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Abstract
In recent years technological developments have contributed to today’s workplace being
characterized by work without boundaries. This means that the work is no longer tied to the
workplace to the extent it used to be. Furthermore, it means that the work is not carried out
during a set time as it is regarded as ever present. This paper examines the perception of work
without boundaries and how it differs between age groups and gender. Thus, the objective is
to investigate if there is any correlation between gender, age and the perception of work
without boundaries, and what factors influence this. The questions deal with the differences
that can be observed between age groups and gender regarding the experience of work
without boundaries. They also deal with the factors that influence whether an individual
experiences boundaryless work as positive or negative. Previous research in the subject
describes difficulties in managing the working hours which has a negative impact on personal
life and it is also considered stressful that the work is ever present. Differences between men
and women are also highlighted when it comes to the perception of work without boundaries
being positive or negative. This paper examines the factors involved in work without
boundaries by respondents who have the opportunity to work boundaryless. Through a
quantitative survey showed, for example, that individuals in the age group 21-39 operates
outside the workplace and consider this as positive. It is also this age group that holds the
ability to work at any time and consider this possibility as positive. The experience of
boundary less work also varies between men and women as men are experiencing a lack of
social interaction with colleagues when working outside the workplace.
Key words: boundary less work, protean, flexibility, flexible work, work without boundaries

Sammanfattning
Den tekniska utvecklingens framfart har bidragit till att dagens arbetsplatser kännetecknas av
gränslöst arbete. Detta innebär att arbetsutförandet inte är bundet till arbetsplatsen i samma
utsträckning som tidigare. Även att arbetet inte är tidsbestämt vilket kan medföra att det
betraktas som ständigt närvarande. I denna uppsats undersöks individens upplevelse av det
gränslösa arbetet och hur upplevelsen varierar mellan åldersgrupper och individens kön.
Avsikten är därmed att undersöka om det finns något samband mellan ålder, kön och
upplevelsen av gränslöst arbete samt vilka faktorer som påverkar. Frågeställningarna
behandlar om individens upplevelse av gränslöst arbete varierar mellan åldersgrupper och
kön, samt vilka faktorer som påverkar om individen upplever gränslöst arbete som positivt
eller negativt. Tidigare forskning på området beskriver svårigheter att reglera arbetstiden
vilket påverkar privatlivet negativt samt att det betraktas som påfrestande att arbetet är
ständigt närvarande. Det uppmärksammas även variationer mellan män och kvinnor gällande
upplevelsen av gränslöst arbete som positiv eller negativ. Denna uppsats undersöker dessa
faktorer som behandlar gränslöst arbete utifrån deltagare med möjlighet att arbeta gränslöst.
Genom en kvantitativ enkätundersökning framkom exempelvis att individer i åldersgruppen
21-39 i större utsträckning arbetar utanför arbetsplatsen och betraktar detta som positivt. Det
är även denna åldersgrupp som innehar möjligheten att kunna arbeta vid vilken tidpunkt som
helst och anser att denna möjlighet är positiv. Upplevelsen av gränslöst arbete varierar även
mellan män och kvinnor då män i större utsträckning upplever ett bristande socialt umgänge
med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen.
Nyckelord: gränslöst arbete, flexibilitet, flexibelt arbete, gränslöshet
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1. Inledning
I detta avsnitt beskrivs bakomliggande orsaker till att arbetslivet idag kan betraktas som
gränslöst och på vilket sätt denna undersökning betraktas som sociologiskt relevant. Följande
presenteras undersökningens syfte och resulterar i de frågeställningar som undersöks samt
undersökningen avgränsningar. Slutligen avslutas detta avsnitt med uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
Enligt Allvin et al. (2006:15) kännetecknas dagens samhälle av gränslösa arbeten som främst
beror på den tekniska utvecklingens framfart. Detta innebär enligt Allvin et al. (2006:17) att
organisationer måste anpassa sig till en föränderlig struktur vilket även påverkar individen.
Allvin et al. (2006:9) menar att många arbetstagare har fria arbetsformer och möjlighet att
utforma sitt eget arbetsutförande. Detta innebär att arbetsuppgifterna inte längre är
sammankopplade till arbetsplatsen utan kan istället utföras gränslöst (Allvin et al. 2006:19).
Detta medför att individen behöver anpassa sig för att kunna hantera den förändrade
arbetsmarknaden. Fortsättningsvis beskriver Allvin et al. (2006:17) att när strukturen i
arbetslivet försvinner stärks kraven på individens egen förmåga att självständigt planera,
organisera och ansvara för arbetsutförandet. Allvin et al. (2006:18) beskriver även att
flexibilitet i arbetslivet kan upplevas olikartat beroende på individens individuella
förutsättningar. Detta innebär att vissa individer upplever flexibilitet som positivt samtidigt
som det kan uppstå svårigheter att hantera arbetslivets gränslöshet för andra.
Sociologi innebär att söka kunskap om samhället i relation till individer och grupper.
Därigenom betraktas gränslöst arbete som sociologiskt relevant eftersom dagens
arbetsmarknad kännetecknas av flexibla organisationer vilket förutsätter anpassningsbara
individer. Flexibelt arbete kan enligt Engdahl och Larsson (2011:83,278) även medföra att
sociala interaktioner försvinner och att rollkonflikter uppstår vilket påverkar individen. Att
undersöka vilka faktorer som påverkar individens upplevelse av gränslöst arbete är således ett
sociologiskt intressant forskningsområde. Utifrån tidigare forskning om gränslöst arbete bör
fortsatt forskning fokusera och utveckla om upplevelsen varierar mellan kvinnor och män.
Tidigare forskning behandlar dock inte åldersperspektivet i samma utsträckning. Därmed
kommer denna uppsats undersöka om upplevelsen av gränslöst arbete varierar med ålder och
kön.

1.2 Syfte och frågeställningar
Avsikten med denna uppsats är att undersöka om upplevelsen av gränslöst arbete varierar med
ålder och kön samt vilka faktorer som påverkar denna upplevelse som positiv eller negativ.
Utifrån detta har följande frågeställningar utformats:
● Varierar upplevelsen av gränslöst arbete mellan åldersgrupper?
● Varierar upplevelsen av gränslöst arbete mellan kvinnor och män?
● Vilka faktorer påverkar om individen upplever det gränslösa arbetet som positivt eller
negativt?

1.3 Avgränsningar
Denna uppsats avgränsas till att undersöka arbetsplatser där gränslöst arbete förekommer eller
betraktas möjligt. Detta för att kunna urskilja samband och behandla upplevelsen av det
gränslösa arbetet utifrån individer som innehar denna förutsättning och därmed kan besvara
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frågeställningarna. Individerna i undersökningen avser män och kvinnor med möjlighet till
flexibilitet i arbetslivet. Undersökningen genomförs på sex arbetsplatser inom både privat och
kommunal sektor och innefattar främst personalavdelningar. Dessa kännetecknas av
exempelvis personalansvariga, datatekniker, ekonomiansvariga och informationschefer.
Studien avgränsas även till att fokusera på sociologiska faktorer som påverkar upplevelsen av
det gränslösa arbetet i relation till individens ålder och kön. Framkommer andra faktorer i
resultatet kommer dessa redovisas men inte diskuteras ingående.

1.3.1 Begreppsdefinitioner
Enligt Allvin et al. (2006:17) innebär gränslöst arbete att arbetsmarknaden kännetecknas av
ständiga förändringar som organisationer behöver anpassa sig utifrån. För att kunna hantera
dessa förändringar menar författaren att det är viktigt att skapa flexibilitet och
anpassningsförmåga i organisationen. Allvin et al. (2006:19) beskriver även att gränslöst
arbete innebär att arbetsutförandet inte längre är platsbundet eller tidsbundet vilket påverkar
individens arbetsutförande. Eftersom organisationen inte längre strukturerar arbetsutförandet
menar Allvin et al. (2006:17) att det är individens uppgift att självständigt skapa struktur i
arbetet. Gränslöst arbete behandlar flertalet indikatorer och behöver därmed avgränsas i denna
undersökning. Gränslöst arbete avgränsar vi därmed till att gruppera indikatorerna till följande
kategorier: flexibilitet i arbetslivet, förutsättningar att arbeta flexibelt, en ökad
individualisering, gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv samt paradoxen frihet och
kontroll. Gränslöst arbete kännetecknas i sin tur av flexibelt arbete vilket Allvin et al.
(2006:30) definierar som organisationens anpassning till arbetsmarknadens krav och hur detta
påverkar arbetet. Allvin et al. (2006:35) beskriver flexibelt arbete utifrån begreppet flexibilitet
genom förtroende vilket avser arbetstagarens möjlighet att självständigt bestämma över sitt
arbetsutförande. För att uppnå flexibilitet genom förtroende menar Allvin et al. (2006:35) att
verksamheterna måste anpassa sig genom att förespråka individuell ansvarsfördelning. Detta
innebär att förändra ansvarsfördelningen från vertikal till horisontell struktur vilket betraktas
som en förutsättning för att uppnå flexibilitet i arbetslivet.

1.4 Disposition
I nästkommande avsnitt behandlas tidigare forskning om gränslöst arbete med avsikt att
överblicka forskningsområdet. Tidigare forskning har vi tematiserat till rubrikerna förändrade
arbetsvillkor, rollkonflikter i arbetsliv och privatliv samt självbestämmande och kontroll och
avslutas med en sammanfattande beskrivning. Efter detta avsnitt presenteras en
begreppsapparat i teoretiska ramen som behandlar kategorierna flexibilitet i arbetslivet,
förutsättningar att arbeta flexibelt, en ökad individualisering, gränsdragningar mellan arbetsliv
och privatliv samt paradoxen frihet och kontroll. Dessa kategorier har vi grupperat utifrån
indikatorer i teoretisk ram som kännetecknar gränslöst arbete. I metodavsnittet behandlas
datainsamlingen av enkätundersökningen, hur deltagare valdes ut att besvara denna samt
urvalet av arbetsplatser. I detta avsnitt framgår även hur undersökningen söker uppnå
reliabilitet och validitet samt hur etiska överväganden beaktats vid datainsamlingen.
Metodavsnittet innehåller även en variabelbeskrivning och avslutas genom att diskutera
fördelar och nackdelar med den valda metoden. I nästa avsnitt presenteras resultatet av
enkätundersökningen genom tabeller som sedan analyseras utifrån samband som framkommit.
Inom detta avsnitt presenteras även slutsatser som sammanfattar undersökningens resultat i
relation till syfte och frågeställningar. I diskussionsavsnittet kopplas uppsatsens olika avsnitt
samman och sambanden som framkommit i resultatet diskuteras i relation till teoretiska
ramen, tidigare forskning samt fortsatt forskning.
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2. Tidigare forskning
Till denna undersökning söktes tidigare forskning som behandlar begreppen gränslöst arbete
och flexibilitet i arbetslivet vilket presenteras i detta avsnitt. De vetenskapliga artiklar som
presenteras nedan söktes i databaserna Sociological Abstract och DiVA som
universitetsbiblioteket tillhandahåller. Sökord som används avser exempelvis gränslöst arbete,
flexibilitet, gränslöshet och boundaryless work. Sökningen visade att Allvin är dominerande
på forskningsområdet inom såväl vetenskapliga studier som teori om gränslöst arbete. Detta
påverkar författarens förekomst inom tidigare forskning samt teoretisk ram i denna uppsats.
Detta avsnitt är disponerat efter innehållet under rubrikerna förändrade arbetsvillkor,
rollkonflikter i arbetsliv och privatliv samt självbestämmande och kontroll. Avslutningsvis
sammanfattas den tidigare forskningen och diskuteras i relation till denna undersökning.

