellan. Även här beskrevs inte ledaren ha någon central roll, utan fanns 

istället tillgänglig om gruppen behöver ytterligare hjälp. Detta resultat visas även i 

cirkeldiagrammet nedan. Sammanlagt svarade 61 % “mycket ofta/alltid” eller ”ganska ofta” 

på frågan om de upplever stöd från kollegor under arbetstid. 

 

 

 

Avslutningsvis beskrev IP att deras anställningsform kräver att man trivs med överbelastning. 

IP beskrev; Jag upplever ändå att vi har våra möten i den här gruppen och vi stämmer av hur 

läget är… sen ska man ju trivas med en hög arbetsbelastning när man har min 
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anställningsform. Det är ju inte ett jobb som man bara stänger av utan man har ju det med 

sig hela tiden. 

6.6. God balans mellan arbete och fritid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I ovanstående diagram förtydligas att totalt 62 % av respondenterna underströk att de “ganska 

sällan” eller “mycket sällan/aldrig” upplevde det svårt att finna en god balans mellan arbete 

och fritid. Under intervjuerna beskrev nästintill alla IP att de upplevde en mycket god balans 

mellan arbete och fritid där arbetsuppgifterna inte belastar dem efter avslutad arbetstid. Några 

av dessa IP beskrev vidare att de helt kan “stänga av” jobbrelaterade uppgifter efter 

arbetsdagens slut, för att sedan “slå på” när de återvänder till arbetet dagen därpå. Ytterligare 

framkom det att några IP upplevde en otydlig gränsdragning mellan arbete och fritid. IP 

förklarade vidare att vi lever i ett samhälle där möjligheten till att ständigt vara tillgänglig 

alltid existerar. IP beskrev en otydlighet som kan leda till att träning och familjeliv ofta blir 

lidande.  

 

Enkätundersökningen visade att 10 % av respondenterna upplevde att deras arbete “mycket 

ofta” eller “ganska ofta” påverkar deras sociala relationer, medan 67 % svarade “ganska 

sällan” eller “mycket sällan/aldrig”. När samma fråga ställdes under intervjutillfällena beskrev 

samtliga IP att de i dagsläget upplever en god relation till sin familj och vänner. Några av IP 

beskrev att den goda balansen beror på att deras vänner är i liknande arbetssituation, vilket 

genererar ett ömsesidigt accepterande att inte ständigt ha ork eller tid att umgås; Nu har vi satt 

en gräns att nu är det lördagar som är till sociala umgänget, för jag orkar inte både fredag 

och lördag att träffa vänner och umgås, men många av mina vänner är i samma situation så 

jag tror inte att man reflekterar över det. 

 

Vidare tillfrågades samtliga IP om de upplever att de kan hantera denna balans mellan arbete 

och fritid utifrån stress. Några IP upplevde att de i hög grad kan hantera sin arbetssituation 

och finner därför inte balansen mellan arbetsliv och fritid som stressande, medan resterande 

IP upplevde stress. De sistnämna IP ansåg att dagens arbetsförhållanden leder till att individer 
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ständigt behöver tampas med stress. De beskrev vidare det som nödvändigt att svara på mail 

även under kvällar och helger, för att underlätta inför nästkommande arbetsdag. På så vis 

upplevde IP en lägre stressnivå. Vidare framhöll IP att denne påverkas av att ha jobbmailen 

tillgänglig via mobiltelefonen;  Jag går ju ofta in och läser dom direkt då jag är lite allergisk 

mot att ha en massa olästa mail i min telefon. Dock beskrev några IP att de upplevde denna 

stress utifrån en positiv effekt; Jag blir mer triggad av att det händer mycket. Jag blir 

motiverad av sådant. I enkätundersökningen framkom det att 10 % av respondenterna 

upplevde “mycket ofta” eller “ganska ofta” sig stressade av deras arbetsbelastning. Ytterligare 

52 % upplevde “ibland” sig stressade. Avslutningsvis beskrev IP den ständiga tillgängligheten 

som en “ego-grej”, där familjen omedveten kommer i kläm; Man fokuserar ofta på annat när 

man ska fokusera på familj och vänner och ibland tvingas man gå undan för att hantera ett 

samtal… Egentligen är det gränslösa en egogrej då det bara gynnar en själv, eller man 

uppfattar i alla fall att det är bra för en själv. 

6.7. Personlig mognad och individuell gränsdragning 

I enkätundersökningen uppgav 33 % av respondenterna att deras omgivning “ibland” påpekar 

att de arbetar efter avslutad arbetstid. Ytterligare 10 % svarade “mycket ofta” eller “ganska 

ofta”. Vidare hade IP tidigare erfarenheter av att ständigt vara tillgänglig för arbete under 

dygnets alla timmar; För tre år sedan så kanske inte min balans var så bra. Jag drömde 

mycket och tog med mig tankarna med jobbet hem. IP nämnde att denne idag funnit ett bättre 

förhållningssätt mellan arbetsliv och fritid. IP menade att vi individer mognar och lär oss av 

våra erfarenheter. Idag har IP lärt sig att säga nej men poängterar att detta är ett problem bland 

de yngre på organisationen. Ytterligare en IP berättade att familjen slutligen sagt ifrån och 

menade att om det inte hade varit för familjen hade IP fortsatt arbeta under gränslösa 

arbetsförhållanden; Jag är en väldigt engagerad medarbetare men det är faktiskt min familj 

som bromsar mig”. 

6.8. Tydlighet och uppsatta mål 
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I ovanstående cirkeldiagram framhålls att 81 % av respondenterna upplevde att de “mycket 

ofta” eller “ganska ofta” kan hantera de krav som organisationen ställer på dem. Liknade 

resultat framkom även under intervjuerna där samtliga IP uppgav att de kan hantera kraven. IP 

beskrev att man bör trivas med höga krav inom dennes arbete och se det som utvecklande. 

Vidare framhöll IP att det tar några år att växa in i yrkesrollen och uppleva att man kan 

hantera organisationens krav. IP beskrev sin första tid inom organisationen som intensiv, där 

samtidigt som man introduceras i sin arbetssituation, vill man visa framfötterna; 

 

Jag kom direkt från skolan och det är något som har vuxit fram och det är nu jag känner att 

jag kan hantera kraven väldigt bra… det gått väldigt bra för mig då jag har kört plattan i 

botten så att säga, just eftersom att jag inte vet vad som förväntas av mig och vilka 

arbetsinsatser jag behöver göra för att nå mina mål… men när man i slutändan når sina mål 

så känner man sig väldigt nöjd. 

 

En förutsättning för att hantera organisationens krav är därmed tydlighet, där det krävs 

uppsatta mål för de anställda att arbeta och mäta sig mot. I enkätundersökningen framkom det 

att 76 % “mycket ofta” eller “ganska ofta” upplevde tydlighet i vad som krävs av dem inom 

deras arbete. 

6.9. Stimulerande arbetsuppgifter, utnyttjande av kompetens samt 

kompetensutveckling 

81 % av respondenterna uppgav i enkätundersökningen att de “mycket ofta” eller ”ganska 

ofta” upplevde att de får användning av sin kompetens inom deras arbete. Samma fråga under 

intervjuerna visade att IP delvis får användning av sin kompetens, men att de ändå anser att 

arbetsuppgifterna är tillräckligt utmanande. IP beskrev deras arbete som stimulerande med 

ständigt nya utmaningar; Jag känner att jag verkligen får utmaningar, men ibland kan det 

nästan bli för mycket utmaningar också. Ibland skulle man vilja känna att: ah men nu kan jag 

det här och nu är jag nöjd. 

