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Frihet eller krav? 

Kvinnors arbetsvillkor och strategier i gränslösa arbeten  

 

Fanny Dahlander och Jennie Stärnman 

 

Arbetsvillkoren inom vissa yrkesområden har blivit mer flexibla och gränslösa, 

vilket innebär att individen själv måste ansvara för när, var, vad och hur arbetet 

ska utföras. Då det gränslösa arbetet karaktäriseras av färre yttre regleringar får 

de anställdas strategier att hantera sitt arbete mer utrymme, vilket även kan antas 

ha betydelse för individernas stress och hälsa i arbetet. Brist på nedvarvning och 

återhämtning anses vara en förklaring till stressrelaterad ohälsa. Syftet med 

studien var att undersöka hur kvinnor upplever ett gränslöst arbete och om deras 

strategier att hantera arbetet påverkar deras återhämtning. Undersökningen 

baseras på en kvalitativ intervjustudie med 14 respondenter samt 

självskattningar av nedvarvning och återhämtning via enkät. Resultatet visade att 

respondenterna överlag upplevde det gränslösa arbetet som en frihet samtidigt 

som en del problematiska förhållanden av gränslösa krav framträdde. 

Respondenternas upplevelse kring flexibiliteten diskuterades och även att de 

kände sig friare än vad de egentligen är.  

  

 

Keywords: Boundaryless work, flexibility, compensatory strategies, recovery, women 
 

 

Inledning 
 

Arbetslivet har under de senaste decennierna kännetecknats av omfattande 

arbetsorganisatoriska förändringar (Sundin & Wikman, 2004). Sedan 1970-talet har företag 

och organisationer gått från den traditionellt hierarkiska och sekventiellt ordnande 

organisationen till en mer flexibel organisation där individen i större utsträckning får 

definiera, planera, strukturera och ansvara för det egna arbetet. Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg (2006) skriver att ju mer flexibelt arbetets organisering blir, dess 

otydligare blir också arbetets avgränsningar gentemot det övriga livet. Arbetet har med andra 

ord blivit mer gränslöst och det blir i hög grad upp till individen att själv upprätta och 

upprätthålla sina egna gränsdragningar. I litteraturen om det moderna arbetslivets gränslösa 

villkor talas det om att den nya flexibiliteten, eller brist på reglering, kan verka på olika sätt 

för olika individer. Vissa individer kan dra nytta av sådana arbetsvillkor medan andra 

upplever en ökad stress och ohälsa. I föreliggande studie kommer undersökningen utgå ifrån 

det gränslösa arbetet med fokus på kvinnors strategier att hantera dessa gränslösa arbetsvillkor 

samt eventuella skillnader avseende deras välbefinnande och hälsa.  

  

Det nya arbetslivet  
  

I den traditionella organisationen, som har varit den dominerande organisationsformen under 

större delen av 1900-talet, fanns det tydliga strukturer och ramar som styrde eller reglerade 

individens arbete. De traditionella organisationerna hade en stabil och avgränsad form som 

styrde när, var och hur arbetet skulle utföras (Allvin et al., 2006; Hanson, 2004; Sullivan, 

1999). Att göra karriär inom de traditionella organisationerna handlade om att arbeta sig uppåt 

i en hierarki där karriären definierades av linjära karriärsteg med successivt högre lön och 



 2 

ökad befordran (Sullivan, 1999). Att arbeta innebar helt enkelt vad individen uträttade inom 

ramen för en sådan organisation, vad individen utförde under sin arbetstid och på sin 

arbetsplats (Allvin et al., 2006). 

 Dock har denna organisationsform de senaste 20- 30 åren utsatts för omprövning på grund 

av de förändrade villkor som företagen ställts inför och som krävt att de ska agera snabbare 

och mer flexibelt (Allvin et al., 2006). Sullivan (1999) skriver att idag har de flesta stora 

företag rört sig från stabila och fasta strukturer till att ha blivit mer flexibla och 

anpassningsbara för nya miljömässiga faktorer, främst på grund av teknikens framfart. Även 

de psykologiska kontrakten mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats i det moderna 

arbetslivet. Istället för att utbyta lojalitet mot en säker och trygg anställning handlar de nya 

psykologiska anställningskontrakten om att arbetstagarna presterar i utbyte mot att de 

förvärvar mer kunskap via sitt arbete, för att bli säljbara på arbetsmarknaden. Såväl 

tryggheten som arbetstagarnas lojalitet till företagen har därmed minskat (Sullivan, 1999). 

Allvin och medförfattare (2006) menar att denna förändring i arbetslivet har inneburit att 

en ny arbetsform växt fram. Denna arbetsform bygger på flexibilitet, och för att uppnå 

flexibilitet i en organisation finns det två skilda vägar att gå, flexibilitet genom förtroende och 

flexibilitet genom utbytbarhet.  Flexibilitet genom förtroende innebär att arbetstagarna i stor 

utsträckning själva får bestämma över sitt arbete. Flexibiliteten genereras genom att beslut i 

arbetet delegeras till arbetstagaren själv och det finns inga organisatoriska gränser för arbetet 

vad gäller tid, rum, utförande och sociala relationer. Genom att bryta ner gränser, vanor och 

rutiner för att göra organisationen mer individberoende och situationsanpassad hoppas 

organisationerna kunna uppnå en ökad flexibilitet. För att uppnå detta har organisationerna 

bland annat infört flextid, distansarbete och persondatorer. De arbeten som innehar denna nya 

arbetsform benämns som ”fria arbeten” och dessa kännetecknas av att de saknar direkt 

vägledning kring vad som ska göras och hur det ska göras. Det finns heller ingen direkt 

anvisning för vad som ska ingå respektive inte ingå i arbetet. Hanson (2004) menar att dessa 

lösa arbetsvillkor medför höga krav på individens egen förmåga till inre reglering, effektivitet 

och fokusering. 

Det andra sättet att uppnå flexibilitet är genom utbytbarhet. Organisationerna gör sig 

oberoende av individen genom att se till att dennes arbetsuppgifter även kan utföras av någon 

annan. Här är det arbetstagarna som ska vara flexibla, snarare än arbetsuppgifterna. Detta sker 

genom att organisationen standardiserar arbetsuppgifterna så att arbetskraften blir billigare 

och mer förutsägbar, arbetskraftens villkor blir mer marknadslika. Ju större del av 

produktionen som kan standardiseras dess större del av arbetskraften kan behandlas på detta 

sätt. Därigenom ökar organisationen sitt handlingsutrymme och sin flexibilitet i förhållande 

till arbetskraften. Det vanligaste sättet för att åstadkomma flexibilitet och optimera 

utnyttjande av arbetskraften är att variera arbetstiderna efter företagets behov, till exempel 

genom deltids- och projektanställning (Allvin et al., 2006). 

  

Gränslösa arbetsvillkor 
  

Allvin och medförfattare (1999) definierar det gränslösa arbetet utifrån fyra olika 

regleringsdimensioner: rum, tid, organisation och anställningsvillkor. Dessa regleringar är 

generella för hela företagsvärlden men ser olika ut beroende på arbetsplats. Rumsregleringen 

anger var individen utför sina arbetsuppgifter samt var företaget har sitt säte och sin 

produktionstillverkning. Tidsregleringen anger arbetstidens omfattning (dag, vecka, år). 

Organisationsreglerna specificerar arbetsordningen och hur organisationen är uppbyggd, den 

kan exempelvis vara hierarkisk. Slutligen finns regler om anställningsvillkor vilka specificerar 

individens arbetsåtaganden (rättigheter och skyldigheter) gentemot arbetsgivaren och dessa 

arbetsvillkor är konstruerade i form av anställningsavtal, lagar och förordningar. Enligt Allvin 
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(1999) är det gemensamma för individer med ett gränslöst arbete, sett utifrån dessa fyra 

dimensioner, framförallt deras individ- och situationsberoende. Att arbetsvillkoren är individ- 

och situationsberoende innebär att det är arbetstagaren själv som måste definiera, planera och 

disciplinera sitt handlande i enlighet med sina egna, situationens eller organisationens 

speciella krav. Arbetet blir med andra ord flexibelt och regleringen av det subjektivt. Allvin 

(1999) menar vidare att detta inte betyder att individen är fri att göra vad den vill, utan snarare 

frikopplad från de traditionella strukturerna. 

     I en studie av Allvin, Wiklund, Härenstam och Aronsson (1999) undersöktes vilka 

konsekvenser det gränslösa arbetet ger individen kopplat till de fyra dimensionerna. Resultatet 

visade att kraven på individen ökar när det kommer till tidsmedvetenhet och anpassning till 

snabba förändringar. Individen får själv planera, strukturera och anpassa sig utifrån arbetets 

tidsaspekter. Studien visade vidare att det kan bli svårt för individen att avgöra när och i 

vilken utsträckning arbetet ska ske, ibland kan arbetet gå ut över fritiden eftersom 

gränssättningen där blir alltmer otydlig. 

Kamp, Lambrecht, Søndergaard och Hvid (2011) har också undersökt gränslösa arbeten 

och menar även de att anställningsvillkoren leder till att individerna får svårt att skilja på 

arbete och fritid. En av dessa studier utfördes på en skola i en stor stad där flera lärare 

observerades och intervjuades. Studien grundades utifrån fem dimensioner av gränslöshet för 

att finna olika strategier i hantering av arbetet. Strategierna för att hantera arbetet var ytterst 

individuella, men struktureringen av arbetstiden följde vissa mönster. Lärarna ansåg att det 

var svårt att hinna med ordentliga raster och pauser, om de inte lämnade skolområdet. Det 

gick även åt mycket tid till att lösa konflikter och bibehålla en god kontakt med eleverna och 

deras föräldrar, samt att mycket arbete även utfördes hemifrån eller på fritiden. För individer 

som har den typ av arbete där de själva ansvarar för arbetets planering och utförande blir det 

extra viktigt att ta vara på tiden genom att arbeta i högt tempo samtidigt som kvaliteten på 

arbetet måste hålla en viss standard.  