2.1 Förändrade arbetsvillkor
Allvin et al. (1998:1,1999:2) har utfört två kvalitativa delstudier med avsikt att undersöka vad
gränslöshet i arbetslivet innebär samt vilka konsekvenser detta kan medföra. Författarna
menar att den integrerade informationstekniken förändrat förutsättningarna för
organisationens strukturer (Allvin et al., 1998:2). Detta innebär att arbetsmarknaden
förändrats och arbetets förläggning omvandlats till andra tider och platser än traditionella
(Allvin et al., 1999:3). Allvin et al. (1999:7) beskriver att undersökningens resultat visar att
det finns andra omständigheter än formell reglering som avgör när individen arbetar.
Arbetsförhållandena beskrivs utifrån en ökande tidsmedvetenhet som arbetets olika krav
medför. Ett sådant krav innebär ett ständigt och överallt närvarande krav på ökade
prestationer. Författarna menar att genomgående ägnas generellt mer tid åt arbete när
arbetstiden inte begränsas utifrån reglerade arbetstider på arbetsplatsen. Detta innebär enligt
Allvin et al. (1999:8) att ansvaret för arbetstiden är överförd till individen och det beskrivs
därmed som individens uppgift att reglera arbetstiden utifrån egna resurser vilket kan medföra
svårigheter. Undersökningen visar att när arbetstiden inte är formellt strukturerad blir
gränsdragningarna beroende av situationen och individen. Situationen påverkas av
omständigheter som individen inte kan kontrollera vilket kräver att individen ständigt är
beredd och anpassningsbar. Författarna menar även att tidsstrukturen och situationens
föränderlighet tenderar att påverka individens sociala relationer. Detta eftersom många av
dagens arbetsrelationer betraktas som tillfälliga konstellationer genom exempelvis
projektanställningar som innebär tidsbegränsade samarbeten (Allvin et al. 1999:8).
Även Gallagher (2008:108) beskriver att anställningsförhållandet förändrats vilket betraktas
som ett resultat av arbetsmarknadens flexibilitet. Detta innebär att dagens anställningar istället
kännetecknas av gränslöst arbete genom kortare anställningar som exempelvis
behovsanställningar och projektanställningar för att kunna anpassa arbetskraften utifrån
organisationens aktuella behov. Detta undersöker och beskriver Gallagher (2008:109) som
independent contracting vilket innebär att individen säljer sina kunskaper eller tjänster till
organisationer under kortare anställningsperioder och kan benämnas som kontraktslöst
tillstånd. Trots det positiva med kontraktslöst tillstånd visar undersökningen att det finns en
baksida som påverkar individens välmående och relation till familjelivet (Gallagher,
2008:110). Författaren menar att resultatet visar att individen upplever större osäkerhet vid
kontraklöst tillstånd än vid stabilare anställning. Fortsättningsvis beskrivs att det finns ett
samband mellan individens upplevelse av osäkerhet på arbetsplatsen och välmående
(Gallagher, 2008:111).
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2.2 Rollkonflikter i arbetsliv och privatliv
Genom att arbetsmarknaden förändrats menar Gallagher (2008:112) i sin undersökning att det
kan uppstå rollkonflikter eftersom individen inte upplever tillhörighet på arbetsmarknaden
och därmed inte vet vad som förväntas. Kinnunen och Mauno (2008:127) har sammanställt
tidigare forskning samt empiriska studier av flexibilitet i arbetslivet och kan konstatera att den
teknologiska utvecklingen medfört svårigheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Detta
som ett resultat av att arbetsutförandet inte längre är bundet till arbetsplatsen vilket påverkar
gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. Författarna menar att detta ställer krav på
individen att inta både en arbetsroll och familjeroll vilket kan resultera i konflikter för både
kvinnor och män. Denna rollkonflikt har även visats kunna medföra svårigheter och
påfrestning för individen (Kinnunen och Mauno, 2008:126–127). Även Allvin et al. (1999:9)
presenterar ett resultat som visar att gränsen mellan arbetsliv och privatliv upplöses. Detta
innebär att när arbetstiden inte är bestämd uppstår även problematik gällande gränsen mellan
arbete och individens övriga liv. Fortsättningsvis beskrivs att utan denna fasta tidsram
tenderar arbetet att invadera på privatlivet vilket medför att även individens fritid ägnas åt
arbetsuppgifter. Allvin et al. (1999:9) beskriver även denna problematik utifrån
kommunikationstekniken som medför att individen alltid förutsätts vara kontaktbar. Det
beskrivs som en självklarhet att alltid vara tillgänglig och även detta skapar problematik med
gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv (Allvin et al. 1999:9). Författarna beskriver i
undersökningen att upplösningen av gränsen mellan arbetsliv och privatliv medför svårigheter
eftersom det numera är individens uppgift att självständigt reglera arbetstiden och upprätta
gränsdragningar (Allvin et al., 1999:9–10).
Grönlund (2007:12) undersöker om flexibilitet i arbetslivet orsakar en negativ gränslöshet
som exempelvis medför övertidsarbete samt om detta skapar svårigheter för individen att
upprätta gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv. Författaren menar att
arbetsmarknaden ställer krav på självbestämmande vilket innebär att individen självständigt
tvingas dra gränser mellan arbetsliv och privatliv. Studien visar att dessa gränsdragningar är
särskilt svåra att hantera i tjänsteproduktion där resultaten inte betraktas som mätbara och för
kvinnor som vanligtvis kombinerar arbetslivet med ett omfattande engagemang i familjelivet.
Resultatet visar även att denna ökade självständighet medför att problemet med
gränsdragningar snarare förvärras än förbättras. Kinnunen och Mauno (2008:130) beskriver
att kvinnor fortfarande innehar huvudansvaret för hushållsarbetet trots att kvinnor och män i
större utsträckning delar ansvaret. Dock menar författarna att den senaste forskningen visar att
rollkonflikten inte påverkas av individens kön utan är beroende av individuella faktorer.
Kinnunen och Mauno (2008:130–131) beskriver även att det är viktigt att beakta skillnaderna
mellan mäns och kvinnors arbetstid kring svårigheterna att särskilja arbetsliv och privatliv.
Detta eftersom kvinnor vanligtvis anpassar arbetstiden för att undvika problematik med
gränsdragningar mellan arbetslivet och privatliv. Kinnunen och Mauno (2008:130) menar
dock att individer med stort ansvar inom både arbetsliv och familjeliv riskerar att uppleva
denna rollkonflikt som problematisk. Resultatet i deras undersökning visar att män och
kvinnor tenderar att uppleva rollkonflikten olika. Män tenderar att anse att privatlivet påverkar
arbetslivet negativt och tvärtom upplever kvinnor att arbetsrollen påverkar familjerollen.
Författarna beskriver att detta troligtvis beror på sociala samhällsförväntningar som är
skapade utifrån könsroller (Kinnunen och Mauno 2008:130–132).
Allvin et al. (1998:9) beskriver att en uppenbar konsekvens som framkommer i resultatet är
att individen vid medgång arbetar för mycket vilket medför svårigheter att frigöra sig från
arbetet. Detta skapar svårigheter att balansera arbete och privatliv och medför att individen
upplever känslor av att inte vara tillräcklig (Allvin et al. 1998:10). Arbete som inte är förlagt
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till en bestämd arbetsplats kan även påverka individen både positivt och negativt. Detta
eftersom frånvaron av rumsliga gränser medför att arbetet betraktas som effektivare eftersom
individen arbetar ostört i större utsträckning (Allvin et al. 1999:10). Resultatet visar även att
detta medför svårigheter gällande gränsdragningen mellan arbetsliv och familjeliv om
arbetsuppgifterna utförs i hemmet.

2.3 Självbestämmande och kontroll
Allvin et al. (1998:10) beskriver i delstudien att det gränslösa arbetet ger individen stora
möjligheter att självständigt strukturera arbetet vilket kräver autonomi och självbestämmande.
Detta innebär dock att det gränslösa arbetet inte betraktas som en möjlighet för individen att
själv strukturera arbetet utan det betraktas som ett krav och en förutsättning. Slutligen ställer
det gränslösa arbetet stora krav på socialt stöd och personliga resurser. Dock menar
författaren att detta krav på självbestämmande är en förutsättning för flexibelt arbete.
Gallagher (2008:17) beskriver även specifika faktorer som visats påverka individens
möjlighet att hantera stressfaktorer i arbetet. Det som påverkar är sannolikt att individen själv
valt att arbeta utifrån kontraktslöst tillstånd. Att individen upplever kontroll över
arbetsuppgifterna kan också vara en faktor som påverkar om arbetet upplevs stressfullt och
därmed påverkar individen negativt. Gallagher (2008:117) beskriver att kontraktslöst tillstånd
innebär svårigheter att inneha kontroll över arbetssituationen eftersom individen är beroende
av exempelvis kunder. Gallagher (2008:118) menar därmed att social exklusion är relativt
vanligt vid kontraktslöst tillstånd och kan påverka individen negativt. Undersökningen har
därmed visar att det är viktigt att individen upplever socialt stöd genom sociala relationer trots
ett kontraktslöst tillstånd.
Grönlund (2007:11) menar att tidigare forskning betraktar den ökade autonomin som ett sätt
att förbättra verksamheternas lönsamhet genom flexibilitet. Dock menar författaren att
undersökningen visar att flexibiliteten i arbetslivet skapar andra svårigheter som påverkar
individen negativt. Grönlund (2007:20) beskriver att resultatet visar att anställda med hög
kontroll över arbetsutförandet tenderar att arbeta övertid i större utsträckning. Detta medför
även att dessa individer upplever större svårigheter att upprätthålla gränsdragningen mellan
arbete och fritid. Dessa resultat visar därmed att gränsdragningen upplevs påfrestande
samtidigt som andra resultat förkastar detta. Grönlund (2007:20) menar även att resultatet
visar att konsekvenserna av flexibilitet i arbetslivet inte är mer negativa för varken tjänstemän
eller kvinnor.

2.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning om fenomenet gränslöst arbete återkommande att
gränsdragningar upplöses och medför svårigheter för individen att balansera arbetsliv och
privatliv. Att arbeta gränslöst innebär även att inta olika roller i arbetsliv och privatliv vilket
kan resultera i rollkonflikter. Tidigare forskning visar dock att rollkonflikter inte påverkas av
individens kön utan snarare av om individen innehar stort ansvar inom båda roller.
Självbestämmande och kontroll är också återkommande faktorer som tidigare forskning
menar påverkar upplevelsen av gränslöst arbetet. Detta genom att individer med hög kontroll
upplever arbetsutförandets gränslöshet som problematisk. Fortsättningsvis kommer denna
undersökning utifrån tidigare forskning undersöka om upplevelsen av gränslöst arbete varierar
med ålder och kön. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar individens upplevelse av
gränslöst arbete som positiv eller negativ.
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Ovanstående faktorer som Gallagher (2008:110) presenterat kan även behandlas i denna
undersökning om gränslöst arbete. Detta eftersom dessa faktorer kan påverka individens
upplevelse av gränslöst arbete som positiv eller negativ. Denna vetenskapliga artikel har även
stärkt intresset för att undersöka vilka övriga faktorer som påverkar individens upplevelse av
gränslöst arbete. Dock kommer inte kontraktslöst tillstånd att undersökas inom denna uppsats
eftersom individens anställningsform inte behandlas. Kinnunen och Mauno (2008:130) menar
att det inte finns tillräcklig forskning som behandlar skillnaderna mellan män och kvinnor och
upplevelsen av att balansera arbetsliv och privatliv. Denna vetenskapliga artikel presenteras
då svårigheter att hantera gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv är ett vanligt
förekommande problem som återkommer i forskning om gränslöst arbete. Därför kommer
även denna uppsats undersöka om individens upplevelse av gränsdragningen mellan arbetsliv
och privatliv varierar med kön. Även Allvin et al. (1999:6) beskriver vikten av fortsatt
forskning om gränslöst arbete och förespråkar att utveckla könsperspektivet. Denna
vetenskapliga artikel har presenterats då den bidrar med fördjupad kunskap om fenomenet
gränslöst arbete och dess huvudsakliga kännetecken. Allvin et al. (1998:21) beskriver att
fortsatta studier borde sträva efter att beskriva det gränslösa arbetet utifrån ett bredare
spektrum, ett mer representativt urval samt undersöka olika organisationer. Den vetenskapliga
delstudien beskriver att dagens flexibla arbetsmarknad medför svårigheter att frigöra sig från
arbetet. Denna undersökning har därigenom inspirerat oss att undersöka om dessa svårigheter
upplevs påfrestande. Tidigare forskning av Grönlund (2007:11) bidrar med intressanta
indikatorer avseende att det inte förekommer specifika skillnader mellan kön gällande
flexibilitet i arbetslivet. Därför är det intressant att undersöka om upplevelsen av gränslöst
arbete varierar med kön i denna undersökning. Dessutom visar denna vetenskapliga artikel att
självbestämmande kan medföra svårigheter att hantera balansen mellan arbetsliv och privatliv
vilket även denna undersökning betraktar som en viktig indikator som kännetecknar gränslöst
arbete. Eftersom tidigare forskning om fenomenet gränslöst arbete inte undersöks utifrån ålder
kommer denna uppsats även undersöka om upplevelsen av gränslöst arbete varierar med
ålder.
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3. Teoretisk ram
Undersökningen behandlar gränslöst arbete som kännetecknas av flertalet indikatorer vilket
beskrivs under avsnittet 3.1 Gränslöst arbete. För att underlätta undersökningen har vi
grupperat indikatorer som betraktas framträdande inom gränslöst arbete och utifrån dessa
grupperingar utformat kategorier. Kategorierna som kännetecknar gränslöst arbete i denna
uppsats är flexibilitet i arbetslivet, förutsättning att arbeta flexibelt, en ökad individualisering,
gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv samt paradoxen frihet och kontroll. Detta
tillvägagångssätt används för att indikera att innehållet i kategorierna avser mätbara
indikatorer som beskriver gränslöst arbete. Därigenom behandlar varje kategori ett avslutande
resonemang där teoretiska ramen och utformade påståenden sammankopplas. Den teoretiska
ramen är disponerad med en inledning om gränslöst arbete och fortsätter sedan med de
utformade kategorier som denna uppsats undersöker. Avslutningsvis presenteras
operationaliseringen av den teoretiska ramen och beskriver vilka påståenden som undersöks
för varje indikator och kategori. Allvin är dominerande inom forskningsområdet gränslöst
arbete vilket påverkar författarens förekomst i uppsatsens teoretiska ram.