 

På enkätfrågan om tjänstemännen har tillgång till de resurser som krävs för att kunna utföra 

deras arbetsuppgifter uppgav 58 % av respondenterna att de ”mycket ofta” eller ”ganska ofta” 

har det. Ytterligare 29 % svarade ”ibland”. Detta resultat styrks genom intervjuerna där 

samtliga IP beskrev att möjligheten till personlig utveckling inom organisationen var bra, men 

att det saknades interna utbildningar. IP beskrev dock att organisationen istället uppmuntrade 

de anställda till externa utbildningar och beskrev hur föreläsningar får IP att utvecklas; Själv 

går jag hellre på föreläsningar för att hitta inspiration och infallsvinklar man inte själv tänkt 

på. Vilket på så sätt triggar och väcker intresse, och sedan går jag själv vidare och letar upp 

information kring detta. 

 

Ytterligare resultat från intervjuerna visade att några IP ansåg att de får den kunskap som 

krävs för att utvecklas inom sitt arbetsområde, men samtliga IP lyfte ändå begränsningarna av 

att arbeta inom en liten organisation. IP beskrev vidare att utvecklingsmöjligheterna inom en 

mindre organisation begränsas då det blir svårt att "klättra". IP betonade istället en 
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kunskapsmässig utveckling och framhöll att organisationen saknar en individuell 

kompetensutvecklingsplan; Det finns liksom ingen kompetensutvecklingsplan per individ och 

det kan jag sakna, men däremot så har jag lärt mig mycket genom ”learning by doing”. 

Sammantaget visade resultat från enkätundersökningen och intervjuerna om goda möjligheter 

till kunskap och utbildning där samtliga tjänstemän upplevde ett stimulerande och utmanande 

arbete. 

6.10. Alltmer teamarbete inom organisationen 

57 % av respondenterna upplevde ”mycket ofta” eller ”ganska ofta” att de kan be deras 

kollegor om hjälp när de inte hinner avsluta sina arbetsuppgifter. Under intervjuerna 

genererade samma fråga ett resultat där de flesta IP beskrev hur organisationens medarbetare 

blivit bättre på att jobba i team, med ökad möjlighet till att utbyta kunskap med varandra; Vi 

har blivit bättre på att jobba mer i team. Det gjorde vi inte innan, då var det mycket mer en-

manna-race och man är inte stark själv. IP beskrev en rörlig organisation där veckomöten 

stödjer upp de eventuella utebliva kroppsliga mötestillfällen som sker under veckan. IP 

beskrev dessa uteblivna tillfällens påverkan på kontakten med kollegor genom citat; Man går 

miste om det allmänna snacket om man inte är på plats. IP framhöll även hur dessa flexibla 

arbetsförhållanden emellanåt kan medföra en svårighet att få tag på varandra. Avslutningsvis 

beskrev IP hur organisationen arbetar för att implementera ett arbetssätt för att kunna sprida 

kunskap inom organisationen; Vi föreslår en ny process om hur vi ska arbeta och vi försöker 

implementera det. Dels för att sprida kunskap för att säkerhetsställa företagets bästa så att 

inte en person sitter med all kunskap, utan att säkerställa att vi sprider kunskapen. 

6.11. Det kan aldrig bli för mycket feedback  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående diagram framgår det att 52 % av respondenterna uppgav att de “mycket ofta” 

eller ”ganska ofta” upplevde att de får återkoppling på sitt arbete i den utsträckning de önskar. 

Ytterligare 19 % uppgav att de “ganska sällan” eller ”mycket sällan/aldrig” får det. Samma 

fråga under intervjuerna gav likande beskrivning, där de flesta av IP redogjorde för hur
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organisationens ledare, genomför utvecklingssamtal med de anställda en gång per år. Under 

dessa utvecklingssamtal framhölls det att återkoppling gavs till de anställda, samt att det förs 

en diskussion kring tjänstemännens utveckling inom organisationen. IP ansåg dock att det kan 

bli betydligt bättre med individuell feedback och framförallt att det ska ske oftare än en gång 

per år. IP diskuterade en önskan om mer återkoppling till det dagliga arbetet för att en 

förändring kan ske kontinuerligt istället för årsvis. En annan IP berättade hur 

utvecklingssamtal sker en gång per år, men där ledaren idag försöker införa fler spontana 

samtal; Det är väl egentligen på utvecklingssamtalen där man får individuell feedback… 

Innan har vi haft det en gång per år men min ledare försöker ha det lite tätare, så att det blir 

lite kortare och mer spontanare samtal som man får lite mer fortlöpande. Vidare redogjorde 

IP för hur organisationen ska börja ha månadssamtal. Som tidigare nämnts var det varierande 

svar från samtliga IP angående feedback från ledare. Det framhölls istället hur IP arbetar med 

direkt återkoppling från kollegor för att på så sätt utvecklas tillsammans. IP redogjorde för 

ledarens feedback med citat; Vi har väldigt öppet, vi visar vad man har presterat i form av 

staplar … jag blir inte stressad av sådana saker utan jag tycker att det är en morot helt 

enkelt, att inte ligga där i bottenträsket. Som citatet visar upplevde IP inte någon stress med 

denna metod av feedback från ledare, utan beskrev istället hur metoden ger motivation till att 

prestera. Avslutningsvis redogjorde IP för hur människor generellt sätt ständigt strävar efter 

mer feedback; Folk är ju alltid sugna på mer feedback, så det är något som jag skulle önska 

ännu mer, men jag tycker ändå att det är en rimlig mängd av feedback som jag får. 

7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare kapitel. Diskussionen 

kommer att redogöras utifrån de teman som vi utgick från vid utformning av enkät- och 

intervjuguide; Upplevelse av gränslöst arbete, Kommunikation, Psykisk hälsa och Individuellt 

lärande och utveckling. I avsnittet kommer vi att använda oss av benämningen tjänstemän när 

vi talar om intervjupersonerna [IP] och respondenterna, detta för att föra en diskussion ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

Återkommande var syftet med vår studie att undersöka tjänstemäns beskrivning av att arbeta 

utifrån gränslösa arbetsvillkor inom en organisation. 

7.1. Upplevelse av gränslöst arbete 

7.1.1. Individens förmåga att sätta gränser 

Gränslösa arbetsvillkor har i studiens resultat samt tidigare forskning skildrats utifrån både 

fördelar och nackdelar. I vårt resultat framkommer det främst positiva aspekter, där 

tjänstemän värdesätter att de själva har makten att kunna påverka och planera sin egen 

arbetssituation, vidare nämnt som empowerment (Rønning, 2005). Tjänstemännen beskriver 

ytterligare fördelar och beskriver känslan av att agera självständigt, vilket även Hanson (2004) 

konstaterar. Vi ser en koppling kring individers ständiga eftersträvan att framstå som stark 
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och självständig vilken överensstämmer med Grönlunds (2004) beskrivning kring “den nya 

arbetskulturen”. Denna arbetskultur befriar individen från fasta direktiv vilket ökar känslan av 

eget inflytande, som i sin tur ökar motivationen hos de anställda. Anledningen till att individer 

idag strävar efter ökad egenkontroll, anser vi är kopplat till dagens samhälle där 

självständighet anses eftersträvsamt. Det vill säga ju mer eget initiativtagande och ju fler 

arbetsuppgifter som individer kan hantera på egen hand, desto skickligare och mer 

självgående framstår de. Det anses också vara eftertraktat bland arbetsgivare vilket framförallt 

syns i dagens arbetsannonser. Detta tror vi ligger till grund för Grönlunds (2004) resonemang 

kring att gränslösa arbetsvillkor har blivit ett mantra inom de moderna arbetslivet. De 

gränslösa arbetsvillkoren ses som positivt så länge tjänstemän kan bevara ett hälsosamt 

förhållande till det ökade egenansvaret, vilket ibland kan upplevas som problematiskt. I och 

med att gränslösa arbetsvillkor ses som en central del i det moderna arbetslivet, poängterar vi 

vikten av att hitta en balansgång och strategier för hantering. 

