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Sammanfattning 
 

Teknikens snabba utveckling resulterar i en ständig utveckling av arbetslivet. Idag finns 

möjligheten att arbeta på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt, och arbetet är i större 

utsträckning oberoende av tid och rum. Den enskilda individen har tilldelats ett större ansvar 

över sitt arbete och får därmed i viss mån sätta egna gränser i relation till arbetet, vilket har 

kommit att kallas det gränslösa arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tekniska 

artefakter påverkar den upplevda gränsen mellan arbete och privatliv för tjänstemän, samt 

vilka arbetsrelaterade förväntningar som upplevs till följd av detta. Metodologiskt grundar sig 

studien i kvalitativa intervjuer med tio personer med tjänstemannayrken inom olika företag 

och branscher. Resultatet har analyserats med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk som 

innefattar Actor Network Theory, Social Exchange Theory samt begreppet Tacksamhet. 

Resultatet visar att tekniska artefakter är en förutsättning för det gränslösa arbetet som 

tjänstemän tillämpar. I och med detta ställs förväntningar på att arbeta utanför traditionella 

ramar, vilket tjänstemän har en positiv inställning till. 

 

Nyckelord: Gränslöst arbete, Arbetsrelaterade förväntningar, Tekniska artefakter 
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1. Inledning 
 

“Friheten att läsa mejl och ta tag i jobbärenden när och varhelst vi än befinner oss 

gör det svårt att stänga ned, koppla av. Den som inte sätter egna gränser kan få 

ohälsosamma vanor” - Gisela Jönsson (Gummeson, 2015, 22 juni). 

 

Detta säger KTH-doktoranden Gisela Jönsson som studerar självledarskap, i en intervju med 

KTH:s personaltidning Campi. Hon lyfter i intervjun fram att framtidens tjänstemän kommer 

att behöva bestämma var gränsen mellan arbetsliv och privatliv ska gå, något som inte varit 

lika komplicerat tidigare då tjänstemän inte har haft samma grad av ansvar för sitt arbete 

(Gummeson, 2015, 22 juni). Gisela Jönsson är inte den enda som uppmärksammat hur 

gränsen mellan arbetsliv och privatliv har blivit mer flytande. Michael Allvin (2011) 

beskriver i sin bok Gränslöst Arbete att det inte längre finns lika tydliga riktlinjer inom 

arbetet som tidigare fanns på den traditionella arbetsplatsen. Den teknologiska utvecklingens 

framfart på senare år har resulterat i att arbetet inte är lika tids- och platsbundet som tidigare. 

Det innebär att de som i huvudsak använder tekniska redskap i sitt arbete, nu i större mån än 

tidigare, har möjlighet att komma åt arbetet utanför arbetstid och arbetsplats. Därmed kan det 

vara svårt att veta hur man som medarbetare ska relatera till sitt arbete.  

 

Diskussionen ovan lyfter fram varför det är både intressant och viktigt att undersöka 

gränslöst arbete1. I detta kapitel kommer vi att fortsätta ge en bakgrund till ämnet genom att 

redogöra för diskussionen som förs kring det gränslösa arbetet - hur det har vuxit fram samt 

hur detta sker i relation till dagens teknik. Vidare presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, avgränsningar och betydelsefulla definitioner samt uppsatsens fortsatta 

disposition.  

 

 
 
 

  

                                                      
1 Se definition under avsnitt 1.3 Definitioner och avgränsningar 
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1.1 Bakgrund 

 

Arbetsliv och organisationsformer är ständigt i utveckling. Allvin (2011) skriver om arbete:  

 

“Det är det vi gör på vår arbetstid och arbetsplats. Det är det vi gör när vi utför 

våra fördefinierade arbetsuppgifter och det är de beslut vi tar inom ramen för 

vårt begränsade ansvarsområde. Att lönearbeta är med andra ord detsamma som 

att följa de regler som ställts upp för arbetet, varken mer eller mindre” (s. 29).  

 

På detta sätt beskriver Allvin den traditionella organisationsform som varit självklar under 

större delen av 1900-talet, det vill säga att ramar var tydligare i relation till tid, rum och 

ansvar. Allvin menar dock att denna organisationsform varit föremål för omprövning de 

senaste 20-30 åren, på grund av de förändrade villkor som företag ställs inför. Dessa nya 

villkor följer marknadens krav på företag att kunna reagera snabbt och vara mer flexibla än 

tidigare. För att möta de förändrade villkoren har nya regler och styrinstrument utvecklats. De 

nya styrinstrumenten reglerar fortfarande tiden, rummet, arbetsuppgiften och de sociala 

interaktionerna, men de har ändrat karaktär. De är lösare och allt större ansvar överlämnas till 

den enskilda individen att definiera, planera, strukturera och ansvara för sitt arbete (s. 29-30). 

Fasta arbetstider och en given arbetsplats har bytts ut mot att individen själv bestämmer och 

motiverar när, var, hur ofta och hur mycket den ska arbeta (s. 38).  

 

Att dagens samhälle även är präglat av dagens teknik är ingen hemlighet, och inte minst 

påverkas arbetslivet. Internetstiftelsen i Sveriges (2015) studie om svenska folkets 

Internetvanor visar att vi idag minst sagt lever i ett teknikbaserat samhälle med utbredd 

tillgång till både Internet och tekniska verktyg som exempelvis datorer, telefoner och 

surfplattor. Detta resulterar i att möjligheten till att arbeta flexibelt är stor då man enkelt kan 

koppla upp sig till arbetet (s. 3-4). Mellner (2015) menar att utvecklingen av information- och 

kommunikationsteknologin (IKT) är en avgörande förutsättning för den flexibla 

arbetsorganisationen, då arbetet är mer tillgängligt (s. 4). Nam (2013) menar att tillgången till 

IKT har utmanat den traditionella uppdelningen mellan arbetsliv och privatliv vilket resulterat 

i en integrering, snarare än två skilda sfärer (s. 1017).  

 

Fenomenet att arbetslivet har blivit allt mer flexibelt och dessutom i viss mån gränslöst, har 

kommit att benämnas det gränslösa arbetet. Ämnet har blivit aktuellt på senare tid och även 



7 
 

föremål för en del studier. Bland annat är det fackförbund i Sverige som kommit att engagera 

sig i frågan, exempelvis Unionen som är ett fackförbund som organiserar tjänstemän. 

Unionens (2013) undersökning visar att allt fler tjänstemän upplever att gränserna mellan 

arbete och fritid, mellan arbetsplats och hem, samt mellan chef och medarbetare har 

försvagats, eller i vissa fall helt försvunnit. Studien visar två trender där denna utveckling dels 

ger tjänstemännen frihet att få ihop livspusslet, men dels riskerar att ta över tjänstemännens 

fritid då arbetet ständigt är tillgängligt (s. 5). Mellner (2015) menar att individer uppskattar 

möjligheten att kunna arbeta flexibelt på ett gränslöst arbetssätt, men att den ständiga 

tillgängligheten till arbete för med sig en risk att arbetet tar över. Den eftersträvade balansen 

mellan arbete och privatliv blir svåruppnåelig när man ständigt är uppkopplad (s. 14). 

 

Då det gränslösa arbetet är ett relativt nytt fenomen, är frågorna många. Det saknas än 

forskning inom ämnet, då fenomenet är i ständig utveckling i takt med tekniken. Därför anser 

vi det vara angeläget att studera detta närmre, för att få en djupare förståelse för vilken roll 

tekniska artefakter2 spelar i det gränslösa arbetet och hur det upplevs av de individer som 

påverkas av det. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgången till tekniska artefakter kan påverka 

den upplevda gränsen mellan arbete och privatliv och vilken inställning respondenterna har 

till detta. Vi vill även undersöka om tillgången till dessa tekniska artefakter resulterar i 

upplevda arbetsrelaterade förväntningar från omgivningen. Centralt för studien är 

respondenternas förhållande till- och tankar kring arbetet.  

 

Utifrån syftet konkretiseras följande två frågeställningar: 

 

1. Hur påverkar tekniska artefakter gränsen mellan arbetsliv och privatliv för personer 

med tjänstemannayrken3 som arbetar heltid? Vilken inställning har respondenterna 

till detta?  

 

                                                      
2 Se definition under avsnitt 1.3 Definitioner och avgränsningar 
3 Se definition under avsnitt 1.3 Definitioner och avgränsningar 
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2. Upplever respondenterna att det ställs arbetsrelaterade förväntningar på dem i och 

med tillgången till tekniska artefakter? Om ja, vilka förväntningar upplevs och hur 

relaterar respondenterna till dem? 

1.3 Definitioner och avgränsningar 

 

Inom tidigare forskning och fackspråk tenderar benämningen flexibelt arbete att antingen vara 

synonymt, eller blandas ihop med benämningen gränslöst arbete. Detta då dessa fenomen har 

många gemensamma komponenter. I denna studie gör vi en distinktion mellan dessa 

benämningar. Flexibelt arbete definieras i studien som möjligheten att genomföra arbete 

under flexibla former i relation till var- och när arbetet sker. Flexibelt arbete är en 

förutsättning för gränslöst arbete. Gränslöst arbete definieras i studien som att tidigare 

generella ramar för organisering av arbete med avseende på tid, rum, utförande, ansvar och 

anställning omvandlas till förmån för en mer individ- och situationsberoende organisering. 

Således innebär detta att traditionella gränsdragningar mellan arbete och privatliv blir mer 

flytande eller satta under ständig omdefinition. Detta ställer allt större krav på den enskilda 

individen4. 

 

Vi har i uppsatsen valt att benämna tekniska- och digitala redskap under samlingsnamnet 

tekniska artefakter. Med tekniska artefakter syftar vi på exempelvis datorer, telefoner, 

surfplattor, Internet samt digital mjukvara som används för administrativt arbete. Framgent 

under uppsatsen kommer detta samlingsnamn att användas, såvida det inte är en specifik 

teknisk artefakt vi hänvisar till. 

 

Vi har valt att rikta fokus mot tjänstemän i vår studie. På arbetsmarknaden finns en 

traditionell uppdelning av anställda mellan arbetare och tjänstemän (se engelskans blue- 

respektive white collar). Den juridiska betäckningen av tjänstemän är personer som har en 

anställning där ett tjänstemannaavtal gäller och som därför fackligt organiseras via ett TCO- 

eller ett SACO-förbund, samt vars lön och villkor bestäms av arbetsgivarens utbyteskostnad 

för den enskilde individen. Om den anställdes arbetsuppgifter till övervägande del (mer än 50 

%) är tjänstemannabetonade så skall den anställde räknas som tjänsteman istället för arbetare. 