3.1 Gränslöst arbete
Enligt Allvin et al. (2006:9) kännetecknas dagens arbetsmarknad av högt tempo, tvära kast
och ständiga förändringar. För individen kan detta medföra en känsla av frihet och kontroll
över arbetet och det övriga livet. Detta samtidigt som det finns upplevelser av ovisshet,
övergivenhet och svårigheter att skapa gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv (Allvin
et al. 2006:9). Med detta anser Allvin et al. (2006:9) att samtidigt som gränslöst arbete
innebär frihet och ökade möjligheter kan detta även medföra att individen begränsas och
kontrolleras utifrån andra förutsättningar än tidigare (Allvin et al. 2006:10). Även Näswall,
Hellgren och Sverke (2008:3) menar att arbete utan struktur medför både fördelar och
nackdelar för individen. Detta eftersom flexibilitet i arbetslivet betraktas som ett krav på
dagens arbetsmarknad vilket medför utmaningar för individen. Gränslöst arbete innebär även
enligt Allvin et al. (2006:9–10) att organisationens tidigare stabila regleringar för att
organisera arbetet har förändrats och utformat en gränslös struktur. Enligt Allvin et al.
(2006:18) medför denna förändring även att individen har ett individuellt ansvar att
genomföra det egna arbetet. Detta ansvar innebär att individen självständigt måste strukturera
arbetet och finna balans mellan initiativtagande och gränssättningar. Sammanfattningsvis
beskriver Allvin et al. (2006:17–18) att gränslöst arbete innebär att organisationerna anpassar
sig till en föränderlig omvärld vilket även påverkar individen. Gränslöst arbete beskrivs
fortsättningsvis utifrån kategorierna som utformats i denna undersökning.

3.1.1 Flexibilitet i arbetslivet
En förutsättning för gränslöst arbete är att uppnå flexibilitet i arbetslivet. Enligt Allvin et al.
(2006:30) beskrivs flexibilitet som allt väsentligt som baseras på organisationens anpassning
till arbetsmarknaden krav samt hur detta påverkar arbetsutförandet. Ett begrepp som används
för att uppnå flexibilitet på arbetsplatsen är flexibilitet genom förtroende (Allvin et al.
2006:35). Detta avser enligt Allvin et al. (2006:35) att organisationen ger individen möjlighet
att självständigt bestämma över arbetsutförandet och på detta sätt uppnå flexibilitet genom
förtroende. Detta medför större flexibilitet i organisationen eftersom individen kan utföra
arbetsuppgifter vid vilken plats och tidpunkt som helst. Forsebäck (1996:11) beskriver detta
som positivt eftersom individen kan bestämma vilka platser eller tidpunkter som individen
arbetar effektivast och utforma arbetsdagen utifrån detta.
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Denna undersökning undersöker individens upplevelse av flexibilitet i arbetslivet utifrån
begreppet flexibilitet genom förtroende. Allvin et al. (2006:35) menar att flexibilitet i
organisationen uppnås genom förtroende och därmed används påståendet ”Jag upplever att
min arbetsgivare känner förtroende för mig” för att undersöka denna indikator.
Enkätundersökningen behandlar även om individen kan arbeta flexibelt utifrån Allvins et al.
(2006:35) beskrivning av att kunna arbeta vid vilken plats och tidpunkt som helst. Dessa
indikatorer undersöks med påståendena ”Jag kan utföra mina arbetsuppgifter utanför
arbetsplatsen” och ”Jag kan utföra mina arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst”. Även
individens upplevelse av att kunna arbeta utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som
helst undersöks med påståendena ”Jag upplever det positivt att kunna utföra mina
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen” och ”Jag upplever det positivt att kunna utföra mina
arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst”.
Forsebäck (1996:9–10) beskriver att flexibilitet i arbetslivet sannolikt kan medföra att
individen upplever arbetstillfredsställelse genom förbättrad koncentration och produktivitet.
Detta eftersom individen kan utföra arbetsuppgifterna utanför arbetsplatsen och därmed
undviker vanligtvis förekommande störningsmoment (Forsebäck 1996:9–10). Då Forsebäck
(1996:9–10) menar att flexibilitet i arbetslivet kan medföra förbättrad koncentration och
produktivitet undersöks dessa indikatorer genom påståendena ”Jag upplever att
koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen” och ”Jag upplever att
produktiviteten försämras vid arbete utanför arbetsplatsen”. Flexibelt arbete kan enligt
Forsebäck (1996:11) innebära att socialt umgänge inte förekommer i samma utsträckning som
på arbetsplatsen. Då individer vanligtvis känner ett behov av gemenskap med arbetskollegor
är det därmed viktigt att inte ständigt arbeta utanför arbetsplatsen. Även Engdahl och Larsson
(2011:83) betonar vikten av att ständigt interagera för att hantera samhälleliga krav. Utifrån
detta undersöker denna uppsats om flexibilitet i arbetslivet medför att individen upplever ett
bristande socialt umgänge vid arbete utanför arbetsplatsen. Denna indikator undersöks genom
påståendet ”Jag upplever ett bristande socialt umgänge med arbetskollegor vid arbete utanför
arbetsplatsen”. Denna kategori benämns även i enkätundersökningen som flexibilitet i
arbetslivet.

3.1.2 Förutsättningar att arbeta flexibelt
Allvin et al. (2006:62–63) beskriver kognitiva och sociala kunskapskrav som en förutsättning
för att hantera den föränderliga arbetsmarknaden. Enligt Allvin et al. (2006:62) innebär
kognitiva kunskapskrav att individen innehar tekniska kunskaper som krävs för att kunna
utföra arbetsuppgifterna utanför arbetsplatsen. Det är därmed viktigt att individen innehar
förtrogenhetskunskap men Allvin et al. (2006:66) beskriver även vikten av intellektuell
kunskap som underlättar individens möjlighet att arbeta flexibelt. Då Allvin et al. (2006:62)
beskriver att det är en förutsättning att individen innehar kunskap för att kunna arbeta flexibelt
undersöks detta i enkätundersökningen genom påståendet ”Jag har kunskapen som krävs för
att kunna utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen”.
Allvin et al. (2006:62) beskriver även vikten av sociala kunskapskrav som avser den kunskap
som ställs på individen i förhållande till andra människor. Fortsättningsvis innebär detta att
individen innehar förmågan att utveckla kunskap genom andra människor vilket är en
förutsättning för det flexibla arbetet (Allvin et al. 2006:71). Det betraktas även som viktigt att
individen besitter ett socialt kapital och därmed kan hantera olika situationer och
sammanhang som arbetsmarknaden kräver (Allvin et al. 2006:77). Då sociala kunskapskrav
betraktas som väsentliga vid flexibilitet i arbetslivet undersöker denna uppsats om individen
upplever att denne innehar sociala kunskapskrav. Detta undersöks genom påståendena ”Jag
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upplever att jag kan samarbeta med arbetskollegor på arbetsplatsen” och ”Jag upplever
svårigheter att samarbeta med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen”. Även om
individen upplever möjlighet att utveckla kunskap med arbetskollegor undersöks genom
påståendet ”Jag upplever att jag kan utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots arbete
utanför arbetsplatsen”. I enkätundersökningen benämns denna kategori som förutsättningar att
arbeta flexibelt.

3.1.3 En ökad individualisering
Allvin et al (2006:44) beskriver vikten av att verksamheterna behöver anpassa sig genom att
förespråka individuell ansvarsfördelning för att kunna uppnå flexibilitet i arbetslivet. Allvin et
al. (2006:17) beskriver att detta även påverkar individen som förutsätts att självständigt
ansvara och anpassa arbetsutförandet utifrån organisationens föränderliga krav. Näswall,
Hellgren och Sverke (2008:32–33) beskriver detta genom att organisationerna behöver
förändras från vertikal till horisontell ansvarsfördelning vilket innebär att ansvaret fördelas till
individerna inom organisationen. Denna förändring innebär enligt Allvin et al. (2006:17) att
individen självständigt behöver planera, genomföra och ansvara för arbetsutförandet. Detta
betraktas som en förutsättning på dagens arbetsmarknad vilket medför en utmaning för
anställda. Även Näswall, Hellgren och Sverke (2008:1-3) anser att denna självständighet kan
upplevas positiv för vissa individer samtidigt som den kan betraktas negativ för andra. Utifrån
dessa indikatorer undersöks i enkätundersökningen om individen upplever möjlighet att
självständigt ansvara, planera och genomföra arbetsutförandet. Detta undersöks genom
påståendena ”Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter” och ”Jag kan självständigt
planera och genomföra mina arbetsuppgifter”. Dessa påståenden delas upp då innebörden av
indikatorerna kan värderas olikartat. Om individen upplever denna självständighet som positiv
eller negativ undersöks genom påståendena ”Jag upplever det positivt att självständigt ansvara
för arbetsuppgifterna” och ”Jag upplever det positivt att självständigt kunna planera och
genomföra mina arbetsuppgifter”.
Allvin et al. (2006:17) menar att organisationernas kontinuerliga anpassning till
arbetsmarknaden ställer stora krav på individen. Detta eftersom organisationerna förändras
och överlämnar ansvaret vilket kan innebära att individen upplever påfrestning utifrån
gränslöst arbete (Allvin et al. 2006:53). Detta eftersom arbetsutförandet inte är tids- eller
platsbundet vilket innebär att arbetstiden vanligtvis inte är reglerad. Detta kan medföra
svårigheter att koppla bort arbetet eftersom det är ständigt närvarande i dagens arbetsliv
(Allvin et al. 2006:10). För att undersöka indikatorn som behandlar svårighet att reglera
arbetstiden används påståendet ”Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid”. Denna
kategori benämns i enkätundersökningen som självständigt arbete och undersöker individens
upplevelse av den ökade individualiseringen.