     En annan undersökning visade att vissa företag befordrade sina anställda utifrån hur många 

timmar de arbetat respektive hur många resor de gjort under en viss period. De menade att 

detta indikerade hur ambitiösa och pålitliga de anställda var mot företaget. Men detta 

medförde dock att företagen fick svårt att erbjuda kortare arbetstider till de anställda som 

önskade och behövde det (Sullivan, 1999). 

     Mot bakgrund av dessa undersökningar tyder resultaten på att individen själv får avgöra 

var gränsen går för hur lång en arbetsdag ska vara eftersom arbetsvillkoren inte längre har 

några fasta ramar. Arbetslivet har blivit alltmer individualiserat och kravfyllt, arbetstagaren 

vill kanske visa sina bästa sidor för arbetsgivaren och arbetar därmed längre arbetspass än vad 

som anses vara ”normal arbetstid”. Att utöka arbetstiden hjälper arbetstagaren att hantera 

arbetskraven, och detta blir förmodligen extra viktigt för att kunna göra en god karriär. Allvin 

och medförfattare (2006) skriver att det kanske är den viktigaste skillnaden mellan det 

arbetsliv som fanns under större delen av 1900-talet och det nya gränslösa arbetsliv vi nu ser 

växa fram. Arbetsvillkoren är i mindre utsträckning givna, ovillkorliga och allmängiltiga, de 

är istället knutna till speciella villkor och beroende av individuella förutsättningar, 

sammanhang och prestation. 

     När det kommer till det moderna arbetslivet förväntas individen inte bara ta mer eget 

ansvar utan även ha en bred kunskap, många olika förmågor samt vara ambitiös och öppen för 

förändringar för att kunna anpassa sig till den flexibla organisationen. Johnson (2004) skriver 

att arbetstagaren ska ha möjlighet att inta nya positioner och arbetssysslor inom verksamheten 

och samtidigt ha förmågan att självständigt planera och hantera sitt arbete.  

     Även Hanson (2004) menar att individen inom det gränslösa arbetet bör ha förmågor som 

motivation, ansvar, social kompetens och planering eftersom det sker en ständig förändring 

och utveckling inom organisationerna då dessa åtar sig olika uppdrag. Social kompetens och 
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bredare kunskaper efterfrågas i större utsträckning eftersom organisationen blir ett socialt 

nätverk där individerna bestämmer vad som behöver uträttas och hur det ska uträttas, snarare 

än en fast hierarki (Allvin et al., 1999). 

     Sullivan (1999) framhåller också social kompetens och ett brett nätverk som en viktig del 

för att individen ska kunna utvecklas i sin yrkesroll. De traditionellt uppbyggda 

organisationerna uppmuntrar inte arbetstagarna att etablera sådana nätverk. Individer som 

motsätter sig en sådan typ av arbetsform kan därmed få svårigheter att finna nya karriärvägar. 

     Detta innebär att i det nya arbetslivet är det viktigt att vara socialt kompetent samt att 

kunna skapa ett brett nätverk eftersom det ligger mer ansvar på individen. Arbetstagaren 

måste själv kunna definiera, planera, och genomföra sitt eget arbete, och dessutom inneha 

social kompetens för att på så sätt få ett bredare nätverk och genom det bli mer 

anställningsbar. Arbetslivet har med andra ord blivit mer varierande och stimulerande men 

samtidigt blivit mer komplicerat och kravfyllt. Frågan blir då hur det nya arbetslivet påverkar 

arbetstagarna? Upplevs det som att arbetet har blivit firare och öppnare eller mer stressande 

och osäkert?  

I en studie gjord av Grice, McGovern och Alexander (2008) anses ett flexibelt arbete vara 

ett bra hjälpmedel för att få arbetstagarna att uppnå en god balans mellan arbetsliv och fritid, 

vilket gällde för både kvinnor och män.  Ett flexibelt arbete kan dock innebära både positiva 

och negativa effekter för verksamheten och dess anställda. Positiva effekter kunde vara att de 

anställda blir lojala, produktiviteten ökar, arbetsglädjen ökar samt att arbets- familjekonflikter 

minskar. Tänkbara negativa utfall för de anställda och arbetsgivare kunde vara minskad 

kontakt med arbetsplatsen, en förlust av arbetskontroll och en ökad risk för störningar mellan 

arbete och hemmet. Dessa störningar kan leda till minskad kvalitetstid med familjen, ökad 

arbetsbelastning och rollkonflikter, vilket i sin tur kan leda till minskat fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. 

     Vissa studier har även antytt att det finns könsskillnader kring upplevelsen av ett gränslöst 

arbete. Scandura och Lankau (1997) menar att kön kan påverka anställdas uppfattning av 

deras arbetsplats och deras attityd till organisationen. Kvinnor kan utveckla annorlunda 

psykologiska kontrakt med organisationen än män, de kan bli mer engagerade och 

tillfredställda med arbetet när de upplever att deras organisation erbjuder en policy som är 

överensstämmande med familjerollen. Ett flexibelt arbete kan möjliggöra att kvinnor hittar en 

bättre balans mellan arbetsrollen och familjerollen. Studiens resultat visade att flexibelt arbete 

var signifikant relaterat till ett ökat engagemang och arbetstillfredsställelse hos kvinnliga 

chefer. Scandura och Lankau (1997) menar att resultatet antyder att kvinnliga chefer 

uppskattar möjligheten till flexibilitet i sina arbetstimmar mer än manliga chefer. Detta på 

grund av att kvinnor ofta upplever en konflikt mellan att vara chef, maka och förälder. 

     Med tanke på detta vore det intressant att undersöka hur kvinnor med ett flexibelt arbete 

upplever de gränslösa arbetsvillkoren. Innebär de lösa regleringarna enbart fördelar, eller 

finns det även nackdelar med ett sådant arbete? Kan upplevelsen av arbetet bero på vilka 

strategier kvinnorna använder sig av för att hantera dessa nya arbetsvillkor?   

 

Strategier vid gränslöst arbete 

  

Då det gränslösa arbetet karaktäriseras av en mindre grad av yttre reglering får de anställdas 

strategier att hantera sitt arbete mer utrymme, vilket även kan antas ha betydelse för 

individernas stress och hälsa i arbetet. Astvik, Mellner och Aronsson (2006) menar att 

individen i allt större utsträckning måste utforma egna strategier för att kunna hantera de 

alltmer lösa tid- och rumsstrukturerna. Tidigare, i den traditionella arbetsorganisationen, 

hanterades krav med kollektiva strategier. Arbetarkollektivet var som den skyddande 

bufferten mellan den begränsande individen och det ekonomiska systemets krav, men när 
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kollektivet försvagades genom individualisering och heterogenisering, försvagades också 

bufferten mellan individ och system. Således har individen blivit allt mer tvungen att möta 

dessa krav på egen hand och därmed har strategierna blivit mer individuella. 

     Astvik och medförfattare (2006) beskriver vidare att i den traditionella 

arbetsorganisationen skedde intensifieringen av arbetet, främst inom rumsliga och tidsmässiga 

ramar, men i det gränslösa arbetet medverkar den moderna informationstekniken till att öppna 

upp arbetet tidsmässigt och rumsligt, och därmed finns det längre inte några hinder mot att 

arbetet utförs utanför arbetstidens och arbetsplatsens ramar. Individen kan nu överskrida 

arbetets rumsliga och tidsmässiga gränser och en intensifiering av arbetet kan ske. Astvik och 

medförfattare (2006) beskriver flera olika typer av sådana kompensatoriska strategier. En av 

de vanligaste typerna av strategier är att arbeta mer och göra olika extrainsatser, t.ex. att öka 

arbetstakten, dra in på pauser eller dra in på tid för lunch. Om dessa kompensatoriska 

strategier inte är tillräckliga kan individen arbeta mer än den formellt eller informellt avtalade 

arbetstiden. 

     Enligt Kamp och medförfattare (2011) visade det sig att normerna som finns inom det 

gränslösa arbetet, vilka indikerar att arbetstagaren bör vara kreativ, innovativ, flexibel och 

socialt kompetent, har en stor inverkan på hur man löser konflikter beträffande strukturering 

av tid. Det skulle alltså kunna vara så att individer som inte har dessa förmågor får svårare att 

hantera de gränslösa villkoren.  

     En ytterligare kompensatorisk strategi, som inte bara påverkar arbetets förutsättningar utan 

även den egna hälsans, är sjuknärvaro, då individen går till arbetet trots att denne egentligen 

är i behov av vila och sjukfrånvaro. Orsaken till sjuknärvaro är bland annat tidspress, brist på 

resurser och att individen vet att arbetsuppgifterna inte tas om hand av någon annan vid 

sjukdom, utan de samlas då istället på hög (Aronsson & Gustafsson, 2005; Aronsson, 

Gustafsson & Dallner, 2002). Hög sjuknärvaro innebär sannolikt en ökad risk för mer ohälsa, 

i första hand genom att det kan leda till försämrad återhämtning (Astvik et al., 2006). 

     Aronsson och Gustafsson (2005) menar också att individens handlingsalternativ vid 

bristande resurser och tidspress kan vara att försöka bemöta ökande krav med att öka sina 

egna arbetsinsatser, och om detta inte är tillräckligt kan man hantera kraven genom betald 

eller obetald övertid. När resurserna och organisationens flexibilitet inte räcker till utvecklar 

man ett kompenserande handlingsmönster. Detta handlingsmönster kan individen, vid sidan 

av sjuknärvaro, även använda vid egen ohälsa genom att ta ut semester eller kompledigt vid 

sjukdom istället för sjukfrånvaro. 