Tjänstemannabetonade arbetsuppgifter har mer anknytning till administration än till direkt 

                                                      
4 Definitionen av gränslöst arbete är i enlighet med Allvin (2011) 
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produktion, vilket för med sig att arbetet vanligtvis sker på kontor5. Vidare har vi valt att 

studera tjänstemän inom privat sektor med heltidsanställning.  

 

I denna studie tas ingen hänsyn till faktorer såsom kön, klass eller etnicitet. Det kan dock 

förekomma skillnader beroende på dessa faktorer, men studien avgränsar sig till att fokusera 

på enskilda individers upplevelser, snarare än skillnader mellan grupper. 

 

Slutligen är studien mer deskriptiv till sin karaktär och avsikten är därför inte att besvara 

frågan varför individer tycker/gör som de gör, utan snarare hur de gör. Detta gäller båda 

frågeställningarna. 

1.4 Uppsatsens disposition 

 

I uppsatsens inledande kapitel har en bakgrund till ämnet om det gränslösa arbetet 

presenterats samt syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner för studien. I nästa 

kapitel presenteras den tidigare forskning som gjorts på ämnet strukturerat i fem teman vilka 

är: Tillgång till tekniska artefakter i Sverige, De tekniska artefakternas påverkan på arbete, 

Marknadens krav på en flexibel arbetsform, Beskrivning av det gränslösa arbetet samt 

Upplevelse och effekter av det gränslösa arbetet. Fortsättningsvis följer ett kapitel med 

studiens teoretiska ramverk som utgörs av Laws (1999, 2009), Callons et al. (1986) samt 

Mols (2014) beskrivningar av nätverksteorin Actor Network Theory, Hochschilds (2003) 

begrepp Tacksamhet samt Social Exchange Theory beskrivet av Emerson (1976), Thibaut & 

Kelley (1959) samt Blau (1964). Detta följs av ett metodkapitel innehållandes metodologisk 

ansats, material, analys, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. Därefter följer ett 

kapitel med studiens empiriska resultat i bearbetad form analyserat utifrån det teoretiska 

ramverket. Slutligen inleds det avslutande diskussionskapitlet med en summering av studiens 

resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vidare ställs resultatet i relation till 

tidigare forskning, teori samt tillämpad metod. Slutligen presenteras våra slutsatser och 

praktiska implikationer för tillämpning eller vidare forskning. 

 

 

                                                      
5 Definitionen av begreppet är i enlighet med Arbetets Marknad (2016) 
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2. Tidigare forskning 
För att få en överblick om ämnet som behandlar det gränslösa arbetet presenteras i detta 

kapitel ett urval av tidigare forskning. Då ämnet är omfattande och komplext har den tidigare 

forskningen strukturerats genom fem teman: Tillgång till tekniska artefakter i Sverige, De 

tekniska artefakternas påverkan på arbete, Marknadens krav på en flexibel arbetsform, 

Beskrivning av det gränslösa arbetet samt Upplevelse och effekter av det gränslösa arbetet. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlets centrala delar och diskuteras i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Tillgång till tekniska artefakter i Sverige 

 

Internetstiftelsen i Sveriges (2015) studie visar att majoriteten av svenskar år 2015 har 

tillgång till diverse tekniska artefakter på daglig basis. År 2015 var ett jubileumsår för 

Internet, då det var tjugo år sedan Internet först slog igenom. Internet har blivit långt ifrån det 

som experter först förutspådde, och har under sin livstid blivit tillgängligt för gemene man i 

Sverige. Studien visar att det år 2015 är 93 % av Sveriges befolkning som har tillgång till 

Internet, 91 % som använder Internet samt att den dagliga användningen av Internet ökar 

inom alla åldersgrupper. År 2015 kopplade 90 % av befolkningen upp sig via bredband som 

de installerat i hemmet. Detta kan jämföras med år 1995 då 5 % av befolkningen kopplade 

upp sig till Internet, vilket under den tiden gjordes via telefonmodem (s. 3-4). 

 

Vidare menar Internetstiftelsen i Sverige (2015) att det är utvecklingen av datorer, surfplattor 

och mobiler som har gjort Internet tillgängligt överallt. Studien visar att det är 92 % av 

Sveriges befolkning som har en dator, 59 % som har en surfplatta samt 97 % som har en 

mobiltelefon. Av denna mängd personer som har mobiltelefon är det vidare 77 % som har en 

så kallad smarttelefon som är en kombinerad mobiltelefon med handdator. Avslutningsvis är 

det 76 % av Sveriges befolkning som använder Internet i mobilen, varav 62 % gör det 

dagligen (s. 3-4). 
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2.2 De tekniska artefakternas påverkan på arbete 

 

Tidigare forskning är helt enig om att tekniska artefakter är en förutsättning för dagens 

arbetsform. Grint & Woolgar (1997) menar att tekniken blir mer och mer central för den 

moderna människan och hur vi organiserar våra liv, och inte minst för arbetet (s. 1). 

Internetstiftelsen i Sveriges (2015) studie visar att Internet idag utgör en naturlig del av 

arbetslivet, och att 50 % av de som arbetar anser att Internet är mycket viktigt för deras arbete 

(s. 14).  

 

Dagens teknik är inte bara avgörande för hur man utför sitt arbete. Tidigare forskning visar på 

att tekniken även är avgörande för var och när man kan utföra sitt arbete. Hultén (2005) 

menar att information- och kommunikationsteknologins (IKT:s) utveckling medför 

möjligheten att snabbt kunna överföra kommunikation, information och kunskap från en plats 

till en annan, oberoende geografiskt avstånd. Detta har i sin tur resulterat i att nya 

arbetsformer har skapats i arbetslivet (s. 123). Mellner (2015) framhåller också att IKT är en 

avgörande förutsättning för den flexibla arbetsorganisationen, då IKT möjliggör arbete 

oberoende av tid och rum (s. 4). Valenduc & Vendramin (2001) belyser att datorer är en 

grundläggande förutsättning för distansarbete och samarbete, och lyfter tillgången till Internet 

och interna intranät som bidragande faktorer till förändring i arbetets innehåll och 

organisering (s. 254).  

 

Nam (2013) genomförde en studie som undersökte IKT:s påverkan på så kallad work-life 

balance. I definitionen står “work” för arbete och “life” utgör ett samlingsnamn för alla 

situationer som kan ske utanför arbetet, som exempelvis familj, hem och fritid (s. 1019). 

Work-life balance är med andra ord individens relativa uppfattning om förhållandet mellan 

arbete och privatliv (s. 1017). Nam skriver:  

 

“Work and life tend to increasingly intertwine rather than exist as separate 

spheres in this age of technology-driven connectedness. Information and 

Communication Technologies (ICTs) have challenged the strong ideology of the 

work-life segregation prevalent in industrial modernism” (s. 1017).  
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Studien visar att IKT har en hög påverkan på individers upplevelse av sin work-life balance. 

Detta mättes bland annat genom dimensionerna flexibilitet och permeabilitet. Flexibilitet 

avser den grad till vilken rumsliga och tidsmässiga markörer kan ändras, och permeabilitet 

beskriver i vilken grad en individ kan vara fysiskt involverad i en roll (arbetsroll/privat roll) 

men psykologiskt närvarande i en annan (s. 1020). Därmed formar teknikanvändning en 

individs uppfattning av flexibilitet och permeabilitet i balansen mellan arbets- och livssfären, 

och avgör en individs typ av work-life balance i livet (s. 1017). 

2.3 Marknadens krav på en flexibel arbetsform 

 

Tidigare forskning är enig om att organisationer idag upplever ett tryck på att tillämpa en mer 

flexibel arbetsform. Mellner (2015) framhåller att det idag finns ökade krav på företag att 

tillämpa en mer flexibel arbetsorganisation. Detta krav finns för att möta de förändringar som 

arbetslivet har kännetecknats av de senaste decennierna i form av bland annat globalisering 

och internationell konkurrens (s. 4). Bajzikovaa, Sajgalikovab, Wojcaka & Polakovaa (2013) 

menar att den snabba utvecklingen inom innovationer och teknik har ställt krav på 

arbetskraften att vara mer flexibel än någonsin (s. 771). Därmed har den flexibla arbetsformen 

vuxit sig stark de senaste decennierna, vilket har resulterat i en grundläggande förändring av 

arbetets karaktär (s. 774).  

 

Allvin (2011) belyser också att arbetets reglering blir mer flexibelt som en följ av marknadens 

krav (s. 150), och Hultén (2005) menar att arbetslivet idag genomgår stora förändringar som 

både ger och kräver flexibilitet (s. 123). Hochschild (1997) talar om hur företag genom 

användning av deltagande ledarskapstekniker investerar i utbildning av de anställda i att fatta 

beslut, och hur de sedan presenterar moraliska och ekonomiska incitament för att uppmuntra 

ett eget ansvarstagande och engagemang hos medarbetare. Detta görs för att uppmuntra 

autonomiskt arbete (s. 84-85). 

2.4 Beskrivning av det gränslösa arbetet 

 

Olika forskare utgår från likartade, men något skiftande beskrivningar av det gränslösa 

arbetet. Mellners (2015) studie visar att det har skett en förskjutning av gränserna mellan 

arbete och privatliv, från en traditionell reglering där arbetet utförs på arbetsplatsen och under 

arbetstid till en mer individuell reglering av arbetets organisering i såväl tid som rum (s. 4). 
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Bajzikovaa et al. (2013) menar att medarbetare som tillämpar flexibelt arbete har möjligheten 

att arbeta olika tider på dygnet, istället för att behöva förhålla sig till strikta tidsramar. 

Normalt har medarbetare en viss tidsmängd de behöver vara på arbetsplatsen, men i övrigt 

kan medarbetare lägga upp sin arbetstid som de önskar för att möta organisationens behov 

och, om möjligt, egna önskemål (s. 774). Vidare skriver Hultén (2005) att: “Distansarbete i 

hemmet är svaret på en del av det som efterfrågas på den förändrade arbetsmarknaden. Den 

flexibilitet i tid och rum som distansarbete i hemmet erbjuder kan skapa positiva lösningar för 

såväl organisationer som enskilda individer” (s. 135). 

 

I och med de flexibla arbetsförhållandena i tid och rum anser Mellner (2015) att det blir mer 

upp till den enskilde individen att bestämma över sin tillvaro (s. 4). Allvin (2011) framhåller 

att individen själv måste avgöra när, var, hur, med vad och med vilka hen ska arbeta (s. 150). 