3.1.4 Gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv
Allvin et al. (2006:17) menar att arbetslivet kännetecknas av flexibilitet vilket medför att
gränsdragningen gentemot det övriga livet försvagas. Det innebär att det är individens ansvar
att självständigt upprätta dessa gränsdragningar för att kunna balansera arbetsliv och privatliv.
Allvin et al. (2006:18) anser att detta innebär att individuella förutsättningar och preferenser
är avgörande för individens utformning av förhållandet mellan arbetsliv och privatliv vilket
kan påverka individen olikartat. Även Forsebäck (1996:5) beskriver att samtidigt som
möjligheten att arbeta flexibelt betraktas som ett attraktivt sätt att kombinera arbetsliv och
privatliv kan detta även skapa svårigheter att särskilja dessa. Även Engdahl och Larsson
(2011:278) menar att samhällets integration kan medföra att individens ställs inför olika
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rollkonflikter. Minskade gränsdragningar riskerar därmed att skapa obalans mellan arbetsliv
och privatliv vilket kan upplevas påfrestande (Näswall, Hellgren & Sverke 2008:4-5). För att
undersöka denna kategori besvarar individen om denna arbetar hemifrån genom påståendet
”Jag utför i genomsnitt mina arbetsuppgifter hemifrån minst en dag per vecka” samt om detta
upplevs positivt eller negativt med påståendet ”Jag anser att det är positivt att kunna utföra
mina arbetsuppgifter hemifrån”. Indikatorn som behandlar gränsdragningar mellan arbetsliv
och privatliv undersöks genom påståendena ”Jag upplever svårigheter att särskilja arbetsliv
och privatliv”, ”Jag upplever att svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför
påfrestningar” samt ”Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt”. Denna
kategori benämns i enkätundersökningen som arbetsliv och privatliv.

3.1.5 Paradoxen frihet och kontroll
Allvin et al. (2006:9) beskriver att gränslöst arbete innebär frihet men samtidigt kontrolleras
individerna fortfarande genom att vara underordnade organisationens och arbetsmarknadens
krav. Allvin et al. (2006:9) menar att möjligheterna som flexibilitet i arbetslivet medför även
skapar höga förväntningar på individens prestation. Allvin et al. (2006:10) beskriver detta i
förhållande till att arbetstiden inte är reglerad vilket kan medföra svårigheter för individen att
hantera det ständigt närvarande arbetet. Kravet på att alltid vara kontaktbar kan även bidra till
svårigheter att koppla bort arbetet under fritiden (Allvin et al. 2006:10). Samtidigt som vissa
individer upplever friheten som positiv och något som motiverar i arbetslivet kan det därmed
även finnas nackdelar (Allvin et al. 2006:11). Paradoxen frihet och kontroll undersöks i
enkätundersökningen genom påståenden som behandlar om individen upplever att arbetet är
ständigt närvarande samt om detta upplevs påfrestande. Dessa indikatorer undersöks genom
påståendena ”Jag upplever att arbetet är ständigt närvarande” och ”Jag upplever det
påfrestande att arbetet är ständigt närvarande”. Allvin et al. (2006:10) beskriver att arbetets
ständiga närvaro medför att det finns ett behov av att vara kontaktbar. Om individen upplever
detta behov samt om det upplevs påfrestande undersöks med påståendena ”Jag upplever att
det finns ett behov att ständigt vara kontaktbar” och ”Jag upplever det påfrestande att ständigt
behöva vara kontaktbar”. Enkätundersökningen behandlar även om individen upplever
självbestämmande eller om organisationen kontrollerar arbetsutförandet genom påståenden
”Jag upplever att jag självständigt kan bestämma över mitt arbetsutförande” och ”Jag
upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande”. Denna kategori benämns i
enkätundersökningen som individen och organisationen.
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4. Metod
Denna undersökning avser empiriska studier med en kvantitativ forskningsstrategi där
kvantifiering och insamling av data sker genom en enkätundersökning. I detta avsnitt
presenteras processen för datainsamlingen av enkätundersökningen och hur arbetsplatser och
deltagare valdes ut. Här diskuteras även hur denna undersökning sökt uppnå reliabilitet och
validitet samt hur etiska överväganden beaktats vid enkätundersökningen. I detta avsnitt
förekommer även en variabelbeskrivning och avslutningsvis diskuteras fördelar och nackdelar
med den valda metoden.

4.1 Urval och deltagare
I denna undersökning valdes deltagare utifrån arbetsplatser och professioner där gränslöst
arbete förekommer eller betraktas möjligt. Gränslösa arbetsvillkor innebär i denna
undersökning att individen kan utföra arbetsuppgifterna oberoende av plats och tidpunkt.
Enkätundersökningen besvarades av deltagare från sex olika arbetsplatser inom både
kommunal och privat sektor. På arbetsplatserna har undersökningen främst behandlat
personalavdelningar med professioner som exempelvis personalansvariga, datatekniker,
ekonomiansvariga och informationschefer. Till denna undersökning valdes arbetsplatser efter
intresse vilket bidrog till att främst personalavdelningar deltog. Detta innebär dock att urvalet
inte skett slumpmässigt och går därmed inte att generaliseras (Bryman 2011:194–195). Vid
urval av deltagare kontaktades ansvariga på arbetsplatsen som fick möjlighet att studera
enkäten för att välja professioner med möjlighet att arbeta flexibelt. Denna undersökning
består av sammanlagt 163 deltagare mellan åldrarna 21 och 68 där medelåldern är 44 år.
Deltagarna omfattar 92 kvinnor och 67 män vilket avser 56 procent kvinnor och 41 procent
män. Detta innebär att 3 procent av deltagarna inte besvarade om de var kvinna eller man.

4.2 Datainsamling
Vid enkätundersökningen kontaktades ansvariga på arbetsplatserna som medverkade.
Kontaktpersonerna fick sedan möjlighet att studera enkäten (se bilaga) för att bedöma vilka
professioner som kunde besvara frågeställningar avseende gränslöst arbete. Detta för att
kunna urskilja samband och behandla upplevelsen av gränslöst arbete utifrån individer som
innehar denna förutsättning. För att förklara avsikten med undersökningen och därigenom
minimera bortfall utformades även ett introduktionsbrev (Bryman 2011:231).
Enkätundersökningen delades ut i pappersform till fem olika arbetsplatser och mailades till en
sjätte arbetsplats. Av sammantaget 167 utdelade enkäter i pappersform mottogs 132 vilket
innebär ett bortfall på 35 enkäter. Enkätundersökningen i mailform skickades ut till 300
individer varav 31 besvarades. Detta innebär att sammanlagt 163 enkäter besvarades i denna
undersökning.
Fördelar med enkätundersökning är att många individer kan besvara frågeställningarna vilket
medför ett bredare datamaterial. Detta är väsentligt inom denna undersökning som avser att
undersöka samband mellan variabler som mäter gränslöst arbete. Enkätundersökning kan även
medföra att påståendena besvaras uppriktigt. Detta i jämförelse med strukturerade intervjuer
som kan medföra intervjuareffekt vilket innebär att intervjupersonen kan påverka deltagarens
svar. Enkätundersökning innebär även att deltagarna kan besvara frågeställningarna
beträffande gränslöst arbete självständigt vilket medför möjlighet till eftertänksamhet. Dock
innebär detta att det inte finns möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och går därmed miste om
fördjupad förståelse som kan medföra att forskningen utvecklas (Bryman 2011:228–229).
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Avsikten med denna enkätundersökning är dock att undersöka om upplevelsen av gränslöst
arbete varierar med ålder och kön och därmed inte att skapa en djupare förståelse om
fenomenet gränslöst arbete. För att kontrollera det insamlade datamaterialet från
enkätundersökningen används statistikprogrammet SPSS. Detta för att undersöka samband
mellan variabler samt att utskilja om upplevelsen av gränslöst arbete varierar med ålder och
kön.

4.3 Variabelbeskrivning
Samtliga påståenden i enkätundersökningen har svarsalternativen stämmer helt, stämmer i hög
grad, varken eller, stämmer delvis och stämmer inte alls. I statistikprogrammet SPSS har
dessa svarsalternativ kodats om till att variera mellan 1 och 5 där 1 avser svarsalternativet
stämmer inte alls och 5 avser svarsalternativet stämmer helt. För att öka antalet individer i
varje cell har även svarsalternativen 1 till 5 kodats om och kategoriserats. Detta genom att
svarsalternativ 1 och 2 utgör en upplevelse av att individen inte instämmer med påståendet
och 4 och 5 utgör en upplevelse av att individen instämmer med påståendet. Vid
omkodningen fick svarsalternativ 1 och 2 värde 1 och svarsalternativ 4 och 5 värde 4. Utifrån
variabeln ålder utformades även åldersgrupperna 21-39 år, 40-49 år samt 50-68 år för att
undersöka hur upplevelsen av gränslöst arbete varierar med ålder. Följande presenteras en
variabeskrivning som visar hur samtliga påståenden är mätta i enkätundersökningen, frekvens
och procent över åldersgrupperna, hur många av deltagarna som är kvinnor respektive män
samt frekvens och medelvärde över deltagarnas ålder.
Åldersgrupper

Frequency Percent

Valid

21-39
40-49
50-68
Total

54
52
46
152

Missing

System 11
Total 163

6,7
100,0

Kön

Frequency

Percent

Valid

Kvinna 92
Man
67
Total 159

56,4
41,1
97,5

Missing

System 4
Total 163

2,5
100,0

Variabler

___

Ålder

33,1
31,9
28,2
93,3

Mean
Minimum
Maximum

44
21
68

N

Median

Min arbetsgivare känner förtroende för mig

162

4,00

1,00

4,00

Jag kan utföra mina arbetsuppgifter utanför
arbetsplatsen

163

1,00

1,00

4,00

Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter
utanför arbetsplatsen

159

4,00

1,00

4,00
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Minimum

Maximum

Jag kan utföra mina arbetsuppgifter vid vilken
tidpunkt som helst

162

1,00

1,00

4,00

Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter
vid vilken tidpunkt som helst

159

3,00

1,00

4,00

Koncentrationen förbättras vid arbete utanför
arbetsplatsen

158

3,00

1,00

4,00

Produktiviteten försämras vid arbete utanför
arbetsplatsen

158

1,00

1,00

4,00

Jag upplever bristande socialt umgänge med
arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen

158

3,00

1,00

4,00

Jag har kunskapen som krävs för att utföra
mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen

159

4,00

1,00

4,00

Jag kan samarbeta med andra människor på
arbetsplatsen

162

4,00

1,00

4,00

Jag upplever svårigheter att samarbeta med
arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen

158

1,00

1,00

4,00

Jag kan utvecklas tillsammans med
arbetskollegor trots arbete utanför arbetsplatsen

156

3,00

1,00

4,00

Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter 163

4,00

1,00

4,00

Det är positivt att självständigt ansvara för
arbetsuppgifter

159

4,00

1,00

4,00

Jag kan självständigt planera och genomföra
mina arbetsuppgifter

158

4,00

1,00

4,00

Det är positivt att självständigt kunna planera
och genomföra arbetsuppgifter

161

4,00

1,00

4,00

Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid

162

1,00

1,00

4,00

Jag utför mina arbetsuppgifter hemifrån minst
en dag per vecka

162

1,00

1,00

4,00

Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter
hemifrån

157

3,00

1,00

4,00

Jag upplever svårigheter att särskilja arbetsliv
och privatliv

161

1,00

1,00

4,00

Svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv
medför påfrestningar

156

1,00

1,00

4,00

Jag upplever att arbete hemifrån påverkar
privatlivet negativt

157

1,00

1,00

4,00
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Jag upplever att arbetet är ständigt närvarande

163

1,00

1,00

4,00

Det är påfrestande att arbetet är ständigt
närvarande

159

1,00

1,00

4,00

Jag upplever behovet av att ständigt vara
kontaktbar

161

1,00

1,00

4,00

Det är påfrestande att ständigt behöva vara
kontaktbar

157

1,00

1,00

4,00

Jag kan självständigt bestämma över mitt
arbetsutförande

163

4,00

1,00

4,00

Jag upplever att organisationen bestämmer över
mitt arbetsutförande

163

1,00

1,00

4,00

4.4 Tillvägagångssätt
För att undersöka samband utformades bivariata korstabeller utifrån indikatorerna,
åldersgrupper och kön. Sedan kontrollerades om sambandet var signifikant eller om resultatet
troligtvis beror på slumpmässiga faktorer. Detta genom att använda p-värdet som anger
sannolikheten för att slumpen genererat sambandet. För att sambandet skall betraktas som
statistiskt signifikant understiger p-värdet i dessa resultat 0,05 (Djurfeldt 2010:196). För att
undersöka sambandets effektivitet används sambandsmåttet Gamma som varierar mellan -1
och 1 (Djurfeldt 2010:235). Vi använder oss av den ungefärliga tolkningen att 0.1 betraktas
som ett svagt samband, 0.3 medelstarkt samband och 0.5 som ett starkt samband. Då det inom
vissa celler i korstabellerna inte finns tillräckligt med observationer tolkas inte Chi2. Istället
används Gamma för att studera om sambandet är signifikant samt om det betraktas som svagt
eller starkt. Då det i denna undersökning finns flertalet samband som inte är signifikanta och
därmed troligtvis beror på slumpen kommer dessa inte redovisas i resultatet utan förpassas till
bilagorna i studien. Det finns dock flertalet signifikanta resultat utifrån korrelationsmatrisen
och därmed kommer endast resultat som betraktas intressanta, utifrån tidigare forskning och
teorier om gränslöst arbete, att undersökas. Dessa kommer sedan kontrolleras med variabeln
kön genom multivariata korstabeller för att undersöka om det föreligger könsskillnader i
sambandet. Sambandsmåttet som används för att undersöka samband i korrelationsmatriserna
är Pearsons R som beskriver styrkan mellan kvantitativa variabler och varierar mellan -1 och
1 (Djurfeldt 2010:155).