     I studien av Astvik, Mellner och Aronsson (2006) undersöktes långtidssjukskrivnas 

tidigare erfarenheter och strategier i arbetet och resultaten visade bland annat att individer 

som stod inför ökade krav och växande arbetsbörda hade haft svårt att begränsa sitt 

engagemang och avgöra när den egna arbetsinsatsen kunde bedömas som tillräckligt bra. För 

att möta den obalans som uppstod mellan arbetets krav och resurser kompenserade man 

genom att öka de egna insatserna. Detta ledde till att man arbetade mer och hårdare och 

försökte effektivisera sina egna insatser, vilket i sin tur ledde till stressrelaterad ohälsa. 

I en nyligen genomförd studie (Astvik & Melin, 2012) undersöktes med hjälp av 

klusteranalys olika mönster av copingstrategier och deras konsekvenser för de anställdas 

hälsa. Klusteranalysen identifierade tre olika grupper som använde olika typer av strategier. 

Den första gruppen karaktäriserades av att de sa ifrån och bad om stöd och hjälp vid hög 

arbetsbelastning, den andra gruppen använde i huvudsak olika typer av kompensatoriska 

strategier vid hög arbetsbelastning och den tredje gruppen karaktäriserades av att de använde 

mycket få strategier med undantag för att arbeta intensivare vid hög arbetsbelastning. 

Resultaten av hierarkiska regressionsanalyser visade att efter kontroll av bakgrundsvariabler 

samt arbetsvillkor såsom krav och resurser i arbetet så hade typ av strategier betydelse för 

samtliga undersökta hälsovariabler. Användningen av kompensatoriska strategier var negativt 
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relaterat till stressrelaterade symtom, trötthet och bristande återhämtning samt 

sömnsvårigheter på grund av arbetet.  

  

Återhämtning och allostatisk stress 
  

Nedvarvning och återhämtning anses som betydelsefulla faktorer för att motverka 

stressrelaterad ohälsa. Dessa faktorer är elementen i den allostatiska stressmodellen som 

beskriver de kroppsliga systemens strävan att uppnå stabilitet och anpassning genom snabba 

förändringar (Juster, McEwen, & Lupien, 2009). Enligt den allostatiska stressmodellen 

innebär ett fördelaktigt och hälsosamt sätt att reagera på stress att individen akut aktiverar 

olika biologiska system som bidrar till att öka prestationsförmågan, försvara kroppen och 

underlätta anpassningen till nya krav och situationer. Men om denna aktivering upprepas med 

täta återkommande perioder och inte ger tillräcklig vila och återhämtning bidrar det till 

förslitning av de kroppsliga resurserna, och därmed ökar risken för ohälsa på längre sikt 

(Allvin et al., 1998; Gustafsson, Lindfors, Aronsson, & Lundberg, 2006). Aronsson et al., 

(2010) skriver att en upprepad utsättning för stress utan vila och en långvarig fysiologisk 

aktivering av kroppens stressystem är reaktionsmönster som alla ökar risken för ohälsa. En av 

de viktigaste återhämtningsfaktorerna efter ansträngning är sömn.  

Det finns olika typer av allostatisk belastning med hälsokonsekvenser. En typ är att 

normala stressresponser förekommer så ofta att de på längre sikt skadar kroppens 

regleringssystem t.ex. kvantitativ överbelastning. En annan är bristande förmåga att kunna gå 

ner i varv efter ansträngning. En tredje typ är att individen saknar yrkeskunskaper och 

nödvändigt handlingsutrymme för att kunna svara på omgivningens krav (Aronsson, Astvik, 

& Gustafsson, 2010). 

     Allostatisk belastning och anspänning kan också uppkomma genom oro, ångest eller 

kognitiv förberedelse inför arbetet (Aronsson et al., 2010). Hur arbetet organiseras spelar även 

en stor roll för nivån av allostatisk belastning och stress. Det kan vara alltifrån möjligheter att 

fullfölja arbetsmoment, avbrott, att kunna avsluta uppgifter inom arbetsdagens ram, 

handledning och stöd för att hantera och lösa problem. Det finns även individ- och 

intraindividuella skillnader i återhämtning, samma individ kan ha olika återhämtningstid vid 

olika tidpunkter beroende på tidigare belastning. 

     Nedvarvning och återhämtning kan mätas genom självskattning samt genom fysiologiska 

mått. I en studie av Aronsson och Svensson (1997) om nedvarvning och återhämtning bland 

lärare konstruerades sex frågor för att identifiera nedvarvnings- och 

återhämtningsnivån. Resultatet visade på att de personer i den grupp som inte var återhämtade 

rapporterade betydligt mer ohälsoproblem, sjuknärvaro och problematiska arbetsvillkor än 

den andra gruppen där de flesta kände sig återhämtade. 

     Sonnentag och Niessen (2008) skriver att ett arbete som kräver stor arbetsbörda och 

emotionell förslitning kan orsaka emotionell utmattning och därmed behov av återhämtning 

för individen när denne i sin tur måste reglera sina känslor och öka sina arbetsinsatser för att 

hantera arbetets krav. Något som också kan orsaka emotionell utmattning och behov av 

återhämtning kan vara att man har svårt att stänga av tankar som handlar om arbetet när man 

egentligen är ledig. Svårigheten med denna psykologiska avskiljning mellan arbete och fritid 

kan även bero på vilka gränser som finns när det kommer till att arbeta hemma (Sonnentag & 

Niessen, 2010). 

     Forskningen har även funnit ett samband mellan hög arbetsbörda och en individs 

välmående. Ilies, De Pater och Dimotakis (2010) upptäckte i en studie att ökad arbetsbörda 

kunde förknippas med både psykologiska och fysiologiska reaktioner hos individen, 

exempelvis känslosam smärta och högt blodtryck, samt att individen hade en lägre skattad 

känsla av välbefinnande på slutet av sin arbetsdag. De upptäckte även att de individer som 
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hade lägre kontroll på sin arbetssituation och som fick mindre stöd av organisationen hade 

högre känslomässig smärta och högre blodtryck än de som kände att de fick bra stöd och hade 

god kontroll över sitt arbete.  Med detta i åtanke, finns det specifika strategier vid hög 

arbetsbörda som kan underlätta en individs återhämtningsgrad?  

  

Syfte och frågeställningar 
  

Nya organisationsformer och ny teknik har forcerat gränserna för arbetets förutsättningar i tid 

och rum samt öppnat upp för individuella gränsöverskridande kompensationsstrategier 

(Astvik et al., 2006). Forskningen har diskuterat huruvida individers olika strategier att 

hantera sina oreglerade arbetsvillkor kan ha betydelse för hälsa och välbefinnande. Aronsson 

och Gustafsson (2002) menar att perioder av vila och återhämtning är nödvändiga för att 

kunna möta nya krav. Om individen efter en ansträngning inte kommer ned till sin basnivå 

före nästa ansträngning samlas påfrestningar och den totala förslitningen av det biologiska 

systemet påverkas. 

     I den inledande litteraturgenomgången framkommer olika frågeställningar om hur de 

oreglerade arbetsvillkoren kan påverka individen och dennes hälsa; medan oreglerade villkor 

är en frihet för vissa blir det en belastning för andra? Kunskapen inom detta fält är väldigt 

begränsad och få studier har genomförts med fokus på individers strategier att hantera 

oreglerade arbetsvillkor kopplat till återhämtning. Litteraturgenomgången har antytt olika 

resultat gällande hantering av ett gränslöst arbete, där den ena studien visar på att det flexibla 

arbetet kan bidra med störningar i familjelivet då arbetet bland annat innebär hög 

arbetsbelastning, medan den andra studien visar på att det flexibla arbetet snarare underlättar 

balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Eftersom det anses vara vanligare att kvinnor tar 

huvudansvaret för hemmet vore det intressant att undersöka enbart kvinnors upplevelse av ett 

gränslöst arbete och hur det flexibla arbetet påverkar balansen mellan kvinnornas fritid och 

arbetsliv, samt om deras val av strategier har någon inverkan. Därmed blev syftet med 

föreliggande studie att genom kvalitativ metod undersöka ett antal kvinnors strategier att 

hantera oreglerade villkor avseende var, när och hur arbetet utförs, samt att undersöka 

eventuella kopplingar mellan deras val av strategier och deras grad av återhämtning. Detta 

utan att fokusera på könsrollerna. Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

  

 På vilket sätt är respondenterna reglerade i sitt gränslösa arbete och hur upplever de 

sina regleringar?  

 Vilka strategier använder sig respondenterna av för att hantera det gränslösa arbetet? 

 Finns det mer eller mindre konstruktiva strategier när det gäller respondenternas 

återhämtning? Det vill säga: skiljer sig de strategier eller mönster av strategier åt 

mellan respondenterna som uppger lägre respektive högre grad av återhämtning?  

  

Metod 

  

Deltagare 
  

För att kunna besvara undersökningens frågeställningar kontaktades fjorton kvinnor i åldrarna 

30-52 år för personliga intervjuer. Kriterierna för att delta i studien var att respondenternas 

arbetsvillkor karaktäriseras som gränslösa i aspekterna när, var och hur. Respondenterna 

valdes ut genom ett målinriktat urval via uppsatsförfattarnas kontaktnät med avseende på 

arbetsvillkor. Bryman (2011) skriver att ett målinriktat urval är att rekommendera när 

forskaren grundar sin undersökning på intervjuer. Målinriktat urval är av det strategiska slaget 

där man väljer ut de respondenter som är relevanta för att kunna besvara forskningsfrågan. 
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     Vad gäller familjeförhållanden var elva av de fjorton respondenterna gifta eller 

sammanboende. Sju av respondenterna hade hemmavarande barn, en hade inga 

hemmavarande barn och sex personer hade inga barn. Vidare hade alla utom en 

eftergymnasial utbildning, huvudsakligen inom ekonomi och juridik.  Majoriteten av 

respondenterna var anställda på relativt stora företag inom media, marknadsföring, fastigheter, 

inköp, juridik, IT och försäkringar. Men några var även entreprenörer inom organisations- 

eller managementutveckling. Alla respondenter karakteriserades av att de hade högt uppsatta 

tjänster. 