Mellner (2015) menar att då tekniken tillåter oss att arbeta oberoende av tid och rum är också 

möjligheten att ständigt vara tillgänglig för arbetsgivare, kollegor och kunder stor. Detta i 

synnerhet för arbeten inom kunskapsintensiva och målstyrda organisationer där anställda i 

högre grad kan styra över sitt eget arbete. Detta har myntat benämningarna ”anytime – 

anywhere work force” och ”digital nomads” (s. 4). Det är detta som kallas för gränslöst 

arbete. Ett gränslöst arbete kan i förlängningen innebära att individers gränsdragning mellan 

arbete och privatliv suddas ut och att arbetet övergår från att vara ”anytime – anywhere” till 

”all the time – everywhere” (s. 4). 

2.5 Upplevelse och effekter av det gränslösa arbetet 

 

Tidigare forskning visar på många positiva aspekter med det gränslösa arbetet. Hultén (2005) 

menar att flexibiliteten gynnar organisationerna genom ett mer resultatinriktat synsätt, och 

individen då den får möjlighet att förena arbetsliv och privatliv på ett nytt sätt (s. 135). Vidare 

skriver Hultén: “Kvinnor och män som prioriterar både yrkesliv och omsorgsarbete kan 

genom att distansarbeta i hemmet uppfylla egna och andras förväntningar både i privatlivet 

och i yrkeslivet” (s. 123). Bajzikovaa et al. (2013) framhåller att detta för medarbetaren 

innebär möjligheter att bättre kunna organisera sin tid med hänsyn till sitt privatliv (s. 774). 

 

Kelliher & Andersson (2008) genomförde en studie som undersökte flexibelt arbete i relation 

till individers upplevelse av arbetskvalitet och arbetstrivsel. Studien visade att flexibelt arbete 

har en generellt positiv inverkan på upplevelsen av arbetskvalitet (s. 419). 80,5  % av de 
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tillfrågade respondenterna upplevde att flexibelt arbete hade en positiv påverkan på deras 

work-life balance. De menar att personer önskar ha flexibelt arbete för att kunna ta hand om 

familj, minska pendling till och från arbetet samt för att minska stress. Vidare menar de att 

personer upplever mer autonomi och kontroll när de får lägga upp arbetet efter egna 

önskemål. Slutligen upplevde respondenterna att flexibelt arbete bidrog till minskad stress  

(s. 423-426). 

 

Tidigare forskning visar dock inte på en entydigt positiv bild av det gränslösa arbetet, då det 

också kan innebära negativa konsekvenser för individen. Bajzikovaa et al. (2013) anser att 

den flexibla arbetsformen skapar ett behov av såväl högre utbildning och utveckling som ökad 

självständighet och ansvar. Detta för att kunna hantera de nya arbetsförhållandena (s. 774). 

Mellner (2015) menar att det visar sig vara svårt att hålla en balans mellan arbetsliv och 

privatliv när man ständigt är uppkopplad. Det krävs erfarenhet för att kunna organisera 

arbetet, veta vad som kan vänta till morgondagen och inte minst att kunna säga nej till 

arbetsuppgifter. Över 50 % av respondenterna i hennes studie upplevde att det ganska/mycket 

ofta är viktigt att de är tillgängliga utanför arbetstid, och 70 % av respondenterna arbetade 

övertid (inte beordrad) den månaden då studien utfördes (s. 14). 

 

Mycket av den tidigare forskningen pekar på just det faktum att det gränslösa arbetet ofta 

leder till att individen arbetar övertid. Kattenbach, Demerouti & Nachreiner (2010) framhåller 

att flexibelt arbete kan leda till en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Det kan uppstå 

negativa konsekvenser när arbetet intensifieras och när individens privatliv krockar med 

arbetskraven, vilket kan resultera i utmattning (s. 292). Allvin (2011) menar att arbetsformens 

flexibla reglering kan vara svår för individen att hantera, vilket resulterar i att individen 

arbetar mer än vad den annars hade gjort. Arbetets fria villkor skapar alltså inte bara 

möjligheter, utan också ett tryck på individen att arbeta mer. Detta tryck kan komma från 

individen själv, men även utifrån (s. 149-150). Kelliher & Anderssons (2008) studie visade på 

att deras respondenter arbetar minst fem timmars övertid varje vecka vid just tillämpning av 

en flexibel arbetsform (s. 424). 

 

Även Felstead, Jewson & Walters (2003) menar att personer som arbetar under flexibla 

arbetsformer och som därmed arbetar hemifrån, har en tendens att arbeta för mycket och få 

mer gjort på mindre tid. Risken finns att utveckla ett osunt beteende till arbetet och bli en så 

kallad “workaholic”. Personer som får förtroende att arbeta hemifrån vill göra det synligt för 
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övriga att de arbetar, vilket resulterar i att de exempelvis skickar mejl efter arbetstid, ständigt 

bär med sig telefon för att kunna vara tillgänglig för samtal, inte tar pauser för att äta utan äter 

framför datorn samt inte tar ledigt för sjukdom (s. 245). Kelliher & Andersson (2008) 

instämmer med detta och menar på att flexibelt arbete i praktiken kan resultera i att gränserna 

mellan arbete och icke-arbetstid upplevs suddiga, och att man exempelvis kontrollerar e-post 

sent på kvällen och på helger (s. 426-427). 

 

Tidigare forskning på ämnet tenderar att fokusera på det gränslösa arbetets påverkan på 

individen, snarare än individens egen inställning till gränslöst arbete. Det finns dock i 

begränsad utsträckning. En del forskning tyder på att medarbetare har en generellt positiv 

inställning till gränslöst arbete. Resultatet av Mellners (2015) studie visade att personer 

uppskattar möjligheten att kunna arbeta flexibelt (s. 14). Vidare diskuterar Kelliher & 

Andersson (2010) att flexibiliteten presenteras som ett incitament när organisationer 

rekryterar ny personal, och därmed tar rollen som en form av belöning (s. 83). Mellners 

(2015) studie har också ytterligare ett intressant bidrag till detta ämne, som i viss mån 

motsäger det ovan. Mellner (2015) skriver:  

 

”I ljuset av de förändringar som präglat arbetslivet de senaste decennierna har 

intresset ökat för hur gränser mellan arbete och privatliv konstrueras, markeras 

och upprätthålls. Utifrån ett gränsperspektiv fokuserar man särskilt på 

gränsstrategier i termer av om individer föredrar att hålla arbete och privatliv 

åtskilda i separata segment, så kallade segmenterare, eller om de föredrar att 

integrera, dvs. mera varva och kombinera arbete och privatliv, så kallade 

integrerare” (s. 5). 

 

Ett annat nyckelbegrepp inom gränsperspektivet är gränskontroll som innebär upplevelsen av 

hur väl man lyckas upprätthålla sina önskade gränser (s. 5). Mellners studie visade på att det 

var en övervägande majoritet som var segmenterare, närmare 80 % av de deltagande 

respondenterna. Studiens uppvisade också ett samband mellan segmenteringstrategin och hög 

grad av gränskontroll, samt mellan integreringstrategin och lägre grad av gränskontroll 

(Mellner, 2015: 9). Nippert-Eng (1996) bidrar till diskussionen genom att tala om territories - 

att mentaliteten kring gränsperspektivet formar omgivningen och att omgivningen i sin tur 

stärker mentaliteten. (s. 34). 
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2.6 Summering av tidigare forskning  

 

För att summera detta kapitel och det urval av tidigare forskning som vi har tagit del av, kan 

det konstateras att den tidigare forskningen är enig på många punkter, medan den skiljer sig 

på andra. Det råder inga tvivel om att tekniken är central för dagens samhälle och hur vi 

människor organiserar våra liv. Tekniken är också central för arbetet och spelar en avgörande 

roll för hur, var och när man kan utföra sitt arbete. Det är också tydligt att det ställs krav på 

dagens organisationer att tillämpa en mer flexibel arbetsorganisation till följd av bland annat 

globalisering, ökad konkurrens och tillgång till tekniska artefakter. Det gränslösa arbetet, som 

är en förlängning av flexibelt arbete, beskrivs också i tidigare forskning på ett liknande sätt. 

Det gränslösa arbetet innebär att individen har ett större självständigt ansvar över arbetet, och 

har möjlighet att arbeta i princip var- och när som helst, vilket kan leda till att gränserna 

mellan arbete och privatliv blir aningen suddiga.  

 

Det är angående det gränslösa arbetets effekter som tidigare forskning börjar skilja sig. 

Fenomenet förstås som mycket komplext och nyanserat, och flera studier nämner både 

positiva- och negativa aspekter. Det gränslösa arbetet kan både förstås som en möjlighet för 

individen att få ihop livspusslet, som möjliggör att individer kan satsa på både karriär och 

hem. Det kan dock också förstås som en riskfaktor då individer tenderar att arbeta för mycket, 

vilket går ut över individens privatliv.  

 

Det är en relativt liten del av tidigare forskning som fokuserar på individens faktiska 

inställning till det gränslösa arbetet. Oberoende av det gränslösa arbetets konsekvenser för 

individen - vilken inställning har individen själv till det gränslösa arbetet? En annan aspekt 

som vi inte anser besvaras i tidigare forskning är vilka arbetsrelaterade förväntningar 

individer upplever i det gränslösa arbetet. Varför arbetar de exempelvis för mycket? Är det 

för att de själva vill det eller för att de upplever att någon annan vill att de gör det? Med 

utgångspunkt i detta anser vi dessa två faktorer vara av intresse då de på ett sätt fyller ett 

kunskapsgap i dagens forskning. Därmed speglas detta intresse i studiens syfte och 

frågeställningar.  
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3. Teori 
I detta kapitel redovisas det teoretiska ramverk som används för att analysera vårt empiriska 

material samt en diskussion om teoriernas relevans i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis presenteras nätverksteorin Actor Network Theory och 

begreppen Aktant och Nätverk utifrån beskrivningar presenterade av Law (1999, 2009), 

Callon, Law & Rip (1986) samt Mol (2014). Det följs av en redogörelse av Hochschilds 

(2003) teori om känslor där vi redogör för begreppet Tacksamhet. Vi avslutar kapitlet med att 

presentera Social Exchange Theory med utgångspunkt i Emerson (1976), Thibaut & Kelley 

(1959) samt Blau (1964). 