4.5 Reliabilitet och validitet
Eftersom denna undersökning är av kvantitativ forskningsstrategi är det viktigt att kontrollera
mätningarnas reliabilitet och validitet. Då denna undersökning inte kännetecknas av ett
slumpmässigt urval kan resultatet inte generaliseras till populationen (Bryman 2011:161). För
att enkätundersökningen skall mäta fenomenet gränslöst arbete grupperade vi indikatorerna
som framkom i teoretiska ramen till kategorier. De kategorier som utformades avser
flexibilitet i arbetslivet, förutsättningar att arbeta flexibelt, en ökad individualisering,
gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv samt paradoxen frihet och kontroll. Dessa
kategorier användes som underlag vid enkätundersökningen för att stärka undersökningens
validitet. Inom varje kategori behandlas viktiga indikatorer som varit till underlag vid
utformningen av påståenden som avser att mäta upplevelsen av gränslöst arbete (Bryman
2011:163). Dock finns det risker att påståendena i enkätundersökningen inte mäter
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indikatorerna som avses. Exempelvis för att undersöka individens kognitiva kunskap
utformades påståendet ”Jag har kunskapen som krävs för att kunna utföra mina
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen”. Detta påstående kan dock tolkas vidsträckt eftersom
kunskapen inte definieras vilket kan påverka undersökningens validitet.
Trots att undersökningen avgränsades till deltagare med möjlighet att arbeta gränslöst
upplevde vissa individer svårigheter att besvara enkätundersökningen eftersom de inte hade
erfarenhet av flexibelt arbete. Detta medförde att somliga påståenden inte besvarades. Dock
undersöker påståendena individens upplevelse av gränslöst arbete vilket innebär att deltagarna
kan besvara påståenden enbart utifrån om det upplevs som positivt eller negativt. Detta trots
att de inte anser att de innehar möjligheten att arbeta flexibelt. För att stärka reliabiliteten i
undersökningen skulle denna aspekt därmed konkretiserats i introduktionsbrevet.

4.6 Etiska överväganden
Ett grundläggande forskningsetiskt övervägande som säkerställer att individen inte får utsättas
för skada vid forskning är individskyddskravet. Kravet konkretiseras i underliggande
huvudkrav som varit utgångspunkt i denna undersökning (Vetenskapsrådet 2002:5-6). Det
första är informationskravet som innebär att informera berörda deltagare om avsikten med
undersökningen. Detta utfördes vid första kontakten med arbetsplatsen samt utvecklades i ett
introduktionsbrev. Introduktionsbrevet bifogades med enkätundersökningen och informerade
deltagarna om avsikten med undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och kan avslutas
på begäran (Bryman 2011:131–132). Detta innefattar även samtyckeskravet som innebär att
deltagarna självständigt bestämmer över sin medverkan och kan avsluta undersökningen om
det önskas. Detta uppfylldes eftersom det är frivilligt att besvara enkätundersökningen. Dock
kan det innebära svårigheter att avsluta medverkan då enkäten är inlämnad eftersom dessa inte
undertecknats. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om individerna som medverkar
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta utförs genom att enkätundersökningen
besvaras anonymt och kan därmed inte identifieras. Informationsbrevet beskriver även att
arbetsplatserna inte kommer nämnas i undersökningen om detta inte betraktas önskvärt. Det
sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in endast skall
användas i det avsedda forskningsändamålet. Denna undersökning angående gränslöst arbete
kommer inte användas i något annat avseende än i denna forskning.

4.7 Metodologisk diskussion
Denna undersökning avgränsades till individer med möjlighet att arbeta flexibelt på
arbetsplatsen. Då detta urval inte utfördes slumpmässigt medför detta svårigheter att
generalisera resultatet eftersom det inte är representativt för populationen. Inledningsvis var
tanken att undersöka att undersökningen skulle avgränsas till att jämföra upplevelsen av
gränslöst arbete utifrån olika yrkeskategorier för att stärka möjligheten att kunna generalisera
resultaten. I denna undersökning framkom det svårigheter då kontaktpersonerna på varje
arbetsplats fick välja ut vilka professioner som kunde delta i enkätundersökningen. Detta
resulterade i att antalet skilda professioner var väldigt omfattande och kunde därmed inte
kategoriseras.
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5. Resultat och analys
För att undersöka om individens upplevelse av gränslöst arbete varierar med ålder och kön
utförs bivariata korstabeller som redovisas i detta avsnitt. För att undersöka om variablerna
samvarierar presenteras även korrelationsmatriser. Utifrån de samband som vi funnit
intressanta utformas multivariata korstabeller med kontrollvariabeln kön. Detta för att förstå
originalsambandet bättre samt undersöka om det förekommer variationer mellan kön i
sambandet. Resultatet och analysen redovisas utifrån samma kategorier som presenteras i den
teoretiska ramen och avslutas med sammanfattande slutsatser.

5.1 Flexibilitet i arbetslivet
I denna kategori finns inget samband mellan variablerna ”Min arbetsgivare känner förtroende
för mig” (p=,594), ”Koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen” (p=,368),
”Produktiviteten försämras vid arbete utanför arbetsplatsen” (p=,875), ”Bristande umgänge
med arbetskollegor” (p=,501) och åldersgrupper (se bilaga). Det förekommer inte samband
mellan variablerna ”Min arbetsgivare känner förtroende för mig” (p=,131), ”Jag kan utföra
mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen” (p=,154), ”Det är positivt att kunna utföra mina
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen” (p=,433), ”Jag kan utföra mina arbetsuppgifter vid
vilken tidpunkt som helst” (p=,332), ”Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter vid
vilken tidpunkt som helst” (p=,524) och kön. Det finns inte heller något samband mellan
”Koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen” (p=,920), ”Produktiviteten
försämras vid arbete utanför arbetsplatsen” (p=,096) och kön (se bilaga).

Tabell 1: Arbete utanför arbetsplatsen och åldersgrupper

Det föreligger ett medelstarkt negativt samband (-,305) mellan att kunna utföra
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och åldersgrupper (p=,008). Utifrån tabellen upplever
individer mellan 40-49 år att de inte har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter utanför
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arbetsplatsen. Även individer mellan 50-68 år tenderar att uppleva att denna möjlighet inte
finns vilket innebär att dessa åldersgrupper inte har möjligheten att arbeta utanför
arbetsplatsen i samma utsträckning som åldersgruppen 21-39 år. Detta innebär att individer
mellan 21-39 år innehar större möjlighet att arbeta utanför arbetsplatsen. Detta går att utläsa
utifrån tabellen som visar att nästan hälften av individerna i denna åldersgrupp instämmer
med påståendet.

Tabell 2: Upplevelsen av arbete utanför arbetsplatsen och åldersgrupper

Det föreligger ett medelstarkt negativt samband (,-353) mellan att det är positivt att kunna
utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och åldersgrupper (p=,001). Tabellen visar att
individer i åldersgrupperna 40-49 år och 50-68 år är mer negativt inställda till att kunna arbeta
utanför arbetsplatsen. Utifrån tabellen går det att utläsa att individer mellan 21-39 år anser att
det i större utsträckning är positivt att arbeta utanför arbetsplatsen. Inom denna åldersgrupp är
det 67,3 procent som instämmer med påståendet.
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Tabell 3: Arbete vid vilken tidpunkt som helst och åldersgrupper

Det finns ett medelstarkt negativt samband (-,325) mellan att kunna utföra arbetsuppgifter vid
vilken tidpunkt som helst och åldersgrupper (p=,010). Utifrån tabellen upplever individer
mellan 21-39 år att de innehar möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt
som helst i större utsträckning än resterande åldersgrupper. Detta eftersom individerna inom
denna åldersgrupp tillhör hälften av respondenterna som instämmer med påståendet att kunna
arbeta vid vilken tidpunkt som helst.

Tabell 4: Upplevelsen av arbete vid vilken tidpunkt som helst och åldersgrupper
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Det föreligger ett medelstarkt negativt samband (-,338) mellan att det är positivt att kunna
utföra arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst och åldersgrupper (p=,001). Tabellen
visar att individer mellan 50-68 år är mer negativt inställda till att arbeta vid vilken tidpunkt
som helst. Detta eftersom 59,1 procent inom denna åldersgrupp inte instämmer med
påståendet. Åldersgruppen 21-39 år är mer positivt inställda till denna möjlighet då dessa
individer tenderar att instämma med påståendet i större utsträckning än resterande
åldersgrupper.

Tabell 5: Bristande umgänge med arbetskollegor och kön

Resultatet visar att det föreligger ett medelstarkt (,330) samband mellan bristande umgänge
med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen och kön (p=,040). Utifrån tabellen går det
att utläsa att män i större utsträckning är kvinnor upplever ett bristande socialt umgänge vid
arbete utanför arbetsplatsen. Av individerna som instämmer med påståendet är 55,2 procent
män vilket kan jämföras med att 44,8 procent är kvinnor.
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Tabell 6: Korrelationsmatris av variablerna flexibilitet i arbetslivet

Utifrån kategorin flexibilitet i arbetslivet föreligger även samband mellan variabler. Tabellen
visar att det föreligger ett medelstarkt positivt samband (,352) mellan möjligheten att utföra
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och om denna möjlighet upplevs positiv (p=,000). Det
finns även ett starkt positivt samband (,546) mellan möjligheten att utföra arbetsuppgifter
utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som helst (p=,000). Utifrån tabellen går det att
utläsa att det föreligger ett medelsvagt positivt samband (,289) mellan möjligheten att utföra
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och att koncentrationen förbättras vid arbete utanför
arbetsplatsen (p=,000). Dessa samband har kontrollerats med variabeln kön och presenteras i
multivariata korstabeller nedan.
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Tabell 7: Multivariat korstabell flexibilitet i arbetslivet

Som även korrelationsmatrisen visade föreligger ett signifikant samband mellan dessa
variabler vilket därmed kontrollerats för kön (p=,000). Det föreligger ett starkt samband
(,574) för kvinnor (p=,000). Resultatet visar även att det finns ett starkt samband (,601) för
män (p=,000). Detta innebär att det inte föreligger några större könsskillnader i sambandet
mellan att utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och att denna möjlighet upplevs som
positiv. Dock är sambandet för män något starkare än för kvinnor. Detta går även att utläsa
från tabellen som visar att 84 procent av männen som upplever att de har möjlighet att utföra
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen även betraktar denna möjlighet som positiv. Detta i
jämförelse med kvinnor som uppmäter 75,9 procent. Utav deltagarna som upplever att de kan
utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen är det många som även betraktar denna
möjlighet som positiv då totalen visar att 79,6 procent upplever detta.