  

I studien har även gränslöshetens nackdelar lyfts fram. När gränsen alltmer suddas ut, ökar 

som ovan nämnt egenansvaret vilket sätter större press på individen. En ökad disciplinering 

kring individens gränssättning i arbetsutförande är därför av stor vikt för att hindra ohälsa 

(Hanson, 2004). Vidare kopplar vi detta resonemang både till vårt resultat samt till Aronsson 

och Göranssons (1997) tes, som handlar om att pressen kan medföra en känsla av personligt 

misslyckande. Det skapar i sin tur en känsla av att det egna utförandet alltid kan förbättras. I 

och med ökat empowerment beskriver några av tjänstemännen en svårighet att dra gränsen 

mellan arbete och fritid. Anledningen till problemet tycks ligga i den ständiga 

tillgängligheten, där arbetet hela tiden finns nära till hands tack vare teknikens utveckling mot 

ett flexiblare samhälle (Engström & Johanson, 1997). Med hänsyn till den ökade 

tillgängligheten och i förhållande till individers empowerment, försvåras gränsdragningen 

ytterligare. När arbetet inte längre är beroende av en fast arbetsplats uppkommer en 

problematik. Individer leds in i ett ansvarstagande att själva sätta en gräns i sitt eget 

arbetsutförande, eftersom denne skulle kunna arbeta dygnets alla timmar. Dock är det mest 

intressanta som framgick i resultatet att flexibelt arbetssätt inte beskrivs som ett problem utan 

mer som en förmån, som möjliggör att stressen under dagtid kan minskas. Detta resonemang 

tillsammans med Grönlund (2004), som framhåller att gränslösa arbetsvillkor befriar 

individen från tidspress genom en kombination av karriär och fritid, anser vi är diskutabelt. Å 

ena sidan kan du hjälpa dig själv genom att ”röja” undan arbete inför morgondagen men å 

andra sidan inkräktar gränslösa arbetsvillkor på tid avsatt för vila och återhämtning. Vad som 

anses "rätt" av dessa två handlingar menar vi är upp till varje individ. Vi är alla olika och vi 

måste prioritera samt hantera våra val utifrån personliga förutsättningar. De medarbetare som 

inte känner sig starka nog att själva inneha makten att hantera och planera sitt arbetssätt, 

måste få tillgång till mer stöd från organisationen. På så sätt anser vi att varje individ kan 

uppnå en generellt bättre hälsostatus, både under och efter arbetstid.   

7.1.2. Vi lever som vi lär 

Utifrån resultatet anser vi att det råder en ömsesidig tillit mellan kollegor och ledare. Återigen 

länkar vi detta till individens förmåga att sätta gränser, där Rønning (2005) menar att vissa 
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individer hanterar egenansvar bättre än andra. I resultatet framgår det att ingen av 

tjänstemännen utnyttjar möjligheten till att nå en kollega utöver ordinarie arbetstid, om det 

inte anses vara akut. De flesta tjänstemännen uppgav att de utan problem kan koppla bort 

tankarna kring jobbrelaterade mail eller samtal. Däremot beskrivs det i resultatet att några av 

tjänstemännen upplever att de måste öppna ett jobbrelaterat mail oavsett tid på dygnet. Det 

framkom vidare att det i sin tur inte var associerat till någon annans förväntan, utan åt den 

egna nyfikenheten och intressenivån. Trots att det inte förväntades att tjänstemännen svarade 

på ett sent mail, får detta oss att spekulera i vad dessa mail sänder ut för signaler till sina 

mottagare? När en ledare skickar ett mail efter avslutad arbetstid menar vi att ett 

undermedvetet budskap sänds ut till medarbetare, att det är fullt acceptabelt att arbeta övertid 

eftersom att ledaren gör det. Vi anser att detta budskap kan försvåra medarbetarnas egna 

gränsdragning, där vi anser att det är upp till ledaren att hjälpa dessa att dra en gräns. Vidare 

anser vi att riktlinjer kring denna gränsdragning borde vara lika självklara som exempelvis 

lönesamtalet inom organisationer. Tydliga riktlinjer bör således ingå i varje företags uppsatta 

policys och värderingar, vilket Kotler (1999) anser är ledarens ansvar att arbeta fram, samt 

förmedla ut till medarbetare. Genom att kommunicera policys och värderingar inom 

organisationer anser vi att företag och organisationer fördelaktigt kan ta vara på de 

möjligheter som dagens tekniska verktyg skapar (Findahl, 2013). För att återgå till 

möjligheten att skicka mail efter avslutad arbetstid ser vi fördel utifrån de individer som på 

egen hand strukturerar sin vardag och genomför sin dag i “motsatt” ordning. De vill säga de 

individer som spenderar tid med barnen på förmiddagen, för att under kvällen övergå till att 

arbeta, med anledning till att de presterar mer professionellt under kvällens timmar. I denna 

situation vidgar den ständiga tillgängligheten möjligheten till att individanpassa sin vardag 

utifrån egen förmåga och kompetens. 

 

Utifrån egen erfarenhet har vi vetskap om företag som stänger ner alla 

kommunikationskanaler efter ett visst klockslag. Genom denna handling eliminerar 

organisationen möjligheten för de anställda att skicka eller svara på ett jobbrelaterat mail efter 

avslutat arbetstid. Vidare anser vi att denna metod visar tecken på vart utvecklingen inom den 

moderna arbetskulturen är på väg. Ytterligare en intressant aspekt som framgick i resultatet är 

huruvida de företagstelefoner som tjänstemännen tilldelats av sina arbetsgivare medför en 

otydlig förväntan. Å ena sidan beskrev tjänstemännen inte att det finns en direkt förväntan 

från sina ledare till att vara tillgängliga efter avslutad arbetstid. Å andra sidan beskrev de en 

indirekt förväntan i och med att de tilldelats denna företagstelefon. Tjänsteman redogjorde att 

de aldrig skulle fått en företagstelefon om det inte vore för att öka tillgängligheten till arbetet.  

7.2. Kommunikation  

7.2.1. Vikten av tydlig kommunikation  

I studiens resultat redogjorde tjänstemännen för en upplevelse av tydlighet i vad som krävs av 

dem, däremot beskrev tjänstemännen att det saknas kommunikation kring riktlinjer om 

tillgänglighet, från ledare till medarbetare. Utifrån Granberg (2009) anser vi att dessa 

outtalade riktlinjer skapar otydlighet för medarbetarna. För att återkomma till vad 
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företagstelefonen generar, menar Granberg (2009) att det ofta uppstår kommunikationsbrister 

gällande krav och regler mellan medarbetare och ledare. Ett problem som lyfts fram i studiens 

resultat, är att det inte kommuniceras från ledare hur organisationens företagstelefon ska 

hanteras utifrån tillgänglighet. Vi menar att organisationer tydligt bör kommunicera vilka 

tider på dygnet medarbetarna förväntas vara tillgängliga, samt hur jobbrelaterade mail och 

samtal ska hanteras efter avslutad arbetstid. Vi menar att otydliga riktlinjer skapar 

medarbetare som strävar åt olika håll som vidare genererar i en konkurrensinriktad 

arbetsmiljö. När medarbetare inte vet vilka arbetstider som gäller på organisationen, kan detta 

leda till en intern tävling där tjänstemännen strävar efter att vara den sista som lämnar 

kontoret och därmed anses som “flitigast”. Här menar vi att en ond cirkel kan skapas och det 

enda som kan åtgärda problemet och generera i en god arbetsmiljö, anser vi är tydligare 

riktlinjer. 