3.1. Actor Network Theory 

 

Med utgångspunkt i flera verk inom perspektivet Actor network theory redogörs nedan för 

teorin Actor network theory och de ingående begreppen aktant och nätverk. Vi har i detta 

avsnitt utgått från följande verk: Callons et al. (1986) verk Mapping the dynamics of science 

and technology, Laws (1999 & 2009) verk After ANT: complexity, naming and topology och 

Actor Network Theory and Material Semiotics samt Mols (2010) verk Actor-Network Theory: 

sensitive terms and enduring tensions. Anledningen till att vi använder oss av flertalet verk, är 

då Actor network theory är en teori som utvecklats av flera upphovsmän. 

 

Law (2009) menar att Actor network theory (ANT) har för avsikt att erbjuda ett alternativt sätt 

att analysera och se på relationer mellan mänskliga och icke-mänskliga ting och varelser, och 

hur dessa agerar tillsammans för att skapa en helhet (s. 141). Callon et al. (1986) framhåller 

att teorin utgår från att ingenting har en form utanför dess relation i ett nätverk (s. 31). Vidare 

menar Law (2009) att teorin erbjuder ett sätt att analysera allt i de sociala och naturliga 

världar som blir en genererad effekt av de nätverk av relationer som de befinner sig inuti. 

Teorin är grundad i empirin av det som den används till att förklara, därmed blir definitioner 

av begreppet inte helt rättvisande. ANT är snarare deskriptiv, och fungerar bäst som en 

verktygslåda för att förstå och utforska mänskliga/icke-mänskliga objekt, så kallade 

mänskliga-/icke-mänskliga aktanter, i deras relationer till andra mänskliga/icke-mänskliga 

aktanter. Teorin används därmed inte för att förklara varför saker fungerar som de gör, utan 

snarare för att beskriva hur de fungerar (s. 148).  
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Law (2009) belyser att en av de grundläggande principerna inom ANT är att man inte ska 

göra antaganden om aktanterna. Den eller det som agerar i någon mening är en aktant, vilket 

innebär att det kan vara allt från en grupp, en individ eller ett ting. Det är en grundläggande 

förutsättning att man i sina analyser behandlar människor och icke-människor likvärdigt, då 

teorin ser dessa i sin relation till varandra och inte enbart för det som de står för på egen hand 

(s. 147). Callon et al. (1986) anser att man vid tillämpning av teorin inte får använda sig av ett 

språkbruk som resulterar i att man särskiljer mänskliga- och icke-mänskliga aktanter. 

Anledningen till att man inte ska göra det är för att försäkra sig om man inte gör några 

antaganden. På detta sätt kan man se till att man istället lägger fokus på vad det är som 

aktanterna i realiteten åstadkommer (s. 22). 

 

Mol (2010) framhåller att den roll som en aktant spelar inte är något som kan ses för sig, utan 

definieras genom den effekten som den är med och utövar genom nätverk (s. 257). Law 

(1999) menar att aktanter såväl är byggstenar som effekter av nätverken. Dessa nätverk 

definieras utifrån de effekter som de skapar. Man kan därmed inte säga att aktanterna är 

källan till handling, utan snarare att de är resultatet av ett samarbete mellan olika entiteter som 

skapar den resulterande effekten (s. 3-7).  

 

Vi har valt att analysera vårt material med utgångspunkt i denna teori då den erbjuder 

möjlighet att undersöka individers beteende i förhållande till tekniska artefakter, samt se hur 

de agerar tillsammans. Vidare är det en teori som lämpar sig väl för att kunna se en 

helhetsbild av vad som ämnas undersökas, och vi kan använda den för att se hur relationen 

mellan tekniska artefakter och mänskliga aktörer ter sig i arbetet. 

3.2 Tacksamhet 

 

Med utgångspunkt i Hochschilds (2003) verk The commercialization of intimate life: notes 

from home and work redogörs nedan för begreppet tacksamhet. 

 

Hochschild (2003) använder begreppet tacksamhet för att beskriva hur gåvor tas emot. Dessa 

gåvor benämns som tjänster eller objekt som en person ger till en mottagare. Tacksamheten är 

därmed en respons som uppstår när denna gåva har givits till mottagaren. Tacksamheten är 

dock inte ett helt och hållet ett beskrivande begrepp av den känslan som uppstår, då det kan 
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visa sig att det som givaren anser vara just en gåva inte uppfattas som det av mottagaren. 

Gåvan kan uppfattas på olika sätt beroende på situationen (s. 104-105).  

 

Ett förklarande exempel som Hochschild ger är ifall en familjefar skulle ta på sig ytterligare 

arbete i hemmet som att exempelvis diska, städa eller tvätta etc. Familjefadern skulle uppleva 

att han gör sin fru en tjänst (som i exemplet i regel sköter hushållssysslorna) genom att göra 

detta, och att han därmed ger henne en gåva. Frun kan känna sig tacksam för det, men kan 

också uppleva att det inte gör henne någon större skillnad då hon fortfarande utför majoriteten 

av hushållssysslorna. I relation till det arbete som frun gör hemma, det hon förväntar sig från 

sin man samt det hon tycker att hon är värd, kan hon därmed inte uppfatta denna tjänst som en 

gåva i den mån som hennes man gör. Gåvan blir således inte mottagen på det sätt som var 

avsett. Detta är något som grundar sig i skiljande kulturella prismer. Hochschild menar att vi 

uppskattar det som vi tar för givet eller uppfattar att vi förtjänar, men att vi visar tacksamhet 

för det som tillför någonting extra utöver ens förväntningar, i relation till de erfarenheter vi 

har sedan tidigare (s. 105).  

 

Vi har valt att analysera vårt material med utgångspunkt i denna teori för att hjälpa oss 

förtydliga i vilken grad våra respondenter upplever att de får tacksamhet för att arbeta under 

tider och på platser som egentligen inte är menade för arbete. Detta visar i sin tur i vilken grad 

arbetsgivarna som respondenterna arbetar för förväntar sig att respondenterna ska göra det, 

vilket speglar både uttalade- och icke-uttalade förväntningar som respondenterna upplever.  

3.3 Social Exchange Theory 

 

Med utgångspunkt i Emersons (1976) verk Social Exchange Theory, Thibaut & Kelleys 

(1959) verk The Social Psychology of Groups samt Blaus (1964) verk Exchange and Power in 

Social Life redogörs nedan för teorin Social Exchange Theory. Anledningen till att vi 

använder oss av flertalet verk, är då Social exchange theory är en teori som utvecklats av flera 

upphovsmän. 

 

Emerson (1976) menar att Social exchange theory (SET) är en teori med grund inom både 

psykologi och sociologi, som kretsar kring socialt utbyte. Teorin bygger på att interaktionen 

människor emellan är ett konstant utbyte av antingen icke-materiella och/eller materiella 

varor, att allting har en viss kostnad. Denna kostnad resulterar således i en viss belöning  
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(s. 348). Blau (1964) menar att om kostnaden i detta utbyte motsvarar värdet av detsamma, är 

det en större chans att utbytet kommer att fortsätta ske/upprepa sig. Om en av parterna 

däremot ger mer än den andra sätter detta press på den andra parten att replikera med ett 

motsvarande värde, och sätter denne i skuld till den parten som har gett mer i utbytet (s. 89). 

Emerson (1976) framhåller att ett lyckat utbyte, det vill säga att alla parter är nöjda och vill 

fortsätta med ett liknande utbyte, förutsätter en belöning som motsvarar kostnaden, det vill 

säga det man ger eller gör i utbytet. Thibaut & Kelley (1959) menar att ett grundantagande 

som görs är att alla ger sig in i de sociala relationerna frivilligt, och stannar kvar i dem så 

länge som kostnaden motsvarar belöningen (s. 37).  

 

Thibaut & Kelley (1959) menar att begreppet belöning hänvisar till de resurser som byts 

mellan parterna i den sociala relationen. Det definieras enligt det som gör en social interaktion 

värdefull för de deltagande parterna, det som får dem att känna tacksamhet, status, glädje, 

social bekräftelse eller någonting annat som de uppfattar bidrar med värde (s. 49). Emerson 

(1976) belyser att det är det subjektiva psykosociala värdet som en individ erhåller från en 

belöning som avgör huruvida individen upplever att kostnaden motsvarar belöningen (s. 348). 

 

Blau (1964) beskriver att kostnaden av ett socialt utbyte kan vara upplevd bestraffning, 

energin som investerats i en relation eller belöningar som man har avstått från för att ett 

utbyte ska äga rum. Därmed måste man i kostnadsberäkningen räkna in det som man har 

avstått från för att delta i utbytet, den så kallade alternativkostnaden. Den vanligaste 

kostnaden som individer betalar i en social relation är tid (s. 101). 

 

Vi har valt att analysera vårt material med utgångspunkt i denna teori för att undersöka 

respondenternas inställning och förhållningssätt gentemot deras arbete. Vi kommer att 

undersöka vilka belöningar de erhåller, och vad deras kostnader för att få dessa belöningar är. 

Detta gör vi för att försöka skapa en förståelse för respondenternas förhållande till deras 

respektive arbetssituation, och varför de väljer att resonera och agera så som de gör. 

3.4 Summering av teoretiskt ramverk 

 

I detta kapitel har det redogjorts för det teoretiska ramverk som kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet i denna studie. Inledningsvis presenterades ANT med de 

ingående begreppen aktant och nätverk. Det har förklarats att aktanter är både mänskliga och 
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icke-mänskliga varelser/objekt, och att dessa agerar i nätverk för att påverka världen 

runtomkring dem. Vidare presenterades begreppet tacksamhet, som hänvisar till reaktionen 

hos någon som tagit emot en gåva. Slutligen presenterades SET med de ingående begreppen 

kostnad och belöning, och hur dessa förklarar interaktioner och upprepande 

handlingsmönster. 

 

Anledningen till att vi har valt dessa teorier är då de lämpar sig väl för att uppnå studiens syfte 

samt besvara studiens frågeställningar. ANT erbjuder en möjlighet att undersöka hur tekniska 

artefakter och tjänstemän arbetar tillsammans för att upprätthålla nutidens arbetsform. Genom 

att använda detta som en verktygslåda öppnas möjligheten att se de nätverk av aktanter som 

uppstår i det moderna arbetslivet. Denna teori kommer användas för att besvara den första 

delen av första frågeställningen. Begreppet tacksamhet kommer att användas för att undersöka 

om de individer som arbetar utanför traditionella ramar upplever att de får någon sorts 

uppskattning, för att i sin tur undersöka vilka arbetsrelaterade förväntningar som finns på 

individerna. Denna teori kommer användas för att besvara den andra frågeställningen. 