Tabell 8: Multivariat korstabell flexibilitet i arbetslivet
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Sambandet mellan att utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som
helst har kontrollerats för kön (p=,000). För kvinnor föreligger ett starkt samband (,833) som
är signifikant (p=,000). Det finns även ett starkt samband (,670) för män (p=,000) som är
något svagare än sambandet för kvinnor. Detta innebär att det inte föreligger några större
könsskillnader i sambandet mellan dessa variabler. Även tabellen visar att både kvinnor och
män tenderar uppskatta påståendena likartat. Av deltagarna som kan utföra sina
arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst är det 76,2 procent av kvinnorna och 73,7
procent av männen som även kan utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen. Utifrån
tabellen går det att utläsa att variablerna är starkt sammankopplade då individer som tenderar
att inte instämma med det ena påståendet inte heller instämmer med det andra och vice versa.

Tabell 9: Multivariat korstabell flexibilitet i arbetslivet

Mellan variablerna som avser att koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen
och att utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen finns ett signifikant samband som
kontrollerats för kön (p=,000). Utifrån kön har sambandet för kvinnor specificerats (p=,000)
och visar på ett starkt samband (,528). Det föreligger inte någon signifikans för män (p=,074)
och sambandet i denna undergrupp har därmed försvunnit. Detta innebär att endast kvinnor
som kan arbeta utanför arbetsplatsen upplever att även koncentrationen förbättras vid arbete
utanför arbetsplatsen. Detta går att utläsa från tabellen som visar att mer än hälften av
kvinnorna som kan utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen även upplever att
koncentrationen förbättras. Detta kan jämföras med att endast 17,2 procent inte upplever att
koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen.

5.2 Förutsättningar att arbeta flexibelt
I denna kategori finns inget samband mellan variablerna ”Jag har kunskapen som krävs för att
utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen” (p=,068), ”Jag kan samarbeta med andra
människor på arbetsplatsen” (p=,865), ”Jag upplever svårigheter att samarbeta med
arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen” (p=,068), ”Jag kan utvecklas tillsammans med
arbetskollegor trots arbete utanför arbetsplatsen” (p=,948) och åldersgrupper (se bilaga). Det
finns inte heller något samband mellan ”Jag har kunskapen som krävs för att utföra mina
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arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen” (p=,704), ”Jag kan samarbeta med arbetskollegor på
arbetsplatsen” (p=269), ”Jag upplever svårigheter att samarbeta med arbetskollegor vid arbete
utanför arbetsplatsen” (p=,967), ”Jag kan utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots
arbete utanför arbetsplatsen” (p=,672) och kön (se bilaga).

Tabell 10: Korrelationsmatris av variablerna förutsättningar att arbeta flexibelt

Utifrån kategorin förutsättningar att arbeta flexibelt föreligger samband mellan variabler.
Tabellen visar att det föreligger ett svagt positivt samband (,182) mellan kunskapen som krävs
för att utföra arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och möjlighet att utvecklas tillsammans
med arbetskollegor trots arbete utanför arbetsplatsen (,024). Detta samband har kontrollerats
med variabeln kön och presenteras i en multivariat korstabell nedan.

Tabell 11: Multivariat korstabell förutsättningar att arbeta flexibelt
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Då korrelationsmatrisen visade att det föreligger ett signifikant samband mellan dessa
variabler kontrollerades dessa för kön (p=,050). Det föreligger ett starkt samband (,528) för
kvinnor (p=,002) och för män föreligger inget samband (p=,776). Detta innebär att kvinnor
som upplever att de har kunskapen som krävs för att utföra arbetsuppgifter utanför
arbetsplatsen anser att de kan utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots arbete utanför
arbetsplatsen. Detta kan även utläsas i tabellen då 37,9 procent av kvinnorna som besvarat att
de innehar kunskapen som krävs för att kunna arbeta utanför arbetsplatsen samtidigt upplever
möjlighet att utvecklas med arbetskollegor.

5.3 En ökad individualisering
I denna kategori finns inget samband mellan variablerna ”Jag ansvarar självständigt för mina
arbetsuppgifter” (p=,309), ”Det är positivt att självständigt ansvara för arbetsuppgifter”
(p=,242), ”Jag kan självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter” (p=,740), ”Det
är positivt att självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter” (p=,359) och
åldersgrupper (se bilaga). Det finns inte heller något samband mellan variabeln ”Jag upplever
svårigheter att reglera min arbetstid” (p=,929) och åldersgrupper. Det föreligger inte heller
något samband mellan ”Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter” (p=,482), ”Det är
positivt att självständigt ansvara för arbetsuppgifter” (p=,242), ”Jag kan självständigt planera
och genomföra mina arbetsuppgifter” (p=,638), ”Det är positivt att självständigt kunna
planera och genomföra mina arbetsuppgifter” (p=,174), ”Jag upplever svårigheter att reglera
min arbetstid” (p=,828) och kön (se bilaga).

Tabell 12: Korrelationsmatris av variablerna en ökad individualisering

Utifrån kategorin en ökad individualisering föreligger samvariationer mellan variabler.
Tabellen visar att det finns ett starkt positivt samband (,456) mellan att självständigt ansvara
för arbetsuppgifter och att denna möjlighet upplevs positiv (p=,000). Detta samband har
kontrollerats med kön och presenteras i en multivariat korstabell nedan.
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Tabell 13: Multivariat korstabell en ökad individualisering

Som korrelationsmatrisen visar finns ett signifikant samband mellan att självständigt ansvara
för arbetsuppgifter och att denna möjlighet upplevs positiv. Därmed har sambandet
kontrollerats för kön (p=,011). Det föreligger inget samband för kvinnor (p=,114) vilket
innebär att det finns könsskillnader i sambandet mellan variablerna. Sambandet har
specificerats för män (p=,029) och indikerar på ett starkt samband (,799). Detta innebär att
män som har möjlighet att självständigt ansvara för arbetsuppgifter anser att denna möjlighet
är positiv. Även tabellen visar att 89,3 av procent av männen som anser att de självständigt
ansvarar för sina arbetsuppgifter även upplever denna möjlighet som positiv. Av de som har
självständigt ansvar upplever enbart 3,6 procent att denna möjlighet inte betraktas som
positiv.

5.4 Gränsdragningar arbetsliv och privatliv
I denna kategori finns inget samband mellan variablerna ”Jag utför mina arbetsuppgifter
hemifrån minst en dag per vecka (p=,091)”, ”Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid
(p=,785)”, ”Svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför påfrestningar” (p=,823),
”Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt” (p=,638) och åldersgrupper
(se bilaga). Det förekommer inte heller något samband mellan variablerna ”Jag utför mina
arbetsuppgifter hemifrån minst en dag per vecka” (p=,522), ”Det är positivt att kunna utföra
arbetsuppgifter hemifrån” (p=,465), ”Jag upplever svårigheter att särskilja arbetsliv och
privatliv” (p=,918), ”Svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför påfrestningar”
(p=,482), ”Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt” (p=,422) och kön
(se bilaga).
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Tabell 14: Upplevelsen av att utföra arbetsuppgifter hemifrån och åldersgrupper

Det föreligger ett medelstarkt negativt samband (-,300) mellan att det är positivt att kunna
utföra arbetsuppgifter hemifrån och åldersgrupper (p=,005). Utifrån tabellen går det att utläsa
att individer mellan 21-39 år är positivt inställda till att kunna utföra arbetsuppgifter hemifrån.
Inom denna åldersgrupp värderas denna möjlighet högt då 61,5 procent instämmer med
påståendet. Att kunna utföra arbetsuppgifter hemifrån upplevs i större utsträckning som
negativt av individer mellan 40-49 år och 50-68 år. Dock upplever nästan hälften av
individerna mellan 40-49 år att arbete hemifrån betraktas positivt.

Tabell 15: Korrelationsmatris av variablerna gränsdragningar arbetsliv och privatliv
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Utifrån kategorin gränsdragningar arbetsliv och privatliv finns det samband mellan variabler.
Tabellen visar att det finns ett starkt positivt samband (,415) mellan upplevelsen av
svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv och om detta upplevs påfrestande (p=,000). Det
föreligger ett medelstarkt positivt samband (,324) mellan att svårigheter att särskilja arbetsliv
och privatliv medför påfrestningar och att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt
(p=,000). Dessa samband har kontrollerat med variabeln kön och presenteras nedan i
multivariata korstabeller.

Tabell 16: Multivariat korstabell gränsdragningar arbetsliv och privatliv

Som även korrelationsmatrisen visade föreligger ett signifikant samband mellan dessa
variabler och detta samband har kontrollerats för kön (p=,000). Det föreligger ett starkt
samband (,723) för kvinnor (p=,000) och ett starkt samband (,635) för män (p=,016).
Sambandet för kvinnor är dock något starkare än sambandet för män. Det finns därmed inte
några könsskillnader i upplevelsen av att svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv
medför påfrestningar. Utifrån tabellen går det att utläsa att 54,5 procent av kvinnorna som
upplever svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv även betraktar detta som påfrestande.
Detta i jämförelse med männens upplevelse som visar på 57,1 procent vilket stärker
uppfattningen att det inte föreligger könskillnader i sambandet.
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Tabell 17: Multivariat korstabell gränsdragningar arbetsliv och privatliv

Det signifikanta sambandet mellan variablerna som avser svårigheter att särskilja arbetsliv
och privatliv medför påfrestningar och att arbete hemifrån påverkar privatlivet har
kontrollerats för kön (p=,000). Det föreligger ett starkt samband (,620) för kvinnor (p=,000).
Dock finns inget samband för män (p=,105) vilket innebär att det föreligger könsskillnader i
sambandet mellan variablerna. Det är därmed kvinnor som upplever att svårigheter att
särskilja arbetsliv och privatliv är påfrestande som även anser att arbete hemifrån påverkar
privatlivet negativt. Tabellen visar att nästan hälften av kvinnorna som upplever det
påfrestande att särskilja arbetsliv och privatliv även upplever att arbete hemifrån påverkar
privatlivet negativt. Detta i jämförelse med att 26,7 procent av dessa individer inte upplever
att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt.

5.5 Paradoxen frihet och kontroll
I denna kategori finns inget samband mellan variablerna ”Jag upplever att arbetet är ständigt
närvarande” (p=,502), ”Det är påfrestande att arbetet är ständigt närvarande” (p=,071), ”Jag
upplever behovet av att ständigt vara kontaktbar” (p=,559), ”Det är påfrestande att ständigt
behöva vara kontaktbar” (p=,200) och åldersgrupper. Det finns inget samband mellan
variablerna ”Jag kan självständigt bestämma över mitt arbetsutförande” (p=,417), ”Jag
upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande” (p=,432) och åldersgrupper
(se bilaga). Det finns inte heller något samband mellan ”Jag upplever att arbetet är ständigt
närvarande” (p=,885), ”Det är påfrestande att arbetet är ständigt närvarande” (p=,959), ”Jag
upplever behovet av att ständigt vara kontaktbar” (p=,535), ”Det är påfrestande att ständigt
behöva vara kontaktbar” (p=,473) och kön. Det finns inte heller något samband mellan
variablerna ”Jag kan självständigt bestämma över mitt arbetsutförande” (p=,084), ”Jag
upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande” (p=,419) och kön (se
bilaga).
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Tabell 18: Korrelationsmatris av variablerna paradoxen frihet och kontroll

Utifrån kategorin paradoxen frihet och kontroll föreligger samband mellan variabler. Tabellen
visar att det föreligger ett starkt positivt samband (,472) mellan upplevelsen att arbetet är
ständigt närvarande och att detta upplevs påfrestande (,000). Det föreligger även ett
medelsvagt positivt samband (,236) mellan att uppleva behovet av ständigt behöva vara
kontaktbar och att detta anses påfrestande (,003). Dessa samband kontrolleras mot variabeln
kön och presenteras nedan i multivariata korstabeller.

Tabell 19: Multivariat korstabell paradoxen frihet och kontroll
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Som även korrelationsmatrisen visar finns ett signifikant samband mellan dessa variabler och
har därmed kontrollerats för kön (p=,000). Det föreligger ett starkt samband (,588) för
kvinnor (p=,000) och ett starkt samband (,766) för män (p=,000). Det innebär att det inte
finns några större könsskillnader gällande upplevelsen att arbetet är ständigt närvarande och
att detta betraktas påfrestande. Dock är sambandet något starkare för män än kvinnor. Även
tabellen visar att kvinnor och män upplever påståendena likartat. Detta då 40 procent av
männen och 34,5 procent av kvinnorna som upplever att arbetet är ständigt närvarande även
betraktar detta som påfrestande.