 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) definierar kommunikation kring riktlinjer utifrån 

intern organisationskommunikation. Kreps (1990) beskriver även vikten av att förse 

medarbetarna med information kring organisationens aktuella tillstånd och eventuella 

problem. Utifrån studiens resultat upplever vi att studiens tjänstemän skulle uppskatta 

tydligare kommunikation för att de ska veta vad som förväntas av dem, samt vilka mål 

organisationen strävar mot. Trots denna problematik framkom det i vårt resultat att 

tjänstemännen inte upplevde denna otydliga kommunikation som ett problem. Däremot 

uppmärksammade vi att frågan kring gränslöshetens riktlinjer skapade en osäkerhet, där 

tjänstemännen beskrev att de aldrig funderat kring hur riktlinjerna kommuniceras ut. Vidare 

associerar vi detta resonemang till att det sällan talas om gränslösa arbetsvillkor inom 

organisationer, då det fortfarande är ett relativt okänt fenomen. Vi anser därmed att det skulle 

vara intressant att ställa samma fråga till studiens tjänstemän vid ett senare tillfälle, då de haft 

möjlighet till att reflektera kring hur denna otydliga kommunikation påverkar deras 

arbetsutförande och arbetsmiljö. Ett exempel som belyser den interna kommunikation inom 

vald organisation var den personalhandbok som tjänstemännen beskrev att de tilldelats vid 

nyanställning. Problematik framkom dock utifrån att personalhandbokens innehåll ej 

presenterades. En åtgärd som vi ser kan ligga till grund för att tydliggöra, är att ledaren 

regelbundet diskuterar personalhandbokens innehåll med de anställda. Vi anser att genom att 

kontinuerlig lyfta upp och tydliggöra organisationers information ökas en känsla av 

tillhörighet hos samtliga medarbetare. 

7.3. Psykisk hälsa 

7.3.1. Gränslösa arbetsvillkor har skapat en "honungsfälla" 

Att gränsdragningen mellan arbete och fritid blivit allt mer diffus, fastställer flertalet tidigare 

forskningsstudier (Allvin et al., 1998; Rubery, Grimshaw & Marchington, 2010; UNICEF, 

2014). Hur påverkas tjänstemäns sociala relationer och psykiska hälsa av detta fenomen? 

Vi definierar gränslösa arbetsvillkor utifrån ett egenansvar med individuell prioritering, där en 

gränsdragning mellan arbete och fritid ständigt är närvarande. Studiens resultat visar inga 

tecken på att tjänstemännen upplevde att deras arbetsvillkor medför en negativ påverkan på 
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deras psykiska hälsa. Däremot beskrev tjänstemännen för tidigare erfarenheter utifrån en 

saknad av individuell balans och hanterbarhet. Grönlund (2007) diskuterar vidare hur ständig 

tillgänglighet och uteblivet stöd i pressade situationer kan leda till negativa aspekter för 

individens sociala relationer, samt psykiska hälsa. Tjänstemännen beskrev hur de lärt sig att 

sätta gränser och att säga nej, en förmåga som vi utifrån resultat anser skapas genom 

professionell mognad. Vi kan urskilja i resultatet att yngre tjänstemän med mindre 

yrkeserfarenhet har ökad vilja till att prestera, trots att arbetsdagen är slut. Här ser vi en 

problematik för unga tjänstemän att skapa god balans utifrån deras upplevelse av att de måste 

visa framfötterna, vilket i sin tur kan generera till arbete efter avslutad arbetstid. 

 

En fråga vi anser kan uppstå är om man som ung och nyutbildad idag har råd att välja en 

hälsosam balans, framför möjligheten till att prestera maximalt på en ny arbetsplats? Kunskap 

om utbrändhet och dess konsekvenser anser vi är väl känt, samtidigt som individens vilja till 

att utföra ett bra arbete är stark på en tuff arbetsmarknad. För att förebygga så att unga inte 

”går in i väggen” och skapar en ohälsosam balans mellan arbete och fritid, vill vi se ett ökat 

ansvar hos organisationen. Vi menar att om individen inte hinner slutföra sina arbetsuppgifter 

inom schemalagda timmar, bör ledaren se över situationen för eventuell omprioritering. Det 

här länkar vi samman med Granbergs (2009) resonemang om ledarens förmåga att anpassa sin 

ledarstil utifrån tjänstemäns behov och mognadsstadie, framförallt efter de nyanställda. I 

dessa situationer återkommer vi dock till individens förmåga att ställa krav och säga nej. 

Samtidigt som ledaren bör ta sitt ansvar, krävs det att individen underlättar situationen genom 

att inviga till en öppen dialog angående eventuell överbelastning. Därmed anser vi att det är 

ett ömsesidigt ansvar, där båda parter tillsammans möjliggör en god arbetsmiljö.   

 

Vi kan utifrån vårt resultat urskilja två olika perspektiv för individen kring hur gränsdragning 

kan skapa en inre kamp. Ur ett arbetsperspektiv anser vi det positivt för tjänstemannen att inte 

behöva stanna kvar på arbetsplatsen för att avsluta dagens arbete. Via företagstelefonen kan 

individen fortsätta arbeta utanför kontoret och därmed ha tid att skjutsa barnen till 

fotbollsträningen. Ur ett familjeperspektiv däremot läggs fokus på arbete under den tid som 

egentligen är avsatt för barnen. UNICEF (2014) studerade nyligen den ökade tillgängligheten 

utanför arbetstid utifrån ett familjeperspektiv. De påvisar hur barn hamnar i kläm och får 

minskad uppmärksamhet på grund av föräldrars möjlighet till att arbeta via mobiltelefonen, en 

problematik som allt mer lyfts i media idag. Findahl (2013) visar en stadig ökning av 

mobilanvändande med inbyggd Internetfunktion, vilket tidigare forskning påvisar kan ha en 

negativ påverkan på individens hälsa. Omedvetet anser vi att tekniken alltmer kryper in i 

människan vardag, där det idag knappt reflekteras kring om telefonen följer med på möten, 

bio eller liknande. 

 

I resultatet beskrev tjänstemännen hur socialt umgänge får allt mindre utrymme och måste 

ibland prioriteras bort. Är det meningen att vi individer ska behöva sätta en gräns för socialt 

umgänge, då arbete allt mer inkräktar på vår fritid? Detta dilemma definierar Grönlund (2007) 

utifrån en ”honungsfälla”. Grönlund (2007) belyser att den ökade egenkontroll medför ett 

välbefinnande hos individen, samtidigt som den skapar konflikt till familj och vänner. Vi 

kopplar detta påstående till individens strävan efter empowerment (Rønning, 2005), där man 
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motiveras genom känslan av delaktighet och eget inflytande. Vi menar att denna känsla av 

egenmakt i vissa situationer kan ta överhand och generera till att familjen påverkas. Studiens 

resultat visar hur denna strävan efter empowerment kan anses som egoistiskt i vissa 

avseenden. 

7.4. Individuellt lärande och utveckling 

7.4.1. Krav och kontroll 

Tjänstemannayrken är i synnerhet kantade av höga krav på resultat (Erikson & Goldthorpes, 

1992), vilket vi anser framkom i studiens resultat. Höga krav i kombination med gränslösa 

arbetsvillkor, kan enligt Karasek och Theorell (1990) påverka individens förmåga till 

hanterbarhet. Studiens resultat menar vi tyder på att tjänstemännen upplever att de kan hantera 

organisationens krav. Tjänstemännen beskrev vidare att de ges möjlighet till vidareutveckling 

och stöd från ledare. I och med detta placerar vi dem inom kategorin ”aktiva arbeten” 

(Karasek & Theorell, 1990). Tjänstemännen beskrev nya utmaningar som motiverande, vilket 

stödjer tidigare forskning där Bruzelius och Skärvad (2011), Hanson (2004) samt Karasek och 

Theorell (1990) anser att hanterbara utmaningar skapar engagemang. Däremot visar studiens 

resultat att för många utmaningar upplevs som icke hanterbart och istället hämmande för 

lärande och utveckling. Här ser vi dilemma utifrån ”duktig flicka” syndromet, ett uttryck som 

vi anser symboliserar hur individen strävar efter att klara av uppgifter på egen hand, utan att 

behöva be om hjälp. Vi ser ett dilemma för individen genom att man vill visa framfötterna och 

växa inom sin yrkesroll. Samtidigt som det kan upplevas som en evig strävan, där vi alltid kan 

bli bättre. När anses det acceptabelt att känna sig nöjd med det man uppnått? 