Slutligen kommer SET att användas för att undersöka vad det är som respondenterna upplever 

att de ger, respektive får, i samband med det gränslösa arbetet för att förklara deras inställning 

till detsamma. Denna teori kommer användas för att besvara den andra delen av första 

frågeställningen. Således täcker det teoretiska ramverket studiens två frågeställningar.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har tillämpats i studien. Kapitlet redogör för 

studiens metodologiska ansats, material, analys, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden.  

4.1 Metodologisk ansats 

 

För att uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar har vi valt att utgå från en 

etnografisk metodologisk ansats med en datainsamling baserad på kvalitativa intervjuer. 

Aspers (2013) menar att etnografi tillämpar en mellanmänsklig forskningsmetod då forskaren 

interagerar med det hen studerar, och att forskaren således skapar en förklaring som är 

grundad i meningen hos aktörerna som studeras, uttryckt genom teori (s. 13, 21). Vidare 

beskriver Reeves, Kuper & Hodges (2008) det huvudsakliga målet med etnografi som: “to 

provide rich, holistic insights into people’s views and actions, as well as the nature (that is, 

sights, sounds) of the location they inhabit, through the collection of detailed observations and 

interviews” (s. 512). I enlighet med detta anser vi en etnografisk metod vara lämplig för vår 

studie då vi är intresserade av att undersöka och förstå respondenternas upplevelser och sätt 

att resonera kring det gränslösa arbetet. Vår avsikt har således inte varit att göra vår studie 

representativ för en hel population, utan snarare att fånga några individers upplevelser av ett 

fenomen. På så sätt präglas studien av att undersöka på djupet istället för på bredden. Vidare 

menar Trost (2011) att kvalitativa intervjuer utmärks av enkla frågor på vilka man får 

komplexa och innehållsrika svar, vilket bidrar till ett rikt material. Ur detta material kan man 

sedan finna intressanta skeenden, åsikter och mönster (s. 25). Vi anser att kvalitativa 

intervjuer lämpar sig bäst för vår studie då vi genom intervjuer kan ställa djupgående frågor 

och komma under huden på respondenterna. Detta med förhoppningen om att få en inblick i 

respondenternas nyanserade föreställningsvärld. Detta anser vi att vi inte skulle kunna uppnå 

med observationer på samma sätt, varför vi valde bort denna metod. 

 

4.2 Material  

 

Detta avsnitt behandlar den förstudie som genomfördes inför huvudstudien, urval och 

urvalskriterier, förberedelser av datainsamling samt hur själva datainsamlingen gick till. 
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4.2.1 Förstudie 

 

Efter att initialt ha utformat en första version av syfte och frågeställning var ambitionen att 

testa dessa i en förstudie, enligt Aspers (2013) rekommendation om att få en överblick över 

fältet samt underlätta beslutstagandet om huvudstudiens design. Aspers skriver: “I detta skede 

handlar det om att närma sig fältet med vidvinkellins, även om linsen är riktad åt ett visst 

håll” (s. 75), vilket vi tog till oss. Avsikten med förstudien var att närma oss det specifika 

ämnet vi ville undersöka, det gränslösa arbetet, men samtidigt vara öppna för att se vilka 

mönster som skulle upptäckas och därmed bli av intresse för studien. Det dåvarande syftet 

fokuserade endast på tekniska artefakters påverkan på det gränslösa arbetet och det dåvarande 

teoretiska ramverket utgjordes av ANT samt begreppen Tid och Rum.  

 

Inför förstudien utformades en preliminär intervjuguide. Utformandet av frågorna i 

intervjuguiden gjordes i stor utsträckning med utgångspunkt i det dåvarande teoretiska 

ramverket som var tilltänkt för studien. Intervjuguiden strukturerades kring fyra teman: (1) 

Bakgrundsfrågor, (2) Tekniska artefakter, (3) Tid & rum samt (4) Hälsa. Urvalet för 

förstudien gjordes enligt ett bekvämlighetsurval då vi valde att intervjua en person i vår 

bekantskap. Då vårt tilltänkta fält utgjordes/utgörs av tjänstemän inom privat sektor inom 

olika branscher, och exempelvis inte en specifik arbetsplats, valde vi att genomföra en 

intervju med en respondent som eventuellt skulle delta i huvudstudien, detta var en kvinna.  

 

Efter genomförd förstudie kunde vi konstatera att respondenten talade mycket om 

förväntningar och hennes komplexa inställning till gränslöst arbete. Vi insåg att detta var 

något av intresse som vi ville undersöka vidare i vår huvudstudie och valde därmed att 

revidera syfte och frågeställningar. Vi valde även att revidera det teoretiska ramverket samt 

intervjuguiden inför huvudstudien, för att kunna möta det nya syftet och de nya 

frågeställningarna. Med facit i hand ansåg vi att intervjun i förstudien även gick att räkna in 

som material för huvudstudien. 

4.2.2 Urval och urvalskriterier 

 

Trost (2011) menar att det är viktigt att man vet vad ens urval står för. Inom kvalitativa 

studier strävar man efter ett heterogent urval inom en given ram (s. 137). Denna ram var för 

oss personer som arbetade heltid inom tjänstemannayrken, i privat sektor. Vi utgick från vårt 
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kontaktnät för att finna respondenter. Trost (2011) redogör för en negativ aspekt med denna 

typ av urval, vilket är att självselektionen kan leda till att man får personer som är säregna i 

vissa avseenden (s. 140). När vi valde ut potentiella respondenter till studien gjorde vi vad vi 

kunde för att ge dem en så god spridning som möjligt, men vi har också tagit i beaktning att 

det kan finnas vissa likheter mellan dem på grund av självselektionen. 

 

Anledningen till att vi valde just denna urvalsmetod är då gruppen vi har valt att undersöka är 

väldigt bred. De enda kriterierna vi hade för våra respondenter var att de skulle arbeta heltid 

inom tjänstemannayrken i privat sektor, vilket innebär att väldigt många faller inom ramen 

som vi vill undersöka. Genom att finna respondenter genom vårt kontaktnät har vi kunnat 

handplocka individer som kommer från olika branscher och på så sätt fått en god spridning i 

både verksamhetsområde, kön och ålder. Vi har även resonerat att respondenterna kan vara 

mer villiga att öppna upp sig till intervjuare de känner, vilket i så fall genererar ärligare och 

öppnare svar.  

 

Som nämnt, var vi noga med att försöka uppnå en god spridning hos respondenterna vad 

gäller kön, ålder, bransch och yrkesroll. Vi inledde urvalsprocessen med att upprätta tre 

åldersspann att förhålla oss till. Dessa tre åldersspann var personer; (1) 20-30 år, (2) 31-40 år 

samt (3) 41 år och uppåt. Tanken var att hitta tre personer inom varje spann, då vi redan hade 

en intervju avklarad sedan förstudien. Då vi hade problem att finna personer i åldersspannet 

31-40 år valde vi att revidera åldersspannen till två stycken; (1) 20-35 år samt (2) 35 år och 

uppåt. Denna revidering underlättade urvalsprocessen och vi fick till ett urval med relativt god 

spridning vad gäller kön, ålder, bransch och yrkesroll. Samtliga respondenter som valdes ut är 

bosatta och arbetar i Stockholm, även om detta inte var ett urvalskriterium för studien. Alla 

respondenter arbetar inom olika organisationer.  

4.2.3 Förberedande av datainsamling  

 

Under urvalsprocessen kontaktade vi potentiella respondenter via mejl och telefon. När vi 

kontaktade dem förklarade vi vad studien handlade om och frågade dem ifall det fanns något 

intresse av att delta. I samma steg skickade vi även med vårt missivbrev (Se Bilaga 1) som 

innehöll mer detaljerad information. Missivbrevet innehöll en presentation om oss själva, 

information om studiens ämne samt information om frivilligt deltagande och anonymitet. 

Slutligen innehöll missivbrevet kontaktuppgifter till oss själva samt vår handledare. Om 
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respondenten hade intresse av att delta, bestämdes sedan datum, tidpunkt och plats för 

intervju tillsammans med respondenten. Trost (2011) menar att man vid val av plats för 

intervju ska ta hänsyn till att det ska vara en ostörd plats utan åhörare och att respondenten 

ska känna sig trygg (s. 65). Med utgångspunkt i detta fick respondenterna själva välja en plats 

som passade dem, där de kände sig trygga, och i den mån det gick även där det var ostört.  

 

Därefter utformade vi en intervjuguide (Se Bilaga 2) med utgångspunkt i det dåvarande 

teoretiska ramverket och resultatet från förstudien. Det dåvarande teoretiska ramverket 

utgjordes av ANT samt begreppen tacksamhet och känsloarbete. Intervjuguiden tematiserades 

kring sex teman: (1) Bakgrundsfrågor, (2) Tekniska artefakter, (3) Tid & rum, (4) Hälsa, (5) 

Tacksamhet och (6) Känsloarbete. Intervjuguiden saknade därmed frågor kring 

respondenternas inställning till arbete. Detta var dock något som kom fram under intervjuerna 

och som vi senare anpassade studien efter. Trost (2011) menar att kvalitativa intervjuer 

karaktäriseras av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering (s. 41). Med hög 

grad av strukturering menas att studien ska vara strukturerad till att handla om en och samma 

sak (s. 72) och med låg grad av standardisering menas att graden till vilken frågorna- och 

situationen är densamma för alla intervjuade, är liten (s. 39). Med utgångspunkt i detta valde 

vi att tillämpa en semistrukturerad intervju för vår studie och konstruerade därför en 

intervjuguide med ett antal bestämda frågor som sedan kunde kompletteras med spontana 

frågor och följdfrågor under intervjuerna. Detta ansåg vi vara lämpligt då vi ville säkerställa 

att intervjun skulle beröra ett specifikt ämne, men samtidigt ge utrymme för sådant som kunde 

uppkomma under intervjun. Vi strukturerade intervjuguiden utefter en struktur som vi fann 

logisk och lättöverskådlig. 

 

Vidare såg vi till att klä oss lämpligt, ta med oss block och penna samt ljudinspelningsverktyg 

till intervjuerna. Trost (2011) skriver att det finns fördelar med att vara två intervjuare om 

man är samspelta, då man vanligtvis utför en bättre intervju med större informationsmängd 

och förståelse (s. 67). Med utgångspunkt i detta fattade vi beslutet att båda två skulle närvara 

under samtliga intervjuer. Detta för att båda intervjuare efter genomförda intervjuer skulle ha 

bra kännedom om samtligt material. Vi bestämde att den ena personen skulle vara den 

huvudsakliga intervjuaren, och att den andra skulle flika in om den kom på någon fråga som 

inte lyftes samt föra anteckningar om kroppsspråk, ansiktsuttryck och den sociala kontexten.  
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4.2.4 Datainsamling  

 

Platserna där intervjuerna ägde rum var huvudsakligen respondenternas kontor, där vi vid 

samtliga tillfällen fick tillgång till ostörda konferensrum där miljön var lugn och utan 

distraktionsmoment - varken ljudliga distraktioner eller i form av personer. Vissa intervjuer 

ägde dock rum på kaféer, där det fanns fler faktorer som kunde distrahera respondenterna. Vi 

godtog dock dessa platser då de var valda av respondenterna själva och därmed kunde ses 

som en miljö de kände sig trygga i.  