       

Material 
  

För att skapa en djup förståelse för respondenternas upplevelser utformades en 

semistrukturerad intervjuguide som användes vid alla intervjutillfällena. Att använda 

kvalitativa forskningsintervjuer är passande om problemområdet fokuserar på människors 

upplevelser och erfarenheter (Kvale, & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden var uppdelad i 

olika sektioner; introduktion, bakgrund, arbetsinnehåll och arbetsvillkor, reglering av arbetet 

(när, var, vad och hur) samt frågor om deras strategier att hantera dessa villkor. 

 Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor om individen och dennes arbetserfarenhet inom 

yrket, branschen och nuvarande arbetsplats, som efter det följdes upp av frågor om 

organisationsuppbyggnad och personliga upplevelser kring de fyra dimensionerna, vilka 

karaktäriserar det gränslösa arbetet. Frågorna i intervjuguiden var avsedda att få 

respondenterna att på ett öppet och självständigt sätt kunna berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter i arbetet. Intervjuerna varade i ca 45 minuter vardera och spelades in. Samtliga 

intervjuer transkriberades och det utskrivna materialet omfattade 82 sidor text.  

     Metoden som använts i studien var i huvudsak kvalitativ, men vi bedömde att det var svårt 

att intervjua om respondenternas återhämtning och valde därför att undersöka återhämtning 

via ett antal beprövade enkätfrågor (Gustafsson et al., 2006). Enkäten bestod av 8 frågor som 

var utformade för att mäta nedvarvning och återhämtning. Frågorna var: Känner du dig 

utvilad och återhämtad när du börjar arbetet på morgonen? Känner du dig utvilad och 

återhämtad efter en helgledighet? Känner du dig utvilad och återhämtad efter en flera veckor 

lång ledighet? Känner du dig mycket trött under arbetsdagen? Känner du dig fylld av energi 

under arbetsdagen? Känner du dig kroppsligt trött efter arbetsdagen? Känner du dig psykiskt 

trött under arbetsdagen? Har du haft svårt att sova de senaste tre månaderna på grund av 

tankar på jobbet? Svarsalternativen var ställda i femgradig skala och gick från: Mycket 

sällan/aldrig (1), Ganska sällan (2), Ibland (3), Ganska ofta (4), Mycket ofta/alltid (5).  

Frågorna har använts i tidigare forskning och är validerade mot kortisolutsöndring 

(Gustafsson et al., 2006). Frågorna avsåg inte att mäta den fysiska stressnivån utan snarare att 

ta fasta på hur respondenterna vanligen bedömer sin egen nedvarvning och återhämtning. 

Inget bortfall förekom.  

  

 Procedur 

  

Kontakten med respondenterna skedde via mail där information gavs om undersökningens 

syfte vilket var att undersöka hur kvinnor upplever ett gränslöst arbete och om deras strategier 

att hantera arbetet påverkar deras återhämtning. Respondenterna informerades även om de 

forskningsetiska principerna samt att allt som innefattar undersökningen är konfidentiellt och 

att intervjuerna kunde avbrytas när som helst. 

Innan intervjuerna genomfördes först en introduktion med presentation och syfte med 

undersökningen samt information om individskyddskraven. Båda uppsatsförfattarna var 

närvarande under samtliga intervjuer. Efter att intervjuerna var avslutade fick respondenterna 
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fylla i självskattningsformuläret om återhämtning och nedvarvning. Platsen för intervjuerna 

varierade eftersom respondenterna själva fick avgöra var och när dessa skulle genomföras. 

Elva av respondenterna intervjuades på sin arbetsplats och tre i sina hem.  

 

 Databearbetning 

   

De inspelade intervjuerna transkriberades till textdokument för att lättare kunna upptäcka 

specifika mönster i det insamlade materialet. Vid analysen användes en hermeneutisk ansats 

för att skapa bilden av en helhet. Hermeneutiska förståelseformer kräver inte att finna en enda 

korrekt och objektiv bild av ett uttalande, utan det kan istället finnas en mångfald av 

rättmätiga tolkningar. Materialet sammanställdes och avlästes noggrant genom den 

hermeneutiska cirkeln där den första vaga uppfattningen om materialet hela tiden utvecklades 

under analysens gång, då materialet delades in i olika partier för att vidare relateras till 

helheten och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare meningskoncentrerades 

intervjupersonernas utsagor, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) betyder att delar av 

intervjuerna kategoriseras under olika teman. För att stärka studiens validitet användes så 

kallad dialogisk intersubjektivitet under urskiljandet och tolkandet av det sammanställda 

materialet, vilket innebär ett rationellt samtal och ömsesidig kritik mellan oss om tolkning av 

mening. På samma sätt var också intervjuerna utformade för en slags kommunikativ validitet 

där intervjusamtalet också innehåller förhandlingar om meningen mellan intervjuare och 

intervjuperson. De teman som identifierades var förenade med frågeställningarna och tidigare 

studier om gränslöst arbete och strategier. Strategierna att hantera arbetet som identifierades 

delades in i fyra huvudkategorier: självreglerande, kompensatoriska, söka socialt stöd samt 

motion och träning.  

     En sammanställning av varje individs strategier med huvudkategorier och underkategorier 

genomfördes för att identifiera skillnader och likheter mellan individer och därmed undersöka 

en eventuell gruppindelning baserad på liknande strategier som sedan kunde testas mot 

återhämtning. En gruppindelning genomfördes baserad på antalet kompensatoriska strategier 

som individerna använde. En grupp benämndes högkompensatoriska (de använde minst 5 av 7 

olika typer av kompensatoriska strategier) och en grupp benämndes lågkompensatoriska (de 

använde 4 eller färre av 7 kompensatoriska strategier). Dessa grupper jämfördes med ett 

Pearson korrelationstest för att se om det fanns ett samband mellan vilka strategier 

respondenterna använde sig av och deras nedvarvning- och återhämtningsgrad.  

  

Resultat 
 

Inledningsvis presenteras resultatet utifrån hur individerna är reglerade i sina arbetsvillkor 

med avseende på aspekterna när, var och vad/hur samt deras upplevelser kring detta. Därefter 

presenteras de strategier individerna använder sig av för att hantera sitt arbete. Slutligen 

presenterar resultatet huruvida dessa strategier har ett samband med respondenternas 

återhämtning.  

 

Regleringar 
  

När. De flesta respondenterna menar att de inte har några fasta arbetstider men att det 

däremot förväntas att de ska befinna sig på arbetet under normala arbetstider. De flesta 

respondenterna har många möten som de behöver delta i samt att de behöver finnas 

tillgängliga som stöd för sina medarbetare, de anpassar sig efter arbetssituationen. Dock 

nämner några att det finns reglerade tider men att ingen följer dessa eftersom att arbetet styrs 

av frihet under ansvar. Alla respondenter arbetar mer än normal arbetstid. De flesta menar att 
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arbetet intensifieras under vissa perioder, vilket bidrar till att de förlänger sina arbetsdagar. 

Många arbetar på kvällar och det händer även att vissa arbetar helger och semestrar, men att 

de försöker undvika det så mycket som möjligt. Många menar att de ofta tänker på arbetet på 

fritiden men att detta inte anses som negativt då de upplever sitt arbete som engagerande och 

intressant: 

  

”Stör mig skulle jag inte säga att det gör, snarare att jag är lyckligt lottad som vet så pass 

mycket mer än vad alla andra vet i just den typen av fråga. Man drar ju inte en gräns, man 

är ju liksom inte en person som är på jobbet och en person som är privat, utan man är en 

hel människa” 

En annan gemensam nämnare var att alla respondenter alltid fanns tillgängliga via mobil och 

mail, vissa för att deras arbeten krävde det och andra för att de tyckte att det ingav mer 

kontroll över arbetssituationen om de ständigt var kontaktbara via mail och mobil: 

  

”Jag gillar ju att kolla mailen hela tiden, det stressar mig inte” 

  

Att alltid vara tillgänglig kunde dock upplevas som både en fördel och en nackdel. Det kunde 

ibland kännas som påfrestande och frustrerande att aldrig riktigt kunna släppa arbetet: 

  

”Negativt att man förväntas vara tillgänglig hela tiden, t.ex. jag mailade dig igår kväll vid 

nio varför svarade du inte. Man är liksom aldrig riktigt ledig, man kan känna behov av att 

gå in och kolla mailen efter man gått från jobbet, man förväntas alltid vara tillgänglig”. 

De flesta trivs med flexibiliteten och organisationens förtroende med frihet under ansvar. De 

menade att ett 8-17 arbete inte hade fungerat i längden med tanke på både deras personlighet 

och på hur deras vardag såg ut i övrigt. De som hade barn uttryckte att den största fördelen 

med att inte ha någon specifik reglering i när- aspekten var att de kunde gå tidigare vissa 

dagar för att hämta barnen på förskolan och i efterhand arbeta in den tiden på kvällen eller 

liknande. 

  

”Jag tycker det är rätt naturligt att det liksom flexar lite så där, men det är för att jag 

tycker att jag har ett kul jobb!” 

  

”Jag tycker det är väldigt skönt, jag trivs ju med det här, jag skulle inte vilja ha 8-5 och 

vara bunden till det” 

  

Flexibiliteten upplevs dock inte alltid som en frihet, det kan ibland uppstå problem. Många 

respondenter tänkte på arbetet även vid ledighet och många upplevde gränsen mellan arbete 

och fritid som flytande och att arbetskraven ibland kunde störa möjligheten till ledighet:  

  

”Jag är ju aldrig helt ledig. Jag kollar mailen oavbrutet, kvällar och helger, semestrar och, 

alltid! För det är väldigt viktigt, som i vår bransch, du måste vara oerhört tillgänglig.” 