 

Studiens resultat visar att gränsen mellan “aktiva” och “högstress” arbeten är hårfin, vilket vi 

kopplar till professionell mognad och förmåga till gränsdragning. Flertalet tjänstemän beskrev 

att de som nyanställda inte hade kontroll och att det vidare tog tid att växa in i sin arbetsroll. 

En tjänsteman beskrev sin första tid inom organisationen med citat; la plattan i botten. Detta 

för att visa sin skicklighet när denne inte upplevde några tydliga riktlinjer och mål att arbeta 

mot. Vi anser att denna otydlighet resulterar i stress och en ohanterlig situation för individen 

och leder våra tankar till hur det idag inte ges någon garanti till arbete, trots en hög utbildning. 

Individen tvingas istället slå sig fram på en hårt konkurrerande arbetsmarknad. När man som 

nyutbildad slutligen fått en anställning menar vi att man gör allt för att prestera och visa sin 

kompetens, vilket vi anser kan generera i övertidsarbete. I dessa situationer anser vi att det är 

ledarens ansvar att sätta gränser i arbetsbelastning och tydligt ge individen både direktiv och 

en tilltro till den egna förmågan (Rønning, 2005). En problematik vi ser kan uppstå är när 

ledaren missbrukar sitt ansvar och istället drar fördel av individens överbelastning genom att 

se till organisationens ekonomiska och effektiva vinning (Granberg, 2009). Vidare vill vi 

belysa att detta visar vikten av situations anpassade ledarskap, där det krävs att ledaren ser till 

varje individs mognadsstadie och behov. Vidare ser vi hur ett anpassat ledarskap genererar en 

lärande organisation och god arbetsmiljö, där ledare och medarbetare interagerar och influerar 

varandra till lärande och utveckling (Bruzelius & Skärvad, 2011; Granberg, 2009; Lave & 

Wenger, 1991). 
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7.4.2. Vikten av dialog och samarbete inom organisationen  

Granberg (2009) redogör för begreppet “den överhettade arbetsmänniskan”. I resultatet 

framgår ett mycket talande citat som vi återigen väljer att belysa; Vi har blivit bättre på att 

jobba mer i team. Det gjorde vi inte innan, då var det mycket mer en-manna-race och man är 

inte stark själv. Citatet tyder på dialogens och samarbetets betydelse inom en organisation, 

vilket vidare genererar ökad kunskap och utveckling hos de anställda (Granberg, 2009). 

Utifrån resultatet vill vi koppla in ett icke tidigare nämnt begrepp till vår studie, 

samarbetshälsa (Sandberg, 2011). Vi anser att detta begrepp representerar hur vald 

organisation arbetar med teamwork och dialog mellan kollegor. Samarbetshälsa definieras 

genom interaktion mellan människor, utifrån individens fysiska, psykiska och socialt 

hälsosamma resurser (Sandberg, 2011). För att precisera samarbetshälsa benämner Sandberg 

(2011) begreppen team och teamwork, två begrepp som tjänstemännen nämnde när de beskrev 

deras arbetssituation på organisationen. En av de viktigaste ståndpunkterna inom 

samarbetshälsa är hur relationskulturen ser ut, vilket vi kan koppla till studiens resultat. 

Tjänstemännen beskrev en god relation till sina kollegor genom en öppen dialog till varandra. 

Ett exempel på denna dialog var deras dagliga morgonmöte. Under dessa fem minuter långa 

möten gick tjänstemännen tillsammans igenom vilka arbetsuppgifter som slutfördes under 

gårdagen och vad varje tjänsteman ska arbeta med under dagen, vilket vi anser vidare 

genererar i tydliga gemensamma mål. Vi anser att det krävs en god dialog inom gränslösa 

arbetsvillkor, utifrån Grönlunds (2007) återkommande problematik, där hon antyder att en 

otydlig gränsdragning alltmer genererar i övertidsarbete. Genom dialog mellan kollegor anser 

vi att eventuell överbelastning kan förhindras. Ett talande exempel på detta ser vi genom det 

tidigare nämnda morgonmötet, där tjänstemännen beskrev att de omprioriterade 

arbetsuppgifter för att underlätta för varandra. Kyndt, Dochy och Niljs (2009) belyser detta 

samarbete som en grundförutsättning till personlig utveckling och lärande. 

 

Utifrån resultatets beskrivning av dialog och teamwork anser vi att möjlighet till att lära av 

varandra skapas. Medarbetare får vidare ta del av varandras erfarenheter och idéer, vilket vi 

kopplar till Kolbs (1984) erfarenhetsbaserat lärande. Däremot menar vi att det uppstår en 

problematik utifrån gränslösa arbetshållanden, där flexibla tid- och rumslösningar kan 

generera till att fysiska mötestillfällen alltmer försvinner (Boswell & Olson-Buchanan, 2007). 

Vårt resultat visar ett exempel på detta genom en tjänsteman som beskrev hur det allmänna 

snacket i fikarummet blir allt ovanligare. Karasek och Theorell (1990) framhåller hur denna 

reducering av kroppsliga möten kan påverka det sociala stödet negativt, och vidare påverka 

det erfarenhetsbaserade lärandet inom organisationen. Findahl (2013) beskriver att teknisk 

utrustning har underlättat kommunikation inom företag, samt ökat möjligheten till att 

kommunicera globalt. Företag kan idag arbeta på en internationell arbetsmarknad med utbyte 

av kunskap från andra länder, för att vidare vidga sina möjligheter till både produkt- och 

personalutveckling. Vi anser dock att tekniken inte alltid räcker till, då vi menar att de 

kroppsliga mötena mellan kollegor på arbetsplatsen är betydelsefullt för arbetsmiljön. 

I resultatet framgick dialogens betydelse för feedback, där tjänstemännen beskrev en god 

feedback mellan kollegor. Dock framgick en problematik med den feedback som framförs 

från ledare, där tjänstemännen beskrev ett större behov av stöd. Förutom de årliga 
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utvecklingssamtalen, framgick det att en del av tjänstemännen önskar mer feedback från sina 

ledare. De önskade framförallt mer direkt återkoppling i det dagliga arbetet som sker mer som 

ett spontant samtal. Vi länkar denna diskussion till Bruzelius och Skärvad (2011), som vidare 

presenterar ledarens förmåga till att anpassa stöd och feedback utifrån varje medarbetares 

mognadsstadie. Här vill vi återkomma till begreppet ”den överhettade människan” (Granberg, 

2009). Vi menar att samtidigt som individens egenansvar ökar, ska denne ha förmågan att 

hantera organisationens höga krav och uppsatta mål. Tjänstemannen ska således finna balans 

och hantera sina olika livsroller, vilket vi menar alltmer uppgår till omänsklighet. Ett talande 

citat vi väljer att återkomma till är; Folk är ju alltid sugna på mer feedback, så det är något 

som jag skulle önska ännu mer. Citatet anser vi speglar individens ständiga strävan efter 

bekräftelse. Vi menar att individen kräver regelbunden feedback gällande sin prestation för att 

bli motiverad till att orka fortsätta sträva mot dessa omänskliga mål. 

7.5. Uppsatskritik 

Denna studie genomfördes på ett mindre företag på en liten ort i Sverige. Vi ser potential till 

djupare resultat om studien istället hade genomförts på ett större företag eller på flera företag 

inom olika branscher där resultaten kan jämföras sinsemellan. Det hade även varit intressant 

om studien hade genomförts globalt för att se på skillnader. Vi tror att begreppet gränslöst 

arbete definieras annorlunda mellan olika länder i världen. Genom att studera skillnader och 

likheter mellan olika länder och kulturer anser vi att vi kan ta lärdom och lära av varandra. Vi 

finner det intressant att undersöka om gränslösa arbetsvillkor hanteras på ett annorlunda sätt i 

andra länder och om deras syn skiljer sig. Det hade även varit intressant att studera tjänstemän 

inom samma bransch men som arbetar i olika länder för att se om de beskriver dess gränslösa 

arbetsvillkor på liknande sätt eller ej.   