Tabell 20: Multivariat korstabell paradoxen frihet och kontroll

Sambandet mellan behovet att ständigt vara kontaktbar och om detta upplevs påfrestande har
kontrollerats för kön (p=,008). Det föreligger ett starkt samband (,447) för kvinnor (p=,008).
Dock finns inget samband för män (p=,268) vilket innebär att det föreligger könsskillnader i
sambandet mellan variablerna. Det är därmed kvinnor som upplever behovet att ständigt vara
kontaktbar som även betraktas detta som påfrestande. Tabellen visar att 43,5 procent av
kvinnorna som upplever ett behov av att ständigt behöva vara kontaktbar även anser att detta
är påfrestande. Dock är det lika många av kvinnorna som upplever behovet att vara kontaktbar
som inte betraktar detta som påfrestande.

5.6 Slutsatser
Avsikten med denna undersökning är att undersöka om upplevelsen av gränslöst arbete
varierar med ålder och kön. Den avser även att undersöka vilka faktorer som påverkar om
individens upplevelse av gränslöst arbete betraktas positiv eller negativ. I detta avsnitt
presenteras generella slutsatser utifrån undersökningens resultat.

5.6.1 Bivariata samband med åldersgrupper och kön
Utifrån kategorin flexibilitet i arbetslivet varierar upplevelsen av gränslöst arbete med ålder.
Resultatet visar att individer i åldersgruppen 21-39 år i större utsträckning kan arbeta utanför
arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som helst. Det är även denna åldersgrupp som tenderar
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att betrakta denna möjlighet som positiv. Inom denna kategori föreligger det även variationer
mellan kön och upplevelsen av flexibiliteten i arbetslivet. Detta eftersom män i större
utsträckning än kvinnor tenderar att uppleva ett större bristande socialt umgänge med
arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen. I kategorin gränsdragningar mellan arbetsliv
och privatliv varierar upplevelsen om det betraktas positivt att kunna arbeta hemifrån med
ålder. Detta då individer inom åldersgruppen 21-39 är positivt inställda till att utföra
arbetsuppgifterna hemifrån.

5.6.2 Samverkande variabler utifrån korrelationsmatriser
Utifrån kategorin flexibilitet i arbetslivet föreligger samband mellan möjligheten att kunna
utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och att denna möjlighet betraktas positiv. Det
finns även ett samband mellan att kunna utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och
att koncentrationen förbättras vid flexibilitet i arbetslivet. Det förekommer även ett starkt
samband mellan möjligheten att kunna arbeta vart som helst och vid vilken tidpunkt som
helst. I kategorin förutsättningar att arbeta flexibelt föreligger samband mellan att individen
innehar kunskapen som krävs för att kunna arbeta utanför arbetsplatsen och möjligheten att
kunna utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots detta. Utifrån kategorin en ökad
individualisering förekommer ett starkt samband mellan att individen självständigt ansvarar
för arbetsuppgifter och att denna möjlighet betraktas positiv. Kategorin gränsdragningar
arbetsliv och privatliv visar att det finns ett starkt samband mellan att individen upplever
svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv samt att detta upplevs påfrestande. Det finns
även ett samband mellan att svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv upplevs
påfrestande och att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt. Utifrån kategorin paradoxen
frihet och kontroll föreligger samband mellan att arbetet betraktas som ständigt närvarande
och att detta upplevs påfrestande. Även att individen upplever behovet att vara kontaktbar och
att detta upplevs påfrestande. Dessa samvarierande variabler kontrolleras sedan mot variabeln
kön för att undersöka om det föreligger könsskillnader i originalsambandet.

5.6.3 Könsskillnader i samverkande variabler utifrån multivariata samband
De samverkande variablerna som framkom i resultatet kontrollerades genom multivariata
analyser med kontrollvariabeln kön. Detta för att undersöka om det föreligger könsskillnader
mellan kvinnor och män i signifikanta samband mellan variabler. Kategorin flexibilitet i
arbetslivet som behandlar variablerna individens möjlighet att kunna arbeta utanför
arbetsplatsen och om detta upplevs positivt visar att det inte föreligger framträdande
variationer utifrån individens kön. Dock är sambandet för män något starkare än sambandet
för kvinnor. Indikatorerna som behandlar individens möjlighet att kunna utföra
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som helst visar att det finns ett
något starkare samband för kvinnor. Sambandet som behandlar att kunna utföra sina
arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och att detta medför att koncentrationen förbättras visar
att sambandet endast kvarstår för kvinnor. Detta innebär att endast kvinnor som kan arbeta
utanför arbetsplatsen upplever att koncentrationen förbättras vid gränslöst arbete. Kategorin
förutsättningar att arbeta flexibelt behandlar sambandet mellan att individen innehar
kunskapen som krävs för att kunna arbeta flexibelt och möjligheten att utvecklas med
arbetskollegor trots arbete utanför arbetsplatsen. Dock visar resultatet att detta samband
endast är signifikant för kvinnor vilket innebär att det förekommer könsskillnader utifrån
dessa indikatorer. I kategorin en ökad individualisering kontrolleras sambandet mellan att
individen självständigt ansvarar för arbetsuppgifter och att detta upplevs positivt. Multivariata
korstabellen indikerar att det förekommer variationer mellan män och kvinnor utifrån dessa
indikatorer eftersom sambandet endast är signifikant för män. Kategorin som behandlar
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gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv visar att det förekommer ett starkt samband för
både kvinnor och män gällande upplevelsen av att svårigheter att särskilja arbetsliv och
privatliv medför påfrestningar. Variablerna som behandlar att svårigheter att särskilja
arbetsliv och privatliv medför påfrestningar och att arbete hemifrån påverkar privatlivet
negativt visar att det förekommer variationer mellan kvinnor och män. Detta eftersom det
föreligger ett starkt samband för kvinnor men är inte signifikant för män. Utifrån kategorin
paradoxen frihet och kontroll undersöks individens upplevelse av arbetets ständiga närvaro.
Variablerna som behandlar sambandet mellan att arbetet ständigt betraktas som närvarande
och att detta upplevs påfrestande visar att det inte förekommer markanta könsskillnader
utifrån denna upplevelse. Indikatorerna som behandlar sambandet mellan individens behov av
att vara kontaktbar och att detta upplevs påfrestande visar att det enbart förekommer ett
samband för kvinnor. Det är därmed kvinnor som upplever behovet av att ständigt vara
kontaktbar och att detta betraktas som påfrestande vilket visar att det förekommer
könskillnader i sambanden mellan dessa variabler.
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6. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras innebörden av undersökningens resultat i relation till tidigare
forskning samt den begreppsapparat som presenteras i teoretisk ram. Detta för att jämföra hur
denna undersökning skiljer sig eller överensstämmer med tidigare forskning om gränslöst
arbete. Avslutningsvis presenteras idéer till fortsatt forskning som uppkommit under
undersökningsprocessen.
Allvin et al. (1998:10) menar att det gränslösa arbetet ger individen stora möjligheter att
självständigt strukturera arbetet. Detta kräver dock autonomi och självbestämmande och
betraktas som ett krav och en förutsättning för att kunna arbeta flexibelt. Denna undersökning
visar att möjligheten att arbeta flexibelt varierar med individens ålder. Detta då individer i
åldersgruppen 21-39 år arbetar gränslöst i större utsträckning genom möjligheten att arbeta
utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som helst. Dessa individer betraktar även
gränslöst arbete som positivt i större utsträckning. Detta innebär att individer i
åldersgrupperna 40-49 år och 50-68 år är mer negativt inställda till att arbeta gränslöst.
Utifrån detta är vår uppfattning att tidigare generationer är vana vid arbeta under stabilare
arbetsformer och struktur. Detta kan innebära svårigheter att förändra invanda arbetssätt.
Senare generationer har snarare socialiserats in i en förändrad arbetsmarknad som
kännetecknas av flexibla arbetsformer. Vår uppfattning är därmed att individer inom
åldersgruppen 21-39 år generellt är mer mottagliga för kraven på autonomi och
självbestämmande. Allvin et al. (2006:10) menar att när individen betraktas som självständig
medför det även större flexibilitet i organisationen eftersom individen kan utföra
arbetsuppgifter vid vilken plats och tidpunkt som helst. Forsebäck (1996:11) beskriver detta
som positivt eftersom individen kan bestämma vilka platser eller tidpunkter som individen
arbetar effektivast och utforma arbetsdagen utifrån detta. Denna undersökning visar att
individer som kan arbeta utanför arbetsplatsen och vid vilken tidpunkt som helst även
betraktar denna möjlighet som positiv. Dock visar denna undersökning att det inte föreligger
några könsskillnader i denna upplevelse. Individer som kan arbeta var som helst har även
möjligheten att arbeta när som helst. Detta innebär att tid och rum är starkt sammankopplat
och bidrar till upplevelsen av flexibilitet i arbetslivet (Allvin et al. 1999:7). Anledningen till
att individer som kan arbeta var och när som helst även betraktar denna möjlighet som positiv
tolkar vi beror på att individen själv valt att arbeta flexibelt. Detta genom att individen
upplever självständighet och innehar möjlighet att påverka arbetssituationen. Även Gallagher
(2008:117) menar att en faktor som kan påverka individens upplevelse av gränslöst arbete är
att det betraktas som självvalt.
Enligt Forsebäck (1996:11) upplever vanligtvis individer ett behov av gemenskap till
arbetskollegor på arbetsplatsen. Vid flexibelt arbete utanför arbetsplatsen kan det dock
uppkomma svårigheter att upprätthålla denna sociala gemenskap som beskrivs som viktig. I
denna undersökning upplever män ett större bristande socialt umgänge än kvinnor vid
flexibelt arbete. Detta kan innebära att kvinnor inte upplever samma behov av arbetsrelaterad
gemenskap eller att de innehar förmågan att upprätthålla kontakten med arbetskollegor trots
arbete utanför arbetsplatsen vilket vi tror är fallet. Forsebäck (1996:9–10) menar att en
förutsättning för att uppleva flexibilitet i arbetslivet som positiv är att koncentrationen och
produktiviteten förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen. Denna undersökning visar att
kvinnor som har möjlighet att arbeta hemifrån även upplever att koncentrationen förbättras
vid arbete utanför arbetsplatsen. Dock menar Gallagher (2008:118) att upplevelsen av socialt
stöd är viktigare för att undvika att känna sig exkluderad arbetsgemenskapen. Därigenom
menar Gallagher (2008:118) att bristande socialt stöd kan påverka individens upplevelse av
flexibilitet i arbetslivet negativt. Vår uppfattning av detta är att sociala relationer är en central
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indikator som påverkar individens upplevelse gällande flexibilitet i arbetslivet. Därigenom
anser vi att det är viktigt att upprätthålla sociala relationer med arbetskollegor trots arbete
utanför arbetsplatsen. Även Allvin et al. (1998:10) menar att socialt stöd är en förutsättning
för att uppleva arbetslivets gränslöshet som positiv.
Allvin et al. (1999:3) beskriver att arbetets förläggning förändrats till andra tider och platser
än traditionellt vilket medför ett ständigt och överallt närvarande krav på ökade prestationer
(Allvin et al. 1999:7). Eftersom arbetsutförandet inte regleras och individen förväntas prestera
kan det medföra svårigheter för individen. Detta eftersom denna problematik kan medföra att
arbetet betraktas som ständigt närvarande. Denna undersökning visar att individer som
upplever att arbetet ständigt är närvarande betraktar detta som påfrestande och upplever även
ett behov att ständigt vara kontaktbar. Denna upplevelse varierar inte med kön men upplevs
som starkt påfrestande av både kvinnor om män. Det är dock endast kvinnor som känner ett
behov av ständig kontaktbarhet som även finner detta som påfrestande. Även Allvin et al.
(1999:9) beskriver att individen förväntas att alltid vara kontaktbar vilket kan upplevas
påfrestande. Detta kan även bidra till svårigheter att koppla bort arbetet under fritiden (Allvin
et al. 2006:10). Genom detta är vår uppfattning att individen fortfarande kontrolleras genom
ökade förväntningar på prestationer. Detta i förhållande till ständigt närvarande arbete kan
avse en indikator som medför att gränslöst arbete riskerar betraktas som negativt.
Grönlund (2007:12) menar att arbetsmarknaden ställer krav på självbestämmande vilket
innebär att individen självständigt tvingas dra gränser mellan arbetsliv och privatliv. Även
Näswall, Hellgren och Sverke (2008:1-3) anser att denna självständighet kan upplevas positiv
för vissa individer samtidigt som den betraktas problematisk för andra. I denna undersökning
framkommer att enbart män som har möjlighet att självständigt ansvara för arbetsuppgifter
även betraktar denna möjlighet som positiv. Vi tolkar detta som ett resultat av
arbetsmarknadens ojämlikhet där män fortfarande innehar större ansvar än kvinnor. Detta
resultat kan även påverkas av normen att män fortfarande förväntas försörja familjen i större
utsträckning än kvinnor och att det därmed betraktas som positivt. Även Allvin et al. (1999:8)
menar att arbete oberoende av tid och rum medför att ansvaret att strukturera arbetstiden
överförs till individen vilken kan medföra svårigheter att upprätthålla en balans mellan
arbetsliv och privatliv. Även Kinnunen och Mauno (2008:126) menar att arbetsutförande som
inte är sammankopplat till arbetsplatsen kan medföra svårigheter att upprätta gränsdragningar
mellan arbetsliv och privatliv. Denna undersökning visar att individerna i åldersgrupperna 4049 år och 50-68 år tenderar att uppleva att arbete hemifrån är negativt i större utsträckning.
Detta innebär att individerna i åldersgruppen 21-39 år upplever att gränslöst arbete är positivt
i större utsträckning. Detta resultat kan bero på att majoriteten i denna åldersgrupp befinner
sig mellan åldrarna 21-30. Vi tolkar detta utifrån möjligheten att individer mellan åldrarna 2130 år inte i lika stor utsträckning bildat familj som övriga individer. Vår tanke är att
problematiken att arbeta gränslöst uppkommer då individen behöver kompromissa mellan
familjeliv och arbetsliv. Därigenom kan det upplevas fördelaktigare att arbeta gränslöst för
unga individer som inte i samma utsträckning kompromissar mellan arbetsliv och familjeliv.
Även Kinnunen och Mauno (2008:126-127) menar att denna problematik uppstår vid
konflikter mellan arbetslivet och privatlivet vilket skapar påfrestningar för individen. Detta
eftersom individen därmed behöver hantera kraven inom både arbetsrollen och familjerollen
och kan resultera i konflikter för både kvinnor och män.
Kinnunen och Mauno (2008:130–131) beskriver även att det är viktigt att beakta skillnaderna
mellan män och kvinnors arbetstid kring svårigheterna att särskilja arbetsliv och privatliv.
Detta eftersom kvinnor vanligtvis anpassar arbetstiden för att undvika problematik med
gränsdragningar mellan arbetslivet och privatliv. Denna undersökning visar att individer som
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upplever svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv även betraktar detta som påfrestande.
Dock varierar inte denna upplevelse mellan kvinnor och män vilket vi anser troligtvis beror på
att kvinnor anpassar arbetstiden för att undvika denna problematik genom exempelvis
deltidsanställningar. Då denna undersökning inte beaktar individernas arbetstid kan detta ha
påverkat att resultatet visar att det inte förekommer variationer mellan kvinnor och män i
denna undersökning. Dock menar Grönlund (2007:12) att kvinnor troligtvis upplever större
svårigheter att kombinera arbetsliv och privatliv eftersom kvinnor vanligtvis upplever ett
omfattande ansvar i familjelivet. Även denna undersökning visar att det är kvinnor som
upplever det påfrestande att särskilja arbetsliv och privatliv som även betraktar att arbete
hemifrån påverkar privatlivet negativt.
Sammanfattningsvis visar denna kvantitativa undersökning att individer inom åldrarna 21-39
har större möjlighet att arbeta gränslöst och betraktar denna möjlighet som positiv.
Undersökningen visar även att män upplever ett större behov till arbetskollegor och att
kvinnor som har möjlighet att arbeta hemifrån upplever att koncentrationen förbättras vid
flexibelt arbete. Denna undersökning visar inga markanta skillnader gentemot tidigare
forskning och teoretisk ram. Det som framkom påverka individens upplevelse är ändå centrala
indikatorer för individens upplevelse av gränslöst arbete. Framförallt om individen upplever
möjlighet att arbeta oberoende av tid och rum som en viktig indikator som är avgörande för
individens möjlighet att arbeta flexibelt. Även bristande interaktion påverkar individens
upplevelse vid flexibelt arbete vilket förklarar vikten av sociala relationer till arbetskollegor.
Svårigheter att upprätthålla gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv kan även medföra
påfrestning och en negativ upplevelse av flexibilitet i arbetslivet. Detta innebär att även denna
undersökning visar tendenser på vilka indikatorer som påverkar individens upplevelse av
gränslöst arbete.