  

”Det som är negativt är att man aldrig riktigt kan släppa! Jag vet ju att det kommer ju 

aldrig komma till den dagen att man går från jobbet och känner att man är klar. Det känns 

inte som att det finns någonting som heter klar, utan snarare, nu har jag gjort det här som 

jag verkligen behöver göra idag och nu kan jag gå hem. Kan bli svårt att sätta gränser där 

eftersom man vill prestera bra!” 
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Fyra av respondenterna utmärkte sig eftersom de hade många aktiviteter och evenemang som 

var knutna till arbetet vilka de var tvungna att delta i under fritiden: 

”Gränsen mellan arbete och fritid är ganska hårfin. Mycket av min fritid är ju bunden till 

jobbet, mycket event på kvällarna som vi ska gå på o.s.v.”  

  

Var. Alla respondenter upplevde VAR- aspekten som mycket fördelaktig eftersom det 

fanns stor frihet och fler valmöjligheter i just den aspekten. Det fanns exempelvis möjlighet 

att arbeta hemifrån, på bussen, fritidshuset eller utomlands om man ville det. En respondent 

nämnde bland annat att hon kunde ta några extra dagar om hon åkte bort på semestern 

eftersom hon kunde ta med sig arbetet och arbeta därifrån. En annan fördel med VAR- 

aspekten var, som togs upp tidigare, att man kunde gå tidigare för att hämta barnen på 

förskolan för att sedan ha möjlighet att kunna ta upp arbetet hemma på kvällen igen.   

     Samtliga respondenter ansåg att det var skönt att ha en arbetsplats att gå till men att det 

egentligen inte fanns någon reglering gällande detta. De behövde inte befinna sig på 

arbetsplatsen dagligen, men på grund av alla möten och behovet av ett nära samarbete med 

kollegor var det ändå viktigt att finnas på plats på kontoret.  En annan gemensam nämnare var 

att de arbetade hemifrån då de ville arbeta ostört och fokusera extra noga på en arbetsuppgift. 

Två av respondenterna hade dessutom bestämt en fast dag i veckan som de arbetade hemifrån, 

mycket på grund av att de pendlade till arbetet. Detta upplevdes som mycket positivt och tids- 

sparande.    

  

”Det finns ingen reglering, det är mer möten som styr skulle jag säga. ” (…)”Men man ska 

inte underskatta den fysiska kontakten heller, man kan inte arbeta hemifrån jämt, men 

någon dag då och då. Jag får ju mer gjort när jag är hemma, det är lugnare. Men jag gör 

inte det så ofta, bara ibland.” 

  

”Vi har ju såna där dosor så att vi kan komma åt mailen överallt, ett slags 

säkerhetssystem, som man kan ha både när man reser eller om man är hemma eller nåt 

annat. Man kan logga in via den så vi kommer åt hela servern. Det är också ett sätt för 

företaget att komma åt den här rörligheten” 

  

Många arbetade helst övertid på kontoret då de ansåg att det var lättare att koncentrera sig på 

arbetsplatsen under kvällstid eftersom de annars blev distraherade i hemmet. Samtidigt sade 

många att de arbetade hemifrån flera kvällar i veckan i kompletterande syfte när de inte hunnit 

med allt de egentligen skulle ha utfört under arbetsdagen. 

  

Vad/Hur. De flesta upplever friheten i vad och hur- aspekten som positivt, de vill inte att 

arbetet ska vara för detaljstyrt och strukturerat:  

  

”Försöker man styra in folk för mycket så blir det inte utmanande och det blir inte kul. 

Man behöver tänka själv”. 

  

Däremot kunde det ibland upplevas som lite frustrerande när det blev för fritt i hur en uppgift 

skulle lösas och när det samtidigt inte fanns några tydliga krav. För att kunna lösa vissa 

arbetsuppgifter behövdes både kreativitet och stor problemlösningsförmåga. Respondenterna 

kände även att de otydliga kraven kunde bidra till att det även blev svårt att prioritera rätt 

bland alla olika arbetsuppgifter. Bland några respondenter fanns tendensen att hela tiden vilja 

överprestera och att vilja visa sig duktig. Dessa personer hade svårt att säga nej och sätta 

gränser, vilket ledde till att de tog på sig för mycket arbete. 
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     De flesta av respondenterna hade inte speciellt väldefinierade arbetsuppgifter, de hade 

tydliga långsiktiga mål om vad verksamheten ville nå inom olika frågor, men inte några 

tydliga kortsiktiga mål om hur man skulle komma dit. Det var endast två respondenter som 

menade att det var tydligt vad som skulle utföras. Den ena personen menade att detta berodde 

mycket på företagets policy och den breda yrkesrollen, medan en andra anvisade att denne 

hade ett speciellt arbete på det sättet att det inte fanns några tydliga roller. Arbetet blev 

därmed mycket individanpassat och arbetstagarna på den arbetsplatsen fick själva avgöra 

vilka frågor de skulle uträtta. Däremot fick dessa respondenter själva bestämma hur arbetet 

skulle utföras, vilket är något som stämmer in på alla respondenter. Med andra ord kan man 

säga att arbetsuppgifterna kunde vara definierade i olika grad, men att det till stor del är 

erfarenhet som avgör hur de skulle verkställas.  

  

”Nja inte alls definierade. Det är mycket som lämnas öppet. Det kan vara att man ber mig 

att vi vill titta på detta sen är det upp till mig att ta fram något som uppfyller de kraven. 

Det är väldigt fritt men också att man ska komma själv med det, mycket upp till mig. En del 

är ju rutinarbete men mycket är upp till mig själv att skapa grejerna”. 

  

”Ibland tycker jag det är en brist att jag inte har någon arbetsbeskrivning, att det är så 

flytande och så. Men jag tycker ändå fördelarna överväger nackdelarna”. 

  

Ett fåtal av respondenterna tyckte att det var tydligt när en arbetsuppgift var färdig medan de 

flesta menade att deras arbete uttryckte sig i långa processer som kunde ta månader eller till 

och med år att genomföra. Därmed blev det inte speciellt tydligt när någonting var klart. 

  

”Det kan ju vara lite svävande… Man kanske inte får en viss bekräftelse just i stunden, 

utan det brukar ta ganska lång tid innan man ser när man har nått det målet”. 

  

Alla lägger tonvikt på samarbete med sin arbetsgrupp och att detta är oerhört viktigt för att få 

sitt eget arbete att fungera samt för att nå verksamhetens övergripande mål. De flesta hade 

bland annat medarbetarsamtal, några hade flera stycken under årets gång, där de tillsammans 

med sin chef respektive arbetsgrupp diskuterade både den personliga utvecklingen och de 

personliga målen, samt verksamhetens mål. Detta för att ta emot bekräftelse och kritik men 

även för att skapa en tydligare bild av verksamheten och det dagliga arbetet. 

     De flesta säger att det inte finns några speciella rutiner och alla stämmer in i att det alltid 

sker oförutsedda situationer och att det därmed är viktigt att kunna hantera sådana situationer 

på ett bra sätt. Endast en person arbetade efter särskilda system, vilket gav arbetet en viss grad 

av rutin, men personen menade ändå att arbetet ofta krävde att gå utanför ramarna och finna 

nya lösningar. En respondent svarade så här på frågan; Har du svårt att hantera oförutsedda 

situationer? 

  

”Nej, då tror jag man ska göra någonting annat, faktiskt. sen också när man jobbar med 

människor så går det ju inte att förutsäga, det är alltid oförutsedda situationer. Har man 

svårt att vara flexibel då ska man inte jobba i den här typen av miljö överhuvudtaget tror 

jag” 

  

En stor del av respondenterna upplevde inte att det fanns så mycket tid till reflektion och 

samtal om deras arbetssätt eftersom det hela tiden fanns mycket att göra. De flesta önskade 

mer tid till detta:  
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”Det är nog inte så mycket tid för det, det är nog direkt vidare till nästa grej. Snabba 

beslut och det känns som man lite hela tiden går runt och släcker bränder”. 

  

Några personer tyckte dock att den verksamheten som de arbetade på var bra på att se till att 

det fanns tid för reflektion och eftertanke, främst genom avstämnings- och 

medarbetarsamtalen som de hade med närmaste chef och kollegor.  

  

Strategier 

 
De strategier som kunde urskiljas i materialet var totalt 16 till antalet och delades in i fyra 

huvudkategorier (se tabell 1).   

 

Tabell 1. Indelning av strategier i huvudkategorier och underkategorier  

 

Huvudkategori  Underkategori 

Självreglerande Prioritera 

Delegera 

Planerar arbetet i förväg 

Sätter gränser/påverkar mängd 

Arbetar hemma för fokus 

Kompensatoriska Förlänger arbetsdagen 

Tillgänglig via mobil & mail 

Drar in på lunch/raster 

Arbetar över på helger 

Arbetar på flyg/råg/buss 

Arbetar på semestern 

Sjuknärvaro 

Söker socialt stöd Nätverk 

Stöd och hjälp av kollegor & närmaste chef 

Träning & motion Tränar  

Promenad  

 

Självreglerande. En vanlig övergripande strategi som kunde urskiljas ur materialet var 

att prioritera eftersom det fanns så många olika typer av arbetsuppgifter som respondenterna 

ansvarade för. För att hålla reda på alla olika uppgifter utformade de flesta prioriteringslistor 

och minnesanteckningar där de tydligt kunde se vilka uppgifter som var akuta för att senare 

kunna fokusera på de uppgifter som fanns längre ner på listan. Respondenterna kände sällan 

en känsla av att de var helt klara med arbetet eftersom det alltid fanns saker att göra. Några 

personer tyckte att det var svårt med prioriteringar och kände att de hade alldeles för otydliga 

krav på sig. En av respondenterna svarade på följande sätt: 

  

”Man måste lyckas med prioriteringen, för det finns alltid tusen saker att göra. Se till att 

man inte jobbar för mycket från inkorgen utan från sin egen prioriteringslista” 

  

Någonting som ytterligare underlättade arbetet var att planera långt i förväg och sätta upp 

olika delmål för att uppnå verksamhetens övergripande mål. På det viset kunde 

respondenterna se var det fanns luckor där de kunde uträtta uppgifter som inte var brådskande. 
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De kunde även se var de intensiva perioderna skulle uppstå och därmed inte blockera 

kalendern med för mycket privata tillställningar under de perioderna.  