8. Slutsats 

Slutsatsen av vår studie är att begreppet gränslöst arbete behöver synliggöras och lyftas upp 

för att skapa diskussion om arbetssättets möjligheter samt konsekvenser. Framväxten av 

dagens teknik stagnerar vilket kommer vidga gränslösa arbetsvillkor ytterligare. Utveckling 

av fenomenet ser vi utifrån två scenarion. Antingen kommer samhället att fortsätta arbeta med 

gränslösa arbetsvillkor som det ser ut idag, där vi inte är medvetna om dess konsekvenser och 

negativa hälsoeffekter inför framtiden. Eller så kommer vi människor att synliggöra samt 

skapa diskussion i samhället kring hur vi lever idag. Vi anser det andra scenariot som mest 

lönsamt ur ett hälsoperspektiv. Genom att lyfta diskussion ytterligare ett steg ser vi att det 

ställer krav på organisationer och företag att skapa skrivna policyn och dokument kring hur 

gränslösa arbetsvillkor ska regleras. Detta anser vi skapar tydlighet för de anställda samt en 

känsla av delaktighet och samhörighet, vilket vidare ökar hanterbarhet i individens egna 

arbetsutförande. 

 

Vi anser att barn inte ska känna att föräldrar väljer mobiltelefon och arbete framför familjens 

kvalitetstid. Vi menar därför att mer forskning krävs kring hur individen påverkas av 

mobilanvändande, både i förhållande till den individuella hälsan men också utifrån den 

sociala hälsan och relationer till nära och kära. Forskning visar att teknikanvändandet kryper 
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allt längre ner i åldrarna. Vi menar att detta kommer att förändra synen på mobilanvändande 

och ständig tillgänglighet när dessa barn växer upp. Femåringar menar vi idag ofta är lika 

bekanta med hantering av exempelvis smartphones, som vad dagens tjugoåringar är.  

Nästa steg som krävs anser vi är att lyfta fenomenet på individnivå. Studiens resultat visar på 

betydelsen av professionell mognad och förmåga till gränsdragning mellan arbete och fritid. 

Genom att medvetandegöra det moderna arbetslivet, med hög flexibilitet, menar vi att 

individen ges förmåga till att arbeta hälsosammare under gränslösa arbetsvillkor. Vi ser en 

framtid där det krävs särskilda satsningar på företagshälsovård och friskvård kopplat till 

gränslösa arbetsvillkor och flexibla arbetsmiljöer. Vi har utifrån denna studie kunnat utläsa att 

varje individ skapar sin individuella strategi till förmågan att skapa balans i livet, exempelvis 

fysisk aktivitet. Resultatet visade dock att det krävs tid och erfarenhet till att hitta dessa 

individuella strategier. Därför ser vi utrymme till att kunskap och kompetens även ges till 

ledare, utifrån möjlighet till att skapa individuell vägledning, tydlighet och trygghet till de 

anställda. Vi anser att det krävs tydlig kommunikation från ledare till anställda och att fritid 

aldrig få ses som potentiell arbetstid. Fritiden är tid till familj och återhämtning för individen 

för att förebygga välmående och psykisk hälsa. 

8.1. Förslag till fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis vill vi belysa vad dagens teknik tillfört till arbetslivet med dess möjlighet 

till effektivitet och att arbeta globalt. Samtidigt vill vi ur ett hälsopedagogiskt perspektiv 

uppmärksamma vikten av ytterligare forskning på arbetssättets konsekvenser för individens 

psykiska hälsa och sociala relationer. Vi menar att en ökad distans till kollegor och socialt 

stöd skapar en känsla av ensamhet och kommer vidare att ge konsekvenser på individnivå. 

 

Som tidigare nämnt använder vi oss av Sandbergs (2011) begrepp samarbetshälsa när vi 

diskuterar god arbetsmiljö. Vi anser att fler kopplingar likt denna behövs för att öka kunskap 

och förståelse för fenomenet gränslöst arbete ur ett holistiskt perspektiv. Vi menar att 

gränsdragning mellan arbete och fritid påverkar individens samtliga roller i livet, såsom 

tjänsteman, kollega, familjemedlem, vän och så vidare. Vi ser även ett behov av fler studier 

kring gränslöst arbete kopplat till användning av tekniska verktyg, exempelvis mobiltelefon. 

Vi anser att innehav av en företagstelefon vidgar möjligheten till att bli bunden till detta 

verktyg, både under arbetstid men att det även ökar användningen under fritiden. Vi ser även 

utrymme för vidare studier kring skapande av strategier och policys utifrån användning av 

tekniska verktyg inom organisationer. 

 

Vi finner intresse inför framtida studier kring hur olika generationer skapar individuella 

strategier till att hantera balans mellan arbete och fritid, samt hur dessa eventuellt skiljer sig 

åt. Vi ser även behov av framtida forskning kring hantering av teknisk utrustning mellan 

åldrar. Hur skiljer sig denna hantering mellan generationer och hur kan man skapa broar och 

samarbete mellan åldrar för att utveckla användandet av tekniska verktyg ytterligare? 

Intressant vore även att studera skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Vi anser att 

roller i hemmet skiljer sig åt mellan könen vilket vidare påverkar  den individuella balansen 

mellan arbete och fritid. Idag menar vi att kvinnan alltmer anses arbeta utifrån samma 
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förutsättning som mannen, samtidigt som vi menar att kvinnan betraktas utföra mestadel 

arbetsuppgifter i hemmet. 

8.2. Skapar ständig uppkoppling, sämre avkoppling?  
Avslutningsvis anser vi fått svar på studiens frågeställningar. För att knyta an till studiens 

rubrik visar resultat att ständig uppkoppling kan skapa sämre avkoppling beroende på 

individens förmåga till gränsdragning och förmåga att säga nej. 

9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1: Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning - Gränslösa arbetsvillkor 
Gränslösa arbetsvillkor definieras utifrån ett flexibelt arbetssätt, vilket ökar individens 

ansvar att planera arbetet utan direkta direktiv från ledaren. Vidare kantas gränslösa 

arbetsvillkor av att finna en balansgång mellan arbete och fritid, utefter den ökade 

tillgängligheten av teknisk utrustning. 

Välj endast ETT av följande svarsalternativ och glöm EJ att avsluta med att klicka på 

"skicka" 

1. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna  

 Man 

 

2. Födelseår  

Fyll endast i årtal 

 

3. Hur länge har du arbetat inom 

företaget? 

 0-2 år 

 3-5 år 

 6-8 år 

 9 + 

 

 

 

4. Vilken är din högsta avslutade 

utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasial 

 Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år  

 Eftergymnasial utbildning mer än 3 år  

5. Jag bestämmer själv vart 

någonstans jag ska utföra mitt 

arbete 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 
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6. Jag har möjlighet att själv 

bestämma när mitt arbete ska 

utföras 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 

7. Jag utför mitt arbete på annan 

plats än på kontoret 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

8. Jag upplever att jag har 

möjlighet att påverka mitt 

utförande av arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

9. Jag tar med mig arbete hem och 

fortsätter arbeta efter ordinarie 

arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

10. Jag upplever att företaget har 

tydliga riktlinjer kring vad som 

förväntas utifrån tillgänglighet 

efter ordinarie arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

11. Jag upplever att det finns en 

förväntan från mina kollegor att 

jag ska vara tillgänglig efter 

ordinarie arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

12. Jag väljer att avstå från raster 

för att hinna med mina 

arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 



Bilagor 
 

43. 
 