 

Vi mötte upp respondenterna på de bestämda platserna, och småpratade lite med dem innan vi 

drog igång själva intervjuerna, för att få dem att känna sig bekväma i situationen. Trost (2011) 

menar att de fördelar som finns med att genomföra inspelningar under intervjuer, är att man 

vid bearbetning av materialet kan lyssna till ordval och ton så många gånger som man 

upplever nödvändigt. Detta för att kunna ge en mer noggrann analys av respondenternas svar 

(s. 74-76). I enlighet med detta valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av våra 

mobiltelefoner, och såg till att göra en dubbel inspelning (med hjälp av två mobiltelefoner) för 

att försäkra oss om att vi inte bli av med material på grund av teknisk malfunktion.  

 

Som nämnt, hade vi redan informerat respondenterna om syftet med studien när vi kontaktade 

dem första gången. Vi upprepade dock detta under intervjutillfället för att se till att det inte 

rådde några oklarheter. Beskrivningen av syftet vi gav var av en generell karaktär så att de 

inte skulle veta vilket specifikt område vi undersökte. Detta för att minimera risken att styra 

samtalet i för hög grad. Vi delgav även information i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer om villkoren för deltagande.  

 

Vi följde intervjustrukturen som vi hade planerat i förväg, och hade inför varje intervju utsett 

en huvudintervjuare. Den andre intervjuaren förde anteckningar och kompletterade med vissa 

frågor. Man var huvudintervjuare hälften av gångerna. Vi utgick i mångt och mycket från den 

semistrukturerade intervjuguide som vi utformat inför intervjuerna, och kompletterade med 

frågor som blev aktuella under intervjun. Vi såg till att försöka ställa öppna och inte ledande 

frågor till respondenterna för att vi inte på något vis skulle påverka deras svar. Slutligen 

genomfördes samtliga intervjuer (med undantag för intervjun som genomfördes i förstudien) 

under en vecka i april och intervjuerna varade i cirka 40-50 minuter per intervju. 
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4.3 Analys 

 

För att underlätta analysprocessen och för att göra det empiriska materialet mer överskådligt 

transkriberades det insamlade materialet. I den mån det var möjligt var ambitionen att 

transkribera intervjuerna redan samma dag som de genomfördes. Detta med avsikt att ta vara 

på betydelsefulla sinnesuttryck, för att därmed underlätta analysen. Denna ambition 

uppnåddes i stor utsträckning, men det fanns undantag då vissa intervjuer transkriberades 

dagen efter. Inom en tidsram på cirka en vecka genomfördes och transkriberades därmed 

samtliga intervjuer, med undantag för den intervju som genomfördes under förstudien som 

redan var transkriberad sedan tidigare. Vi delade upp intervjuerna sinsemellan och 

transkriberade hälften av materialet var, de intervjuer som vi själva hade hållit i. Innan var vi 

noga med att upprätta gemensamma riktlinjer kring transkriberingen för att få ett så homogent 

resultat som möjligt. Materialet transkriberades med hjälp av transkriberingsverktyget 

InqScribe, vilket underlättade processen då det exempelvis gav möjligheten att spela upp 

intervjun i ett lägre tempo samtidigt som man skrev. Sedan sammanställdes samtliga 

transkriberingar till ett dokument inför analys och kodning.  

 

Efter att ha fått ett helhetsintryck av det insamlade materialet genom 

transkriberingsprocessen, kunde vi fatta ett beslut kring vilket tillvägagångssätt som skulle 

tillämpas vid analys och kodning. Aspers (2013) menar att analysen är en aktiv process där 

forskaren är medskapare av resultatet. Analysen sker i en process av ömsesidig fixering av 

teori och empiri (s. 195). Analys innebär ofta att man studerar olika relationer mellan 

teoretiska begrepp som sker i relation till det empiriska materialet (s. 204). För kvalitativa 

studier rekommenderar Aspers att inte strikt tillämpa vare sig en deduktiv- eller induktiv 

ansats, utan en gyllene mellanväg kallad abduktion. Detta innebär att teorin fungerar som ett 

ramverk för hur studien ska bedrivas men att den inte styr hela det empiriska materialet (s. 

100-101). I enlighet med Aspers rekommendation valde vi att använda abduktion för vår 

analys. 

 

Vidare menar Aspers (2013) att kodning är en del av analysprocessen som delar upp 

materialet och möjliggör analys. I korthet innebär detta att man bryter ner materialet till en 

mängd delar som kallas koder. Dessa kan härstamma från teori så väl som empiri (s. 165). I 

enlighet med vår analysmetod och syftet med studien valde vi att göra en kodning som 
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karaktäriserades av abduktion, alltså att koderna härstammade från såväl empiri som teori. Vi 

inledde kodningsprocessen med att läsa igenom samtliga transkriberingar för att få en 

helhetskänsla för vilka mönster som kunde observeras. Efter detta gjorde vi en första öppen 

kodning av materialet, då vi kodade hälften av materialet var. Detta gjordes med tillämpning 

av marginalmetoden. Detta innebär enligt Aspers (2013) att man använder pennor i olika 

färger för att markera koder i sitt material (s. 184). Detta ansåg vi vara ett smidigt och 

lämpligt sätt, då materialet är relativt litet. Efter detta diskuterade vi tillsammans fram 

gemensamma, slutgiltiga koder som vi fann lämpliga att använda. Graneheim & Lundman 

(2003) menar att de utvalda delarna av materialet är meningsbärande enheter som först kodas, 

sedan grupperas i kategorier samt slutligen sorteras in i teman (s. 107). I enlighet med detta 

strukturerade vi våra slutgiltiga koder i sex kategorier, som slutligen utmynnade i tre teman. 

De sex kategorierna var: (1) Tekniska artefakter, (2) Målbaserat arbete, (3) Tid, (4) Rum, (5) 

Förväntningar samt (6) Inställning, och de tre teman var (1) Förutsättning för gränslöst arbete, 

(2) Yttrande av gränslöst arbete samt (3) Upplevelse av gränslöst arbete. Nedan följer några 

exempel på hur vi kodat: 

 

Tabell 1. Kodning: Tabellen visar tre exempel på kodning av dataextraktet. 

 

 

 
 

 

När koder, kategorier och teman var fastställda utformades ett kodschema (Se Bilaga 3) för att 

få en grafisk överblick. Slutligen skapade vi en tankekarta utifrån kodschemat (Se Bilaga 4) 

för att få en bild av hur kategorierna och koderna relaterade till varandra. Koderna i 
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kodschemat visar hur materialet struktureras och består av empiri som kan ses i ljuset av 

teoretiska begrepp. Efter avklarat kodningsmoment inleddes processen att börja skriva och 

analysera vårt material med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk. Vårt resultatkapitel är 

strukturerat enligt de tre teman och sex kategorier som kodningsprocessen utmynnade i. Det 

visade sig tydligt att avsnitt 5.1 Tekniska artefakter - En förutsättning för gränslöst arbete och 

5.2 Utövande av gränslöst arbete med fördel analyserades med utgångspunkt i ANT, och att 

avsnitt 5.3 Upplevelse av gränslöst arbete med fördel analyserades med utgångspunkt i 

begreppet tacksamhet och SET.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

För att försäkra tillförlitligheten och giltigheten i denna studie har reflektioner genomförts 

gällande den metodologiska ansats som har tillämpats. Trost (2011) beskriver validitet som 

hur väl studien undersöker det den har för avsikt att undersöka, och hur giltig den är i detta 

avseende (s. 133). För att säkerställa att de frågor som ställdes till respondenterna undersökte 

det vi hade för avsikt att undersöka utgick vi från studiens syfte och frågeställningar när vi 

utformade studiens intervjuguide. I så hög mån som möjligt har även öppna frågor 

kompletterat de som var inkluderade i intervjuguiden, vilka har varit specifika för situationen. 

Detta för att ge möjlighet att vidare utforska det som respondenterna upplevde. 

 

Trost (2011) menar att reliabilitet har för avsikt att mäta hur tillförlitligt resultatet är. Om en 

studie har en hög reliabilitet innebär det att den studien har en väldigt låg nivå/ett totalt 

uteblivande av slumpmässiga fel (s. 131). Gällande kvalitativa intervjuer är det därmed viktigt 

att intervjufrågorna ställs på ett likartat sätt till de olika respondenterna, och att de vid 

intervjutillfället ska befinna sig i liknande situationer (s. 131). Detta är något som vi har 

eftersträvat genom att i största möjliga mån följt intervjuguiden. Vi är medvetna om att 

följdfrågor i semistrukturerade intervjuer skiljer sig åt, och vi har tagit hänsyn till detta genom 

att i så hög mån som möjligt ställt likartade öppna följdfrågor. Vidare har även intervjuerna 

ägt rum på relativt homogena platser, i form av arbetsplatser och kaféer. 

4.5 Etiska överväganden 

 

I denna studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s. 6). Nedan presenteras kraven kortfattat och 

hur vi har förhållit oss till dem i denna studie. 

 

Vetenskapsrådets (2002) första krav är informationskravet som innebär att de som genomför 

en undersökning ska informera respondenterna om villkoren för deltagande - att det är 

frivilligt, att de har rätt att avbryta när de känner för det samt annan information som kan 

tänkas påverka deras ställningstagande att delta (s. 7). Vi har inkluderat samtliga punkter i 

vårt missivbrev som skickades ut till respondenterna och det togs även upp muntligen i 

samband med att intervjuerna ägde rum. 

 

Vetenskapsrådets (2002) andra krav är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna i 

studien ska delge sitt samtycke för deltagande i studien, samt att de har rätt att självständigt 

bestämma villkor och hur länge de vill delta. Man skall även informera respondenterna om att 

de har rätt att avbryta studien ifall de vill (s. 9). Detta var något vi stämde av med dem i första 

kontakt, informerade dem om i missivbrevet, samt informerade om under varje intervju. Vi 

bad dem även bekräfta att de förstod villkoren som de gick med på.  