     Delegering var också en strategi som många använde sig av, för att inte överbelasta sig 

själva. De uttryckte att det var viktigt att delegera rätt så att det blev tydligt vem i 

organisationen som skulle göra vad.  

 

”Att kunna delegera, det är jag väldigt bra på. Att inte göra allt själv, det är väl typiskt 

kvinnligt annars”.  

 

Några uttryckte dock att de gärna tog på sig mer eftersom de hade svårt att säga nej och sätta 

gränser. Sex stycken sade att de kunde påverka mängden av arbetsuppgifter men att de endast 

gjorde det under intensiva perioder. De menade att de kunde säga stopp när de tyckte att 

arbetsbelastningen blev för hög.  

  

Kompensatoriska strategier. Samtliga respondenter förlängde sina arbetsdagar vid 

intensiva perioder och ibland kunde det räcka med att bara tänka tanken på att de hade 

möjlighet att förlänga arbetsdagen om så skulle behövas, för att minska stressen. 

  

”Det är skönt att kunna se t.ex. att idag kommer jag inte kunna gå hem alls, då ringer man 

hem så säger man att nu kommer det vara så här idag, och då får man en helt annan 

arbetsro helt plötsligt. Då är man inte stressad över en tid som inte har med jobbet att 

göra, nu kan jag liksom sitta här tills jag är klar med det här och det tycker jag är en skön 

känsla”. 

  

Hälften av respondenterna arbetade på helgen i förberedande syfte för att få en bättre 

överblick inför kommande arbetsvecka. Många respondenter använde även vardagkvällarna 

till att gå igenom och besvara mail eftersom de ofta inte hann med detta under dagen. Några 

nämnde även att de gärna arbetade hemifrån när de behövde lugn och ro till att fokusera på en 

specifik arbetsuppgift. 

 Någonting som också utnyttjades under intensiva perioder var att dra in på lunch och rast 

för att spara tid. Detta skedde också i olika grad, några tyckte att lunchen var jätte viktig för 

att tillåta sig själva en ordentlig paus, medan de flesta hellre tog en kaffe eller en matbit vid 

skrivbordet istället eftersom de ansåg att tiden annars inte räckte till.  

  

”Nu är man ju inne i ”äta smörgås på kontoret” perioden. Nu har man ingen tid till att 

träffa kompisar särskilt mycket o.s.v. Nu prioriterar man det som står närmast, d.v.s. 

familjen, jag vill gå till gymmet 1-2 ggr i veckan och jobbet”    

  

Alla respondenter var tillgängliga via mobil och mail men i olika grad, några stängde 

exempelvis aldrig av mobilen vilket till stor del berodde på att deras yrkesroller krävde 

konstant tillgänglighet för andra. Många menade att den nya smartphonen där mailen alltid 

finns tillgänglig, bidrog till att de slapp stora högar av mail eftersom de lättare kunde hålla sig 

uppdaterade. Flera av respondenterna kände att detta sparade tid och att stressen av att inte ha 

kontroll över vad som händer minskade. 

Det var sex respondenter som pendlade till arbetet och utnyttjade då den restiden till att 

arbeta istället för att läsa en tidning eller dylikt, men många av respondenterna hade arbeten 

som även krävde arbetsrelaterade resor. En av de respondenter som reste mycket i arbetet och 

som även hade barn, nämnde att det kunde vara skönt att resa en dag tidigare än planerat för 

att kunna arbeta ostört och få mer arbete uträttat på kortare tid. Hon kunde exempelvis välja 

att arbeta på planet eller på hotellet och utnyttjade därmed tiden maximalt. 
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Söka socialt stöd. När de inte kunde förlita sig på erfarenheten var det många som sökte stöd 

och hjälp hos kollegor och närmaste chef för att försäkra sig om att de var på rätt spår. 

  

”Första tiden hade jag inte samtal alls med min chef så jag har initierat, jag tycker att det 

finns behov av det att man behöver veta när man har lyckats och att man får bekräftelse i 

att man är på rätt spår. Så nu har vi möte varannan vecka och då tycker jag att det blir 

mycket lättare” 

 

Alla betonar vikten av ett bra nätverk och att hela tiden skapa och bevara relationer, både 

med personer inom företaget men även andra personer utanför som hade en liknande 

yrkesroll. Dessa nätverk av personer kunde vara bra att bolla idéer med samt få hjälp och stöd 

av när så behövdes. Detta har också stöd i litteraturen som menar att det blir ännu viktigare 

för individen i det gränslösa arbetet att skapa och bevara relationer med andra eftersom 

arbetet kräver bred kunskap, flexibilitet och att arbetstagaren behöver klara av ett stort eget 

ansvar. 

  

”Skapa och bevara relationer är viktigt i mitt jobb. Nätverk är jätteviktigt, superviktigt! A 

och O är ju att ha bra kontakter när man sitter på en sån position som jag har där man 

måste ha kontakt med olika organisationer. Det är viktigt med nätverk utanför företaget 

också” 

   

Träning och motion. Många respondenter nämnde träning som en bra strategi för att 

balansen mellan arbetstid och fritid skulle fungera. Det fanns även en del respondenter som 

tog en promenad eller likande för att få en paus. Det var ett bra sätt at koppla av och skingra 

tankarna. Dock hade vissa som nämnt detta inte infört träningen som ett alternativ ännu, men 

yrkade ändå på att det var en bra metod till att sätta en gräns. 

  

”Vissa perioder när arbetsbelastningen är hög är det bra att träna eller göra något annat 

för att bryta helt. När jag då kommer hem efter jag tränat kan jag känna att jag klippt lite 

mer på något sätt”.   

 

”Jag tränar, är med mitt barn och är ute i naturen, det är avkopplande för mig. Det är 

sådana fristadsaktiviteter”. 

 

Återhämtning 

 

För att kunna urskilja om valet av strategier hade något samband med respondenternas 

återhämtningsgrad jämfördes de fyra huvudkategorierna för att kunna se om användningen av 

strategier skiljde sig åt respondenterna emellan. För att se om valet av strategier påverkar 

respondenternas återhämtningsgrad räknades ett medelvärde ut för respektive respondent. 

Detta utfördes genom att summera varje respondents svar och därefter dividera detta med 

antalet frågor ställda. Innebörden av frågorna varierade, vissa frågor var positiva och vissa 

negativa, vilket medförde att svarsalternativen på de negativa frågorna vändes om åt rätt håll 

för att varje svarsalternativ skulle få likvärdig betydelse. Ett exempel på en negativ fråga var; 

”känner du dig mycket trött efter arbetsdagen” där svarsalternativet mycket sällan/aldrig 

ändrades om från 1 till 5 och mycket ofta/alltid från 5 till 1 (se tabell 2).    
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Tabell 2  

Antal typer av strategier inom respektive strategikategori som respondenterna använder sig 

av samt medelvärden på nedvarvning och återhämtning. 

 

 
Totala medelvärdet = 3.85  

 

För att se om det fanns något samband mellan respondenternas val av strategier och deras 

nedvarvning och återhämtningsgrad utfördes Pearsons korrelationer (se tabell 3).  Resultatet 

visade ett negativt samband mellan träning och motion och hur utvilade och återhämtade 

respondenterna kände sig på morgonen. Det uppstod även ett negativt samband mellan träning 

och motion och hur utvilade och återhämtade respondenterna kände sig efter en långledighet.   

De kompensatoriska strategierna hade ett positivt samband med fylld av energi under 

arbetsdagen. Dessutom uppstod ett positivt samband mellan psykisk trötthet efter arbetsdagen 

och hur trötta respondenterna kände sig under arbetsdagen.   

 

Tabell 3  

Pearsonkorrelationer, medelvärde och standardavvikelse för alla variabler (N =14)  

 
 * p < .05, ** p < .01 

Svarsskalor  0-5 (variabel 1), 0-7 (variabel 2), 0-2 (variabel 3), 1-5 (variabel 4-11).  

 

 

Återhämtning

(Medelvärde)

Ip1 2 av 5 2 av 7 2 av 2 0 av 2 4.4

Ip2 3 av 5 2 av 7 2 av 2 0 av 2 4.0

Ip3 3 av 5 5 av 7 2 av 2 0 av 2 3.5

Ip4 2 av 5 4 av 7 2 av 2 0 av 2 4.0

Ip5 4 av 5 5 av 7 2 av 2 2 av 2 2.9

Ip6 3 av 5 5 av 7 2 av2 0 av 2 4.5

Ip7 4 av 5 4 av 7 2 av 2 0 av 2 3.9

Ip8 4 av 5 7 av 7 2 av 2 1 av 2 4.0

Ip9 2 av 5 5 av 7 2 av 2 1 av 2 4.3

Ip10 4 av 5 4 av 7 2 av 2 0 av 2 4.3

Ip11 3 av 5 4 av 7 2 av 2 0 av 2 3.5

Ip12 3 av 5 3 av 7 2 av 2 0 av 2 3.5

Ip13 2 av 5 4 av 7 2 av 2 1 av 2 3.6

Ip14 3 av 5 5 av 7 2 av 2 0 av 2 3.6

Respondent Självreglerande Kompensatoriska Söker socialt stöd Träning och motion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M SD

1. Självreglerande  3.00  0.78 

2. Kompensatoriska .37  4.21  1.31 

3. Motion .15 .46  0.36  0.63 

4. Utvilad och återhämtad på morgonen -.29 -.34 -.54*  4.00  0.68 

5. Utvilad och återhämtad efter helgledighet .15 .14 .05  .17  4.00  0.55 

6. Utvilad och återhämtad efter långledighet -.35 .00   -.44 .41 .21  4.07  1.07 

7. Trött under arbetsdagen -.46 -.45 -.72** .32 -.12 .52  4.14  0.66 

8.  Fylld av energi under arbetsdagen .14 .53* .51  -.32 -.24 .00 -.23  4.21  0.70 

9.  Kroppsligttrött efter arbetsdagen -.23 -.04   -.21 .18 .52 .33 .41 -.34  3.64  1.28 

10. Psykiskttrött efter arbetsdagen -.12 .13   -.23 .14 .64* .17 .11 -.15 .41  2.71  0.83 

11. Svårt att sova de senaste tre månaderna .11 -.33   -.14 .52 .53 .32 .08 -.38 .21 .00  4.00  0.88 
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Diskussion 
 

Frihet eller krav? Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor upplever och hanterar ett 

gränslöst arbete samt undersöka om deras val av strategier har ett samband med återhämtning. 