6.1 Fortsatt forskning
Förslag till fortsatt forskning är att använda ett mer representativt urval med strategiska
metoder för att kunna generalisera resultatet till en population. Även att vid fortsatta studier
inte välja ut individer med möjlighet att arbeta flexibelt utan istället undersöka detta
slumpmässigt. Detta för att se i vilket utsträckning gränslöst arbete förekommer i
populationen. Förslagsvis kan fortsatt forskning även undersöka upplevelsen av gränslöst
arbete inom en yrkeskategori för att kunna generalisera resultatet till denna yrkeskategori.
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Bilagor
Enkätundersökning

Gränslöst arbete
Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet vid Örebro universitet och skriver Cuppsats om gränslöst arbete. Gränslöst arbete innebär att teknikens utveckling skapat
möjligheten att i dagens arbetsliv kunna arbeta var som helst och när som helst. Därför vill vi
undersöka din upplevelse av det gränslösa arbetet! Dina svar på enkäten kommer att vara
anonyma. Vi hoppas på din medverkan!
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig.
Kön
Kvinna

Man

Skriv din ålder och ditt yrke.
Ålder _________

Yrke __________________________________

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig.

Flexibilitet i arbetslivet
Jag upplever att min arbetsgivare känner förtroende för mig
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag kan utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

Jag upplever det positivt att kunna utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

Jag kan utföra mina arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst

stämmer helt

stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag anser att det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att produktiviteten försämras vid arbete utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever ett bristande socialt umgänge med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Förutsättningar att arbeta flexibelt
Jag har kunskapen som krävs för att kunna utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att jag kan samarbeta med arbetskollegor på arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever svårigheter att samarbeta med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att jag utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots arbete utanför arbetsplatsen
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Självständigt arbete
Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever det positivt att självständigt ansvara för mina arbetsuppgifter
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag kan självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever det positivt att självständigt kunna planera och genomföra mina arbetsuppgifter
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

Arbetsliv och privatliv
Jag utför i genomsnitt mina arbetsuppgifter hemifrån minst en dag per vecka
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag anser att det är positivt att kunna utföra mina arbetsuppgifter hemifrån
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

Jag upplever att svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför påfrestningar
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

stämmer i hög grad

stämmer helt

Individen och organisationen
Jag upplever att arbetet är ständigt närvarande
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

Jag upplever det påfrestande att arbetet är ständigt närvarande
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att det finns ett behov att ständigt vara kontaktbar
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever det påfrestande att ständigt behöva vara kontaktbar
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att jag självständigt kan bestämma över mitt arbetsutförande
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Jag upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande
stämmer inte alls

stämmer delvis

varken eller

stämmer i hög grad

stämmer helt

Tack för din medverkan!
Hanna Bergström och Ellen Ingels
Kontakta oss via bergstrom13@hotmail.com eller elleni@hotmail.se vid eventuella frågor

Bilagor
Bivariata korstabeller med åldersgrupper
Tabell: Min arbetsgivare känner förtroende för mig (p=,594)

Tabell: Koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen (p=,368)

Tabell: Produktiviteten försämras vid arbete utanför arbetsplatsen (p=,875)

Tabell: Bristande umgänge med arbetskollegor vid arbete utanför arbetsplatsen
(p=,501)

Tabell: Kunskapen som krävs för att kunna arbeta utanför arbetsplatsen (p=,068)

Tabell: Jag kan samarbeta med arbetskollegor på arbetsplatsen (p=,865)

Tabell: Jag upplever svårigheter att samarbeta med arbetskollegor vid arbete utanför
arbetsplatsen (p=,068)

Tabell: Jag kan utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots arbete utanför
arbetsplatsen (p=,948)

Tabell: Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter (p=,309)

Tabell: Det är positivt att självständigt ansvara för arbetsuppgifter (p=,242)

Tabell: Jag kan självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter (p=,740)

Tabell: Det är positivt att självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter
(p=,359)

Tabell: Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid (p=,929)

Tabell: Jag utför mina arbetsuppgifter hemifrån minst en dag per vecka (p=,091)

Tabell: Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid (p=,785)

Tabell: Svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför påfrestningar (p=,823)

Tabell: Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt (p=,638)

Tabell: Jag upplever att arbetet är ständigt närvarande (p=,502)

Tabell: Det är påfrestande att arbetet är ständigt närvarande (p=,071)

Tabell: Jag upplever behovet av att ständigt vara kontaktbar (p=,559)

Tabell: Det är påfrestande att ständigt behöva vara kontaktbar (p=,200)

Tabell: Jag kan självständigt bestämma över mitt arbetsutförande (p=,417)

Tabell: Jag upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande (p=432)

Bivariata korstabeller med kön
Tabell: Min arbetsgivare känner förtroende för mig (p=,131)

Tabell: Jag kan utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen (p=,154)

Tabell: Det är positivt att kunna utföra mina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen
(p=,433)

Tabell: Jag kan utföra mina arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst (p=,332)

Tabell: Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter vid vilken tidpunkt som helst
(p=,524)

Tabell: Koncentrationen förbättras vid arbete utanför arbetsplatsen (p=,920)

Tabell: Produktiviteten försämras vid arbete utanför arbetsplatsen (p=,096)

Tabell: Jag har kunskapen som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter utanför
arbetsplatsen (p=,704)

Tabell: Jag kan samarbeta med arbetskollegor på arbetsplatsen (p=,269)

Tabell: Jag upplever svårigheter att samarbeta med arbetskollegor vid arbete utanför
arbetsplatsen (p=,967)

Tabell: Jag kan utvecklas tillsammans med arbetskollegor trots arbete utanför
arbetsplatsen (p=,672)

Tabell: Jag ansvarar självständigt för mina arbetsuppgifter (p=,482)

Tabell: Det är positivt att självständigt ansvara för arbetsuppgifter (p=,035)

Tabell: Jag kan självständigt planera och genomföra mina arbetsuppgifter (p=,638)

Tabell: Det är positivt att självständigt kunna planera och genomföra mina
arbetsuppgifter (p=,174)

Tabell: Jag upplever svårigheter att reglera min arbetstid (p=,828)

Tabell: Jag utför mina arbetsuppgifter hemifrån minst en dag per vecka (p=,522)

Tabell: Det är positivt att kunna utföra arbetsuppgifter hemifrån (p=,465)

Tabell: Jag upplever svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv (p=,918)

Tabell: Svårigheter att särskilja arbetsliv och privatliv medför påfrestningar (p=,482)

Tabell: Jag upplever att arbete hemifrån påverkar privatlivet negativt (p=,422)

Tabell: Jag upplever att arbetet är ständigt närvarande (p=,885)

Tabell: Det är påfrestande att arbetet är ständigt närvarande (p=,959)

Tabell: Jag upplever behovet av att ständigt vara kontaktbar (p=,535)

Tabell: Det är påfrestande att ständigt behöva vara kontaktbar (p=,473)

Tabell: Jag kan självständigt bestämma över mitt arbetsutförande (p=,084)

Tabell: Jag upplever att organisationen bestämmer över mitt arbetsutförande
(p=,419)