 

Vetenskapsrådets (2002) tredje krav är konfidentialitetskravet som lyfter fram vikten av att 

alla uppgifter om deltagarna i studien ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att de inte 

är åtkomliga för obehöriga (s. 12). De personliga uppgifter som vi har tagit del av under 

studien har enbart hanterats av oss intervjuare. För att man inte ska kunna härleda information 

eller citat till någon av våra respondenter, har varje respondent fått ett kodnamn i 

resultatredovisningen samt att företagen de arbetar på har blivit kategoriserade in i branscher. 

Citaten har också granskats för att se till att inget som kan härledas till individen inkluderas. 

Vi har inkluderat kön och ålder i presentationen av deltagare för att man ska få en bättre 

förståelse för deras situation, och vi anser att detta inte påverkar identifierbarheten.  

 

Slutligen är Vetenskapsrådets (2002) fjärde och sista krav det så kallade nyttjandekravet, som 

innebär att de uppgifter som samlats in om individerna enbart får nyttjas för 

forskningsändamål (s. 14). Respondenterna informerades om att allt de delade med sig av 

under intervjuerna var helt och hållet avsett för denna studie, och att det inte skulle nyttjas på 

något annat vis, vilket det heller inte har gjort.  
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5. Resultat 
Detta kapitel presenterar resultatet i form av det bearbetade empiriska materialet i relation 

till det teoretiska ramverket vilket utgörs av Actor network theory, Tacksamhet samt Social 

exchange theory. Kapitlet inleds med en beskrivning av fältet och de respondenter som har 

intervjuats. Resultatet delas sedan in i följande tre avsnitt: Tekniska artefakter - En 

förutsättning för gränslöst arbete, Utövande av gränslöst arbete samt Upplevelse av gränslöst 

arbete. Temat som behandlar utövande av gränslöst arbete har vidare stukturerats i de tre 

underrubrikerna: Målbaserat arbete, Tid samt Rum. Vidare har även temat som behandlar 

upplevelse av gränslöst arbete strukturerats i de två underrubrikerna: Förväntningar i det 

gränslösa arbetet samt Inställning till gränslöst arbete.  

 

Fältet för denna studie utgörs av tjänstemän inom privat sektor inom olika branscher och 

företag. Vi har sammanlagt intervjuat tio respondenter i åldrarna 24-57 år, hälften kvinnor och 

hälften män. Nedan följer en kort presentation av respondenterna och den bransch de arbetar 

inom. Respondenterna heter egentligen något annat.  

 

1. Sandra, 24 år - Utbildning 

2. Lovisa, 26 år - Rekrytering- och bemanning 

3. Signe, 30 år - Böcker och upphovsrätt 

4. Antonia, 40 år - Detaljhandel 

5. Anita, 54 år - Finans 

6. Felix, 25 år - Teknik 

7. Johan, 29 år - Rekrytering- och bemanning 

8. Martin, 54 år - Finans 

9. Fred, 55 år - Teknik 

10. Lennart, 57 år - Bygg 

 

5.1 Tekniska artefakter - En förutsättning för gränslöst arbete 

 

Det finns flera tänkbara faktorer bakom det gränslösa arbetet. Vårt empiriska material visar 

dock starkt på att dagens tillgång till tekniska artefakter utgör en grundläggande förutsättning 

för att möjliggöra flexibelt arbete och därmed även gränslöst arbete. Men det stannar inte där. 

Datorer, mobiltelefoner och Internet är idag förgivettagna och utgör även en grundläggande 

komponent till såväl nästan allt arbete inom tjänstemannayrken som aktiviteter i privatlivet. 

Respondenterna upplever möjligheten till arbete som kan utföras utan tekniska artefakter som 

mycket begränsad. De arbetsuppgifter som kan utföras utan tekniska artefakter karaktäriseras 
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av planering av arbetet, snarare än genomförande av det faktiska arbetet. Detta kan förstås 

som att arbetets form och utövande har utvecklats i takt med utvecklingen av tekniken, och 

tillgången till detsamma. 

 

Att företag tillhandahåller sina medarbetare med en arbetstelefon och en arbetsdator anses 

vara en självklarhet. Märke och modell kan variera, men i huvudsak tillhandahålls 

medarbetare med en Smarttelefon som arbetstelefon och en Laptop som arbetsdator. Tillgång 

till fasta telefoner samt större stationära datorskärmar eller stationära datorer kan dock finnas 

på kontoret som ett komplement. Orsaken till dessa mobila arbetsredskap är att medarbetare 

önskar och förväntas kunna vara flexibla i sitt arbetssätt, varför tillgång till endast fast telefon 

och stationär dator blir ett problem (detta diskuteras vidare i avsnitt 5.2.3 Rum). I viss mån 

använder respondenterna även privata tekniska artefakter i arbetssyfte, exempelvis sin privata 

dator eller surfplatta som man har i hemmet. Detta sker när respondenterna arbetar hemifrån 

och sker i ringa omfattning.  

 

En klar majoritet av respondenterna har en integrerad lösning där arbetstelefon och 

arbetsdator även får användas och används för privat bruk, detta gäller i synnerhet telefonen. 

Detta då respondenterna upplever det som mer praktiskt att ha allt i ett. För det första anses 

det vara praktiskt för respondenterna då de är tillgängliga för samtal i princip när som helst, 

både privata- men även arbetsrelaterade samtal. Då respondenterna svarar oberoende vem det 

är som ringer anses det vara lika bra att samla samtalen i en telefon. För det andra anses det 

vara praktiskt då respondenterna slipper bära runt på exempelvis två telefoner. 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna dessa telefoner och datorer under förkortningen 

“arbetstelefoner” och “arbetsdatorer”, trots att de även används för privat bruk.  

 

Faktum är att samtliga respondenter tar med sig sin arbetstelefon och arbetsdator fram och 

tillbaka från arbetsplatsen varje dag, med några få undantag. Att ta med sig sin arbetsdator 

hem tillhör vardagen. Följande citat belyser detta, då Antonia svarar på frågan om hur ofta 

hon tar med sig sin arbetsdator hem: 

 

Antonia, 40 år: “Jag tar med den varje dag, det är ungefär som att ta med sig nycklar och 

telefonen. Det är inte så konstigt.” 
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I citatet berättar Antonia att hon tar med sig sin arbetsdator hem varje dag och att det inte är 

något konstigt med det. Ovan citat belyser den synen som idag finns på både dator och 

telefon, som anses vara lika självklart att bära med sig som ens hemnycklar. I följande citat 

beskriver Signe sin relation till sin telefon på ett liknande sätt, då hon svarar på frågan om 

varför hon alltid bär med sig sin telefon: 

 

Signe, 30 år: “Dels för att det är min privata men också för att man är en människa av sin tid. 

Jag kan inte tänka mig att vara utan den. Det är absolut jobbrelaterat för att vara tillgänglig 

om det skulle hända något och sen för att det är mitt privata verktyg också. Om jag skulle 

glömma den eller om den skulle ladda ur skulle jag bli väldigt stressad! Både av privata- och 

jobbskäl. Det är HELA mitt liv som försvinner liksom”. 

 

Signe redogör i citatet ovan för att hon alltid bär med sig sin telefon för att det är hennes 

privata verktyg men också i hög grad för att kunna vara tillgänglig för arbetet. Signe beskriver 

det också som att hon “är en människa av sin tid” och att telefonen är “hela hennes liv”. 

Citatet belyser vilken avgörande roll de tekniska artefakterna spelar i respondenternas liv och 

hur de alltid bär dessa med sig av denna anledning. Som nämnt tidigare i detta avsnitt, anses 

tillgången till tekniska artefakter vara en grundläggande förutsättning för det gränslösa 

arbetet. Med hjälp av tillgången till tekniska artefakter möjliggörs en stor del av arbetet att 

utföras i princip var som helst. Denna möjlighet resulterar också i möjligheten att ständigt 

vara tillgänglig och uppkopplad. Detta belyses med följande citat, då Lovisa talar om att 

hennes beteende är påverkat av samtiden och dagens tillgång till tekniska artefakter: 

 

Lovisa, 26 år: ”Hade jag inte haft möjligheten att ha en app i min telefon… säg att vi hade 

backat femton år, då hade jag suttit här med en Nokia 3310 och inte ens vetat vad en app var. 

Och likväl hade jag haft jobbmejlen på jobbet, men jag hade aldrig ens kunnat kolla den 

hemifrån eller så hade jag fått göra det på ett uppkopplat, risigt modem. Då hade det kostat för 

mycket pengar så då hade jag inte gjort det i alla fall.” 

 

I citatet berättar Lovisa att hon för femton år sedan hade haft begränsad tillgång till tekniska 

artefakter vilket hade resulterat i att hon inte hade kunnat arbeta utanför arbetsplatsen. Citatet 

belyser att arbetssättet och tekniken har förändrats de senaste decennierna, vilket har varit 

avgörande för varifrån man kan arbeta. Återigen, betyder detta att de tekniska artefakterna är 

en förutsättning för gränslöst arbete.  

 

Med utgångspunkt i Law (1999, 2009), Callon et al. (1986) och Mol (2014) och teorin ANT 

kan detta förstås som att respondenternas relation till tekniska artefakter är ett resultat av den 

samtid vi lever i idag och de icke-mänskliga aktanter som vi mänskliga aktanter samspelar 
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med. I enlighet med teorin finns det ingen hierarkisk ordning mellan respondenterna och de 

tekniska artefakterna i det här fallet. De samspelar tillsammans i ett nätverk och påverkar 

varandra åt båda håll. De icke-mänskliga aktanterna, i form av tekniska artefakter som 

exempelvis telefon och dator, är beroende av respondenterna då de praktiskt taget blir 

värdelösa om inte människor använder sig av dem i arbetet. De mänskliga aktanterna, 

respondenterna, är på samma sätt beroende av de tekniska artefakterna för att kunna utföra 

arbetet på det sätt som arbetsformen idag kräver. Tillsammans har de mänskliga- och icke-

mänskliga aktanternas samspel utmynnat i såväl ett beteende hos respondenterna som 

specifika tekniska artefakter. Samspelet har resulterat i att de tekniska artefakterna inte bara är 

en förutsättning för gränslöst arbete, utan i princip allt arbete för tjänstemän, att 

respondenterna tillhandahålls med mobila arbetstelefoner och arbetsdatorer samt att 

respondenterna ständigt bär med sig dessa för att de har ett beroende av dem. 