Något som kännetecknade alla respondenternas arbeten var att de till stor del själva bestämde 

när, var och hur arbetet skulle utföras, alltså att de i stor utsträckning hade gränslösa 

arbetsvillkor. De hade alla eget ansvar att till stor del själva definiera, planera och strukturera 

arbetet, och det fanns inte alltid givna ramar eller vägledning för vad som skulle uträttas. 

Enligt litteraturgenomgången kan detta dels innebära en stor frihet för individen på grund av 

flexibiliteten, men det kan samtidigt innebära en stor press på grund av det stora egna 

ansvaret.  

     Vi kan här då återgå till frågan som ställdes i inledningen, om arbetet har blivit friare och 

öppnare eller mer stressande och osäkert? Innebär de lösa regleringarna enbart fördelar, eller 

finns det även nackdelar med ett sådant arbete? I relation till studiens resultat har de flesta 

respondenterna en upplevelse av frihet i arbetet eftersom de i princip kan arbeta var och när 

som helst, dock försökte ändå många respondenter att sätta gränser genom att befinna sig på 

arbetsplatsen och arbeta fasta tider. Trots detta var det inte ovanligt att de ändå tog med sig 

arbetet hem, inte stängde av arbetsmobilen och ständigt uppdaterade sig genom mail. 

Respondenterna kände sig fria eftersom de inte behövde följa specifika ramar och regler i 

arbetet, men samtidigt behövde de alltid eller ofta finnas tillgängliga och kontaktbara. Allvin 

(2006) menar att på grund av dessa organisatoriska avregleringar som sker i arbetslivet blir 

arbetets gränser mer lösa, arbetet tenderar att breda ut sig över vardagslivet och den egna 

personen. Samtidigt tränger det övriga livet och den egna personen in i arbetslivet. I studiens 

resultat framkom det att alla respondenterna trivdes väldigt bra med den flexibilitet och frihet 

som kom med arbetet och reflekterade inte så mycket över de flytande gränserna och den 

konstanta nåbarheten som arbetet krävde av dem. Ett intressant och tvetydigt resultat är att 

intervjupersonerna överlag ger en positiv bild när de värderar sina gränslösa arbetsvillkor, de 

trivs och är nöjda med sitt arbete. Samtidigt framkommer en rad problematiska aspekter i 

intervjuutsagorna som hänger ihop med arbetsvillkoren, som t.ex. problemet att alltid behöva 

vara tillgänglig eller svårigheter med gränsdragning knutet till otydlighet i när en 

arbetsuppgift är färdig etc. Det kan finnas en risk att respondenterna skapar en bild av sig 

själva att de är friare och mer självständiga än vad de egentligen är. Att ta på sig mycket 

arbete och jobba långt över den formella arbetstiden blir ju då individens fria val, snarare än 

arbetsgivarens krav. Det kan tänkas att informella krav på höga prestationer osynliggörs i de 

anställdas bilder av sig själva som fria och flexibla.  

     Många av respondenterna önskade även att det fanns mer tid till reflektion över det egna 

arbetet, det fanns som sagt alltid mycket att göra och det dök ofta upp många oförutsedda 

situationer under arbetsdagarna. Detta bidrog till att det sällan fanns tid för respondenterna att 

reflektera och samtala om arbetssättet. Något som också kännetecknade intervjuerna var att 

respondenterna var tvungna att delta i många olika möten under dagarna, vilket ledde till att 

vissa arbetsuppgifter som de egentligen hade velat uträtta under dagen, fick uträttas senare på 

kvällen och då ofta i hemmet. Flexibiliteten kring arbetstimmarna hjälper respondenterna att 

strukturera upp det dagliga arbetet trots många möten, men frågan blir återigen om detta kan 

bidra till att de egentligen arbetar för mycket? 

     Litteraturgenomgången behandlar även könsaspekten i ett gränslöst arbete där studier har 

visat att kvinnor främst uppskattar och utnyttjar flexibiliteten för att hitta en balans mellan 

yrkesrollen och familjerollen. Om man ser till den föreliggande studiens resultat var 

respondenterna mer orienterade mot arbetet då deras egen flexibilitet att arbeta kvällar och 

helger främst motiverades av att få kontroll över arbetet snarare än att arbetet gav dem frihet 

att ta hand om privata åtaganden. Dock nämnde respondenterna som hade barn att de 
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upplevde flexibiliteten i när och var- aspekten som extra positivt eftersom detta underlättade 

hämtning respektive lämning av barnen på förskola, samt att valmöjligheten till att arbeta 

hemma fanns så att de kunde återuppta arbetet på kvällen respektive helgen. 

     Sociala nätverk. Så som litteraturen också antyder uppfattas det som, utifrån studiens 

resultat, att individer i ett gränslöst arbete bör vara socialt aktiva för att uppehålla ett 

fungerande nätverk, vilket fordras på grund av arbetets föränderlighet och individ och 

situationsanpassning. Många av respondenterna betonade mer eller mindre att det är viktigt 

med ett brett socialt nätverk för att lyckas bra i sin arbetsroll. Respondenterna framhävde att 

de inte tror att ett gränslöst arbete passar alla typer av individer och menar att det kan bli svårt 

för de personer som inte trivs med de sociala aspekterna, mycket eget ansvar och ett pressat 

schema. Om detta redan förväntas av individen när denne söker ett arbete, hur blir det då om 

denne inte har de färdigheter som krävs? Får personen den hjälp och det stöd som den 

behöver ändå? I litteraturen framgår det att denna nya arbetsform ställer stora krav på de 

inblandade, krav som egentligen inte har med det egna arbetets skyldigheter att göra. Det 

räcker inte med att ha en social position, relationer eller nätverk, utan individen måste också 

samtidigt utvecklas. Det betyder att man kontinuerligt måste bevaka sin position, ta olika 

sociala initiativ och ställa upp på andras (Allvin, 2006). 

     Strategier. Kan upplevelsen av arbetet bero på vilka strategier individerna använder sig av 

för att hantera dessa nya arbetsvillkor? I litteraturgenomgången framkom det även att 

människor med ett gränslöst arbete gärna sätter upp tydliga och kortsiktiga mål för arbetet, 

detta för att ha kontroll över vad arbetsdagen skulle bestå av. En annan typ av strategi kunde 

också vara att de ägnade sig åt fritidssysselsättningar som sätter en klar gräns mellan arbete 

och fritid (Allvin et. al, 1999). Dessa typer av strategier, bland många andra, förekom även 

hos respondenterna i studien. De ansåg att kortsiktiga mål och fritidssysselsättningar 

underlättade hanteringen av arbetet med tanke på de lösa regleringarna. Det var främst de 

kompensatoriska och de självreglerande strategierna som utmärkte sig, och det absolut 

vanligast förekommande var att förlänga arbetsdagen, vara tillgänglig via mobil och mail, 

söka socialt stöd samt prioritera olika arbetsuppgifter. Detta betyder att många av 

respondenterna utökade sina egna ansträngningar och att de själva fick lära sig att strukturera 

upp arbetet och själva sätta gränser för att kunna hantera sina arbetsvillkor. Aronsson (2010) 

menar att när en individ utökar sina egna ansträngningar kan det leda till brist på 

återhämtning, och att individer som svarar på sina arbetsvillkor genom att öka sin egen 

ansträngning och kompensera arbetsinsatserna har betydligt högre ohälsorapporteringar och 

sjuknärvaro än de övriga på arbetsplatsen. 

     Återhämtning. Utifrån enkätundersökningen, som baserades på 8 validerade frågor, där 

respondenterna fick göra en självskattning av sin återhämtning uppstod 4 signifikanta 

samband. Det negativa sambandet mellan motion och utvilad/återhämtad på morgonen går 

emot författarnas egna tankar kring att motion ska förebygga ohälsa och därmed bidra till att 

en individ känner sig mer utvilad och återhämtad. Detsamma gäller det negativa sambandet 

mellan motion och utvilad efter långledighet. Vidare om sambandet mellan de 

kompensatoriska strategierna och känslan av att vara fylld av energi under arbetsdagen kan 

eventuellt bero på att respondenterna tror sig ha mer energi än vad de har eftersom de utökar 

sina egna ansträngningar och att detta medför tillfällig energi. Dock finns det risk att denna 

upplevelse kommer att ändras om respondenterna fortsätter i samma mönster eftersom 

forskning visat att kompensatoriska strategier kan leda till utbrändhet. Det positiva sambandet 

som uppstod mellan psykisk trötthet efter arbetsdagen och trötthet under arbetsdagen, kan 

förklaras med att tröttheten består då respondenterna (kvinnorna) även tar ett stort ansvar vad 

gäller hemmet och familjelivet.       