13. Jag sänker kvalitetskraven på 

mitt arbete för att hinna avsluta 

mina arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

14. Jag upplever att jag är 

tillgänglig för mitt jobb, 

exempelvis via mobil eller e-post, 

utöver ordinarie arbetstid? 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

15. Jag upplever det påfrestande 

att vara tillgänglig efter ordinarie 

arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

16. Jag upplever att det finns klara 

och tydliga mål för mina 

arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

17. Jag upplever tydlighet i vad 

som krävs av mig inom mitt arbete 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

18. Jag upplever att det talas kring 

gränslöst arbete på min 

arbetsplats 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

19. Jag upplever möjlighet att 

påverka min arbetsbelastning 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 
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20. Jag upplever att gränslöst 

arbete påverkar min återhämtning 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

 

21. Min omgivning påpekar att jag 

arbetar efter avslutad arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

22. Jag har själv reflekterat över 

att jag arbetar efter avslutad 

arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

23. Jag upplever att mitt arbete 

påverkar mina sociala relationer 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

24. Jag upplever det svårt att hitta 

en god balans mellan arbete och 

fritid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

25. Jag känner mig stressad av min 

arbetsbelastning 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

26. Jag upplever att jag kan hantera 

de krav som ställs i min 

arbetssituation utifrån arbetstempo 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 
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27. Jag upplever att jag får 

användning av min kompetens 

inom mitt arbete 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

28. Jag känner att jag har tillgång 

till de resurser som krävs för att 

kunna utföra mina arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

29. Jag upplever att jag får 

återkoppling på det arbete jag 

utför i den utsträckning jag önskar 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

30. Jag upplever att jag får stöd 

ifrån mina kollegor under 

arbetstid 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

31. Jag upplever att jag kan be 

mina kollegor om hjälp när jag inte 

hinner avsluta mina 

arbetsuppgifter 

 Mycket sällan/aldrig 

 Ganska sällan 

 Ibland 

 Ganska ofta 

Mycket ofta/alltid 

 Vet ej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skicka 
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9.2. Bilaga 2: Följebrev till enkätundersökning 

 

Följebrev 
 

 

Hej! 
Vi är tre studenter från Halmstad Högskola som genomför ett examensarbete angående 

gränslöst arbete, arbetsvillkor som karaktäriseras av ständig tillgänglighet där gränsen 

mellan arbete och privatliv alltmer suddas ut. Syfte med föreliggande studie är att:  

 

Syfte med studien är att undersöka tjänstemäns beskrivning av att arbeta utifrån gränslösa 

arbetsvillkor inom en organisation. 

 

 

Enkäten består av ett antal frågor där du som respondent väljer ETT av följande 

svarsalternativ. Genomförandet tar cirka 10 minuter och om en fråga skulle kännas 

obekväm, finns möjlighet att inte svara. 

 

Enkäten ska senast onsdagen den 7/5 kl. 12.00 vara oss tillhanda. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Studien kommer att behandlas anonymt och enbart användas i 

forskningssyfte. Genom deltagande ger du ditt godkännande till medverkan i vår studie, 

där målet med resultatet är att ge en ökad förståelse. 

 

Klicka på länken nedan för att genomföra enkätundersökningen och glöm ej att 

avsluta genom att klicka på "skicka" 

https://docs.google.com/forms/d/1hhg2xD2pvw0uWxqPZoVQm7AslXlQMRZRLavCPV

MjjAM/viewform 

 

Har du frågor i rörande intervjun eller studien i övrigt, kan du kontakta oss enligt nedan. 

Tack för din medverkan!  

 

Kontaktinformation: 

Gabriella Lundve Jessica Andersson Caroline Axelsson 

gabriella_lundve@hotmail.com jessicaandersson@live.se caroline-

axelsson@hotmail.com 

076-171 41 84                    073-708 12 51   070-389 61 29 
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9.3. Bilaga 3: Följebrev till intervju 

 

Följebrev 
 

 

Hej! 
Vi är tre studenter från högskolan i Halmstad som genomför ett examensarbete 

angående gränslöst arbete, där arbetsvillkor karaktäriseras av ständig tillgänglighet och 

där gränsen mellan arbete och privatliv alltmer suddas ut. Syfte med föreliggande studie 

är att: 

 

Syfte med studien är att undersöka tjänstemäns beskrivning av att arbeta utifrån gränslösa 

arbetsvillkor inom en organisation. 

 

Intervjuerna kommer att bestå av öppna frågor där du som intervjuperson får svara fritt. 

Ditt deltagande till vår studie är frivillig. Intervjun kommer att spelas in där svaren 

behandlas anonymt och används enbart i forskningssyfte. Om du anser dig obekväm 

med någon eller några frågor under intervjun kan du när som helst välja att avbryta. 

Genom deltagande ger du ditt godkännande till medverkan i vår studie, där målet är att 

ge en ökad förståelse inom gränslösa arbetsvillkor. 

  

Har du frågor i rörande intervjun eller studien i övrigt, kan du kontakta oss enligt nedan. 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

Kontaktinformation: 

Gabriella Lundve Jessica Andersson Caroline Axelsson 

gabriella_lundve@hotmail.com jessicaandersson@live.se 
 

caroline-
axelsson@hotmail.com 

076-171 41 84                    073-708 12 51   070-389 61 29 
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9.4. Bilaga 4: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Tjänstemäns upplevelse kring gränslöst arbete  

1. Vad anser du är fördelar med ett flexibelt arbetssätt där du själv kan planera och 

strukturera ditt dagliga arbete? 

2. Vad anser du är nackdelar med ett flexibelt arbetssätt där du själv kan planera 

och strukturera ditt dagliga arbete? 

3. Hur upplever du förväntan från medarbetare kring att vara tillgänglig efter 

avslutad arbetstid? 

4. Hur upplever du förväntan från ledare kring att vara tillgänglig efter avslutad 

arbetstid? 

5. Hur påverkas du av att din chef skickar ett mail till dig efter ordinarie arbetstid?  

6. Hur påverkas du av att telefonen plingar till av ett jobbrelaterat mail eller samtal 

under din lunchrast?  

 

Tjänstemäns upplevelse av kommunikation inom organisationen kring riktlinjer 

och förväntan  

1. Hur upplever du att det finns uttalade riktlinjer från ledare kring att ständigt vara 

tillgänglig? 

2. Hur beskriver du att dessa riktlinjer kommuniceras från ledare till medarbetare? 

3. Hur beskriver du möjligheten till dialog med din ledare om du upplever 

överbelastning i ditt dagliga arbete? 

 

Tjänstemäns beskrivning av hur deras gränslösa arbetsvillkor påverkar dess 

psykiska hälsa  

1. Hur beskriver du din balans mellan arbete och fritid? 

2. Hur beskriver du att du kan hantera denna balans utifrån stress? 

3. Hur beskriver du att denna balans påverkar dina sociala relationer? 

 

Tjänstemäns beskrivning utifrån stöd och kontroll till individuellt lärande och 

utveckling 

1. Hur upplever du att du kan hantera de krav som organisationen ställer på dig 

utifrån dina arbetsuppgifter?  

2. Hur upplever du att dina arbetsuppgifter är stimulerande i form av nya 

utmaningar där du kan utnyttja din kompetens?  

3. Hur upplever du möjlighet till personlig utveckling inom ditt arbete?  

4. Hur beskriver du dina förutsättningar till dialog och att utbyta erfarenheter med 

dina kollegor under arbetstid?  

5. På vilket sätt skulle du beskriva att organisationens ledare arbetar med 

individuell feedback



Referenslista 
 

49. 
 

Referenslista 
Arnfalk, P. (2013, april). Arbete, studier och möten på distans - hur påverkas resandet? 

Delrapport 1: Distansarbete & flexibla arbetsformer. I The International Institute for 

Industrial Environmental Economics (IIIEE). Hämtad mars 27, 2014.     