     Slutsats/reflektion: Efter granskning av forskning och litteratur inom det gränslösa arbetet 

och dess följder och påverkan på individen, delar denna studie många likheter. Den slutsats 
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man kan dra utifrån studien är att respondenternas arbetsvillkor baseras på lösa regleringar 

och frihet i strukturering och planering, vilket i sin tur bidrar till mycket eget ansvar hos 

individen. Dock upplevs arbetet i sin helhet som en frihet snarare än ett krav då alla 

respondenter visade sig trivas med sina flexibla arbeten, och att de hade ett fåtal negativa 

synpunkter på arbetet som helhet. Det finns alltid saker som kan förändras till det bättre, så är 

det nog inom många företag, yrkesområden och befattningar, men det som särskiljer det 

gränslösa arbetet från många andra yrkesområden är att individen är i fokus och det är 

individen som bär ansvaret för arbetets struktur. Studiens resultat visar att olika individer 

använder olika typer av strategier samt att valet av dessa strategier kan ha ett samband med 

återhämtningen. Resultatet av enkätundersökningen visade inga signifikanta samband och 

därmed kan inga slutsatser dras om hur dessa strategier kommer att påverka individernas hälsa 

i framtiden. Det krävs flera och mer omfattande studier inom området för att kunna dra några 

ytterligare slutsatser.  

 

Metoddiskussion  

 

Studien är genomförd på ett litet antal kvinnor i olika typer av gränslösa arbeten. Det går 

naturligtvis inte att dra några långtgående slutsatser eller generalisera resultaten till kvinnors 

upplevelser av gränslöst arbete i allmänhet baserat på ett sådant litet urval. Däremot kan 

studien ändå bidra till att visa hur det gränslösa arbetet kan upplevas och hanteras och därmed 

ge ett bidrag till detta relativt outforskade fält. Eftersom vi var två personer som genomförde 

denna undersökning kunde vi stärka studiens validitet genom dialogisk intersubjektivitet 

under urskiljandet och tolkandet av det sammanställda materialet. För att uppnå dialogisk 

intersubjektivitet har vi arbetat var för sig och tillsammans genom rationella samtal och 

ömsesidig kritik av analyser och tolkning av data. Även under intervjuerna sker en slags 

kommunikativ validering där intervjuerna delvis är ett samtal och förhandlingar om meningen 

mellan intervjuare och intervjuperson. I föreliggande studie ville vi se att det undersökta 

fenomenets verkliga natur skulle komma till uttryck, alltså att vi tillsammans med den 

förförståelse vi redan hade om fenomenet försökte se vad som egentligen visade sig samt att 

försöka förstå innebörden i respondenternas upplevelser. En annan styrka med studien var att 

intervjuguiden utformades med syftet i åtanke och dessutom tillkom, under intervjuernas 

gång, flera följdfrågor samt anteckningar för att få en tydligare beskrivning av fenomenet. 

Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle och forskarna var noga med att 

hålla sig så nära talspråket som möjligt. Att ständigt kontrollera att studien utgår ifrån sitt 

syfte leder till god validitet enligt Kvale och Brinkmann (2009). När det gäller den 

kvantitativa delen i undersökningen, att mäta återhämtning valdes en uppsättning av väl 

beprövade frågor (Gustafsson et al., 2006).  

     Trots att uppsatsförfattarna vid transkriberingen reflekterat kring intervjuerna samt återgett 

samtalen noggrant och därmed fått ett grundläggande material att utgå ifrån, kan 

tillförlitligheten diskuteras. Vi var ovana intervjuare och respondenterna kan ha blivit osäkra 

på grund av vår bristande erfarenhet. Möjligen kan man tänka sig att en viss social 

önskvärdhet fanns med då intervjupersonerna eventuellt ville presentera en mer kompetent 

och problemfri upplevelse och hantering av sitt arbete. Intervjuerna genomfördes på 

respektive respondents arbetsplats, vilket också kan ha påverkat respondenternas svar. Om 

respondenterna fick delta i en liknande intervju under andra mer privata omständigheter 

kanske svaren på vissa frågor blivit annorlunda. Respondenterna trivdes mycket bra med sina 

arbeten och var försiktiga med att utveckla de negativa aspekter som de medgav att de ibland 

kunde uppleva. En annan potentiell svaghet med studien som kan diskuteras är att 

återhämtningsresultatet baserades på självskattningar i vår närvaro, vilket kan ge en viss 

effekt på svaren. Respondenternas svar kanske reflekterar en socialt önskvärd presentation 
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snarare än realitet. Även om vi var medvetna om denna problematik i intervjusituationen och 

försökte ha ett öppet och empatiskt förhållningssätt i intervjuerna för att skapa utrymme för 

att ventilera problem och svårigheter i arbetet, så är dessa aspekter svåra att veta hur de har 

påverkat intervjupersonernas svar och berättelser om sig själva.  
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Intervjuguide 

Introduktion 

Presenterar oss själva, syftet med undersökningen samt redogör för de forskningsetiska 

principerna och individskyddskravet.  

Bakgrund 

Berätta lite om dig själv (Ålder, utbildning, titel, antal år i branschen/ yrket/ arbetsplatsen) 

Arbetsinnehåll och arbetsvillkor 

Hur ser organisationen ut? (hur är den uppbyggd och dess syfte) Vad består ditt jobb av? 

(konkret beskrivning, fördelning av olika arbetsuppgifter – formellt och i praktiken)  

Reglering – hur individen är styrd i sitt arbete (strategier)  

NÄR. Hur är ditt arbete reglerat i tid? Hur förhåller du dig till dessa tider? Arbetar du övertid? 

Arbetar du på helger? Arbetar du under semestern? Innebär ditt arbete att det finns tid för 

reflektion och samtal om arbetssätt och upplevelser i arbetet? Gränser mellan arbete och 

fritid? Tänker du på ditt arbete även när du är ledig? Stör arbetskraven möjligheten till 

ledighet? Upplever du NÄR- aspekten som problematisk på något sätt eller som enbart 

fördelaktig?  

VAR. Hur är ditt arbete reglerat när det gäller var du ska arbeta? Var utför du ditt arbete? Är 

det ok att arbeta hemifrån och hur mycket i sådana fall? Väljer du att arbeta hemifrån vissa 

dagar? Om de arbetar övertid var i så fall? (hemifrån på kvällar, helger eller på semester) 

Upplever du VAR- aspekten som problematisk på något sätt eller som enbart fördelaktig?  

VAD. Hur väldefinierade är de uppgifter som du skall utföra? Hur är de definierade? Vad 

måste du själv definiera? Måste du själv sätta mål för vad du ska åstadkomma i ditt arbete, 

eller har du ganska tydliga krav på dig när det gäller VAD du ska göra i ditt arbete? Hur vet 

du när du har gjort ett bra arbete? Är det du själv som avgör eller någon annan? Är det tydligt 

när en arbetsuppgift är färdig och hur avgörs det? Kan du och din arbetsgrupp påverka 

mängden av arbete ni ska utföra?  Upplever du VAD- aspekten som problematisk på något 

sätt eller som enbart fördelaktig.  

HUR. Hur är ditt arbete reglerat när det gäller hur du ska utföra dina olika arbetsuppgifter? 

Arbetar du efter några särskilda metoder, manualer, eller kända tillvägagångssätt? Händer det 

att du känner dig osäker på hur du ska utföra ditt arbete? Kan du och din arbetsgrupp påverka 

hur mycket resurser ni får för att utföra ert arbete? Händer det att du prioriterar bort vissa 

uppgifter när du har mycket att göra? Har du svårt att hantera oförutsedda situationer? Har du 

svårt att samarbeta med andra/lätt att skapa och bevara relationer? I vilken utsträckning 

handlar ditt arbete om rutinarbete? När du upplever svårigheter i arbetet, söker du då stöd hos 

dina arbetskamrater/närmaste chef? Hur mycket handlar arbetet om att lösa problem, hantera 

nya uppgifter och situationer?  Upplever du HUR- aspekten som problematisk på något sätt 

eller som enbart fördelaktig?  
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 Övergripande 

Några särskilda strategier för att strukturera, planera och hantera ditt arbete? (egna scheman, 

system för att planera dina arbetsinsatser, prioriteringsordningar, feedbacksystem eller 

likande). Balansen mellan arbete och fritid?  
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Information om enkäten 
 

Enkäten som du nu har fått tilldelas samtliga intervjupersoner. Alla dina uppgifter skyddas 

enligt sekretesslagen (9 kap, 4§). I undersökningen kommer inga enskilda människor kunna 

igenkännas. Syftet med enkäten är att öka kunsakpen om människors sätt att hantera sitt 

arbete kopplat till hur återhämtad man är. Det finns inga krav på medverkan i enkäten utan 

ditt deltagande är helt frivilligt. Men din medverkan är förstås mycket betydelsefull för att 

forskningsresultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt.  
 

 

1.       Återhämtad och utvilad 

       

      Mycket Ganska Ibland Ganska Mycket 

      sällan/ sällan   ofta ofta/ 

     aldrig    alltid 

 

a. Känner du dig utvilad och återhämtad 

när du börjar arbetet på morgonen?   •1  •2 •3 •4 •5 

 

          b. Känner du dig utvilad och återhämtad 

 efter en helgledighet?    •1  •2 •3 •4 •5 

 

c. Känner du dig utvilad och återhämtad 

efter en flera veckor lång ledighet?   •1  •2 •3 •4 •5 
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2.     Trötthet och sömn 

       

      Mycket Ganska Ibland Ganska Mycket 

      sällan/ sällan   ofta ofta/ 

     aldrig    alltid 

 

a. Känner du dig mycket trött under arbetsdagen? •1 •2 •3 •4 •5 

 

b. Känner du dig fylld av energi under 

arbetsdagen?    •1  •2 •3 •4 •5 

 

c. Känner du dig kroppsligt trött efter 

arbetsdagen?    •1  •2 •3 •4 •5 

 

d. Känner du dig psykiskt trött efter 

arbetsdagen?    •1  •2 •3 •4 •5 

 

e. Har du haft svårt att sova de senaste tre  

månaderna på grund av tankar på jobbet?   •1 •2 •3 •4 •5 

 

 

                                                                                                                                               Tack för Din medverkan! 

 