 

Allvin, M. (1997). Det individualiserade arbetet: om modernitetens skilda praktiker. 

Stockholm: Symposion. 

 

Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G., Lundberg, U. Skärstrand, E. (1998). 

Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser: delstudie 1. Arbete och hälsa vetenskaplig 

skriftserie. [ISBN 91–7045–490–6]. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

 

Allvin, M. (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 1. 

uppl. Malmö: Liber. 

 

Aronsson, G. Göransson, S. (1997). Mellan tids- och resultatkontrakt - En empirisk studie 

av obetalt övertidsarbete. I Arbetsmarknad & Arbetsliv (Vol. 3, s. 85–95). Hämtad april 7, 

2014. 

 

Bittman, M. Brown, J-E. Rose, E. Wajcman, J. (2010). Enacting virtual connections between 

work and home. In Journal of Sociology. (Vol. 46, no 3: 257-275). Sociological abstracts. 

Retrieved February 10, 2014. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Boswell, W-R. Olson Buchanan, J-B. (2007). The use of communication technology after 

hours: the role of work attitudes and work-life conflict. In Journal of Management, (Vol. 33 

no 4, pp. 592-610). [DOI:10.1177/0149206307302552]. Retrieved February 27, 2014 

 

Bruzelius, L. Skärvad, P-H. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Cornelissen, J. (2011). Corporate communication: a guide to theory and practice. (3. ed.) 

London: SAGE.  

 

Djurfeldt, G. Larsson, R. Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 2. [omarb.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 



Referenslista 

 

50. 
 

 

Engström, M-G. Johanson, R. (1997). Med IT mot nya organisations- och arbetsformer. I 

KFB-rapport (97:28) [ISBN: 91-88868-50-8]. Stockholm: 

Kommunikationsforskningsberedning. Hämtad mars 2, 2014. 

 

Erikson, R. Goldthorpe, J-H. (1992). The Constant Flux - A study of Class Mobility in 

Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. Ahrne. G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. Svensson, P. (red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. (s. 36-56). 1. uppl. Malmö: Liber. 

 

Fejes, A. Thornberg, R. (red.) (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Handbok i 

kvalitativ analys. (s. 10-37). 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Feldt, M. (2013). Gränslösa arbeten kräver självstyre och tydlighet.  I Läkartidningen (nr 36 , 

2013 Vol. 110) Hämtad februari 25, 2014.  

 

Findahl, O. (2013). Svenskarna och Internet 2013. I .se Internetstatistik 2013. (Version 1.0) 

[ISBN: 978-91-87437-02-1]. Hämtad april 16, 2014. 

 

Freire, P. (1976). Pedagogik för förtryckta. (8. uppl.) Stockholm: Gummesson. 

 

Granberg, O. (2009). Lära eller läras: om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 2 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser: förändring och friktion i arbetsliv och familj. 

Umeå: Borea bokförslag. 

 

Grönlund, A. (2007). Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i 

Västeuropa och Sverige. I Arbetsmarknad & Arbetsliv (årg 13, nr 2). Sociologiska 

institutionen, Umeå universitet. Hämtad februari 15, 2014. 

 

Gullstrand, D. Brännemo, T. (2013). Jobbet alltid närvarande – en studie om tjänstemännens 

gränslösa arbetsliv. I Unionens enhet för Politik Opinion och Påverkan (uppl. 1500) [ISBN: 

978-91-7391-364-5]. Stockholm: Unionen. Hämtad februari 15, 2014. 

 

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

Arbetsliv i omvandling. [ISBN 91-7045-718-2] [ISSN 1404-8426] Stockholms universitet: 

Pedagogiska institutionen. Hämtad februari 15, 2014. 

 

Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: 

Liber. 

 



Referenslista 

 

51. 
 

Karasek, R. Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York, N.Y.: Basic Books. 

 

Karlsson, J. Eriksson, B. (2000). Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor: en empirisk 

prövning av en retorisk figur. Lund: Arkiv. 

 

Kolb, D-A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and 

development. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

Kotler, P. (1999). Kotlers marknadsföring: att skapa, vinna och dominera marknader. (1. 

uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

Kreps, L. (1990). Organizational communication. Longman: New York. 

 

Kyndt, E. Dochy, F. Nijs, H. (2009). Learning conditions for non-formal and informal 

workplace learning. In Journal of Workplace Learning. (Vol. 21 No. 5, 2009 pp. 369-383). 

Emerald Group Publishing Limited [ISSN: 1366-5626, DOI 10.1108/13665620910966785]. 

Retrieved February 8, 2014. 

 

Lave, J. Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

 

Lundqvist, T. (2010). Visioner om IKT i arbetslivet – från distansarbete till arbete när som 

helst och var som helst? I Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier (No. 2010:14. p. 42). 

Stockholm Hämtad februari 26, 2014. 

 

Patel, R. Tebelius, U. (1987). Om osäkerhet vid insamlande av information. I Tebelius, U. 

Patel, R. (red.) Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och kvantitativt (s.68-82). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rostila, M. (2004). Vart tog det goda arbetet vägen? I Arbetsmarknad och arbetsliv (no 3: 

173- 186). Hämtad den 20 mars 2014. 

 

Rønning, R. (2005). Den institusjonelle ydmykingen. I Nordisk sosial arbeid, 2 (25). 

 

Rubery, J. Grimshaw, D. Marchington, M. (2010). Blurring boundaries and disordering 

hierarchies: challenges for employment and skills in networked organizations. In UK 

commission for employment and skills. (No. 6). Retrieved April 10, 2014. 

 

Sandberg, H. (2011). Samarbetshälsa: om effektivt samarbete och välbefinnande. 1 uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) (2013, mars 25). Arbetsmiljön central i ett 

hållbart arbetsliv. Hämtad april 16, 2014. 

 



Referenslista 

 

52. 
 

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2013, oktober 29). Andel av företagens sysselsatta som 

regelbundet använder internetanslutna datorer i arbetet [Elektronisk]. Stockholm: SCB. 

Tillgänglig på Internet [2014-03-26]. 

 

Sennett, R. (2007). Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas. 

 

SOU (Statens offentliga utredningar) (1998:115). Arbetsmarknadsdepartementet. Regleringen 

av distansarbete. Stockholm 

 

Starkey, K. (1996). How organizations learn. London: International Thomson Business Press. 

 

Svensson, P. Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, G. 

Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder (s.19-35). Malmö: Liber AB 

 

Svensson, M. Svensson, T. Wolff-Hansen, A. Trolle-Lagerros, Y. (2012). The effects of 

reminders in a web-based intervention study. [ISSN: 27:333-340, DOI 10.1007/s10654.012-

9687-5]. Retrieved May 20, 2014. 

 

Stockfelt, T. (1988). Arbetslivets pedagogik: om kompetensutveckling i arbete och näringsliv. 

Stockholm: Timbro. 

 

Trost, J. (2007). Enkätboken. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Turkle, S. (1997). Leva online. Stockholm: Norstedt. 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. [ISBN:91-7307-008-4]. Tillgänglig på Internet [2014-03-14]  

UNICEF (2014, maj 15). Stockholmsföräldrar mest tillgängliga för jobb i mobilen efter 

arbetstid. Hämtad maj 19, 2014.  

Weinstein, I. Nilssen, A. (2013, February). End - User Survey: The “Real” Benefits of Video. 

(p. 29). In Wainhouse Research. Retrieved April 11, 2014. 
 

Welch, M. Jackson, P. (2007). Rethinking internal communication: a stakeholder approach. In 

Corporate Communications: An International Journal. (Vol. 12, No 2, pp. 177-198). Emerald 

Group Publishing Limited. [DOI 10.1108/13563280710744847]. Retrieved April 28, 2014. 

 

WHO (World health organization) (1946). Constitution of the World Health Organization. 

Geneva. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jessica Andersson, Caroline Axelsson
och Gabriella Lundve