5.2 Utövande av gränslöst arbete 

 

Detta avsnitt behandlar hur utövandet av gränslöst arbete tas i uttryck. Avsnittet har 

strukturerats i de tre underrubrikerna: Målbaserat arbete, Tid samt Rum. 

5.2.1 Målbaserat arbete  

 

När respondenterna berättade om sitt arbete och sin yrkesroll, lades inte vikten vid hur de 

skulle utföra sitt arbete, när de skulle arbeta eller var de skulle befinna sig när de arbetade. 

Istället talade respondenterna om vad de skulle åstadkomma, ofta i relation till en deadline. 

Resultatet pekar starkt på att respondenternas arbeten präglas av målbaserat arbete, vilket 

betonar vikten av det slutgiltiga resultatet i arbetet. Det målbaserade arbetet är inte organiserat 

under traditionella arbetsförhållanden i samma utsträckning, där en medarbetare får dagliga 

instruktioner från sin chef och arbetar på kontoret från 08:00-17:00. Arbetet går istället ut på 

att medarbetaren ska lösa sina arbetsuppgifter och nå sina mål inom en deadline, på det sätt 

medarbetaren själv finner lämpligast. Organisationerna som respondenterna arbetar på 

uppmuntrar det målbaserade arbetet på flera sätt. Bland annat genom att föra in flextid vilket 

ger en större möjlighet att komma och gå som man vill, tillhandahålla medarbetare med 

tekniska artefakter som är mobila och därmed möjliga att ta med överallt samt genom att 

kommunicera att det är acceptabelt för medarbetarna att organisera arbetet som de vill så 

länge det ansvar som faller inom deras rollbeskrivning genomförs inom den givna tidsramen. 

Arbetets organisering blir därmed mer anpassat efter individ och situation. Detta leder till att 
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respondenterna upplever svårigheter att tydligt definiera en typisk arbetsdag då dessa varierar 

beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Detta belyses med följande citat, då 

Lennart talar om sitt arbete: 

 

Lennart, 57 år: “Det betyder att jag vet vad min uppgift är och jag ska se till att den är löst i 

tidsramen som jag har.” 

 

Lennart redogör i citatet ovan att han är medveten om vilken arbetsuppgift han har, och att 

han strävar efter att slutföra den inom en given tidsram. Det Lennart säger illustrerar ett 

förhållningssätt till arbetet som är baserat på att leverera ett resultat. Resultatet förutsätter att 

individen ser till att arbetet blir gjort. Samtliga respondenter menar på att deras arbetsroll 

innefattar specifika arbetsuppgifter, vilka är deras ansvar att sköta. Respondenternas 

arbetsuppgifter är därmed deras ansvarsområden. Arbetet blir i stor mån självständigt vilket 

resulterar i att det präglas av kontroll och autonomi. Det blir upp till den enskilde individen att 

se till att arbetet blir gjort. Om detta sker på kontoret eller i hemmet, eller på dagen eller på 

kvällen spelar mindre roll. Detta illustreras med följande citat då Lennart fortsätter att 

beskriva sitt arbete:  

 

Lennart, 57 år: “Ja, jag är fri. Men frihet kräver ansvar också.” 

 

I citatet berättar Lennart att han att han är fri men att friheten också förutsätter ett ansvar. 

Citatet belyser det faktum att det var flera av respondenterna som upplever och beskriver 

flexibiliteten i det målbaserade arbetet som en frihet. På samma sätt som de är fria är de dock 

också styrda då de har det yttersta ansvaret för att arbetet blir gjort. Att ha det ansvaret på sina 

axlar kan vara tungt, vilket kan ge olika konsekvenser. Exempelvis att respondenterna arbetar 

hemifrån eller arbetar för mycket. Följande citat belyser detta:   

 

Sandra, 24 år: “[...] just att min arbetsgivare litar på att jag får mina arbetsuppgifter gjorda 

och sen om det tar 40 timmar eller 45 timmar eller 50 timmar så tar det det.” 

 

I citatet ovan redogör Sandra för det förtroende hon har från sin arbetsgivare att hon ska sköta 

sitt arbete och att arbetet kan ta olika lång tid beroende på uppgiften. Detta belyser återigen att 

Sandra, likt de andra respondenterna, är styrda i att arbeta på ett sätt som resulterar i att 

arbetsuppgifterna utförs. Detta väcker frågan om hur fria respondenterna egentligen är?  
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Med utgångspunkt i Law (1999, 2009), Callon et al. (1986) och Mol (2014) och teorin ANT 

kan det målbaserade arbetet förstås som ett resultat av nätverket av aktanterna respondenter, 

tekniska artefakter och arbetsgivare. Då aktanterna i detta nätverk samspelar med varandra 

har nya beteenden och ett nytt sätt att organisera arbetet kunnat växa fram, det målbaserade 

arbetet. De tekniska artefakterna skapar möjligheten att kunna arbeta under flexibla former. 

Då denna möjlighet finns erbjuder respondenternas arbetsgivare möjligheten att tillämpa 

denna arbetsform. För att detta ska fungera i förlängningen krävs dock att respondenterna som 

väljer att arbeta på detta sätt tar ett större ansvar för sina arbetsuppgifter. Detta har i sin tur 

utmynnat i den autonomi som respondenternas arbeten präglas av, och den frihet som 

respondenterna upplever.  

 

5.2.2 Tid 

 

Som nämnt i föregående avsnitt upplever respondenterna att de har goda möjligheter att själva 

disponera sin tid så som de finner bäst lämpat utifrån deras arbetsroll och livssituation då då 

tillämpar ett målbaserat arbete. Arbetsgivarna har i hög mån lämnat de ramar som fanns inom 

den traditionella arbetsdagen, till förmån för en ny typ av arbetsdag, den flexibla arbetsdagen. 

Detta genom att bland annat tillåta ett mer flexibelt förhållningssätt till det som definieras som 

arbetstid. Det framkommer att denna flexibilitet ger respondenterna möjligheten att enklare få 

ihop livet utanför arbetet. Möjligheten till flexibiliteten används på ett flertal olika sätt, vissa 

använder det för att få sova längre på morgonen medan andra använder det för att anpassa 

arbetstiderna efter sin familj.  

 

Konsekvensen av den flexibla arbetstiden är att respondenterna i en hög mån arbetar mer än 

vad de, enligt sina anställningsavtal, får betalt för. De lägger ner fler timmar för ett arbete som 

ger dem samma monetära ersättning som om de inte hade arbetat de extra timmarna, och gör 

detta medvetet. Nedan har vår respondent Johan blivit ombedd att tidsmässigt beskriva vilka 

tider han arbetar mellan under en typisk arbetsdag: 

 

Johan, 29 år: “Jag arbetar 08:00-17:00, och sen hemma kanske en eller två timmar till.” 

 

Johan redogör i citatet för att en vanlig arbetsdag är mellan 08:00-17:00, men att den också 

inkluderar en eller två timmar till efter att han kommit hem. Citatet belyser en tendens som 

Johan inte är ensam om att ha bland respondenterna. Det framkom att det var många av 
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respondenterna som väljer att ta hem arbete varje dag, oavsett om de har arbetat de ordinarie 

arbetstimmarna eller inte. Nästan samtliga respondenter arbetar cirka en till två timmar per 

dag efter att ha avslutat den ordinarie arbetsdagen. Detta var något som relaterades till 

flexibiliteten då de valde att arbeta dessa timmar hemifrån.  

 

Att respondenterna arbetade en till två timmar utöver ordinarie arbetstid var också ett resultat 

av en för hög arbetsbelastning, då det för vissa respondenter är direkt nödvändigt för att de 

ska hinna med det som deras arbetsroller kräver av dem. Respondenterna upplever att arbetet 

aldrig riktigt tar slut då det alltid finns mer som kan göras. Detta resulterar därmed i en känsla 

av press att behöva arbeta mer än vad rollen egentligen har som ursprungligt krav. I citatet 

nedan berättar Lovisa om hennes tankar kring arbetstid och belastning: 

 

Lovisa, 26 år: ”Att 08:00-17:00 är jobb och 17:00-08:00 är fritid, det är så jag tycker att det 

ska vara. Men sen följer jag det inte totalt. För att jag vet ju på ett sätt att det drabbar en själv 

om jag inte jobbar hemifrån för då vet jag vilken belastning jag sitter med imorgon.” 

 

Lovisa berättar i citatet att hon har en ambition att arbetet ska ske under ordinarie arbetstid 

och och att hon ska vara ledig under resterande tid. Men hon upplever att detta är svårt att 

uppnå då hon då kommer att ha mer arbete att göra efterföljande dag. Detta väcker frågan om 

vad möjligheten till flexibelt arbete har haft för inverkan på arbetet, då det inte leder till någon 

ökad ersättning för de extrainlagda timmarna som går åt till arbetet, utan snarare att kraven på 

rollen ökar. Slutresultatet blir i hög mån att de arbetar mer vare sig de vill det eller inte, då de 

har en större möjlighet att göra det. 

 

Respondenterna har olika uppfattningar om varför de spenderar fler timmar än den ordinarie 

arbetstiden på arbete, och detta skiljde sig främst mellan de olika åldersgrupperna på 

respondenterna. De som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden arbetar i regel mer än den 

uttalade tiden för att man vill göra karriär och visa framfötterna. Detta belyses med följande 

citat:  

Felix, 25 år: “Jag tror att…eh jag har alltid sett mig själv som att jag vill göra någon sorts 

karriär och det gör man inte om man jobbar 40 timmar i veckan. Och jag vill alltid vara bättre 

än andra, och jobbar man inte mer än andra så är man inte bättre. Framförallt inte när man är 

ny, det kommer alltid finnas de som kan allting bättre.” 

 

Felix är i ett tidigt skede av sin karriär, och lyfter i detta citat fram att han anser arbete utöver 

ordinarie arbetstid vara ett sätt att visa framfötterna på, att de ordinarie 40 timmarna för arbete 
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inte räcker till för det. Detta kan förstås som att unga ser tiden som ett medel för att 

kompensera för sin kompetens gentemot kollegor med längre erfarenhet och kunskap. 

Samtliga respondenter som är mer eller mindre nya på arbetsmarknaden anser detta vara en 

motivation till att de arbetar på sättet de gör. Åsikten generellt sett är att den tid man 

spenderar på arbetet nu kommer att spegla sig i ens framtida karriär.  

 

Det förefaller därmed intressant att valet att arbeta mer än ordinarie arbetstid inte är någonting 

som försvinner med ökad ålder. Detta då respondenterna som har arbetat i flera år och som i 

större utsträckning har gjort karriär, arbetar minst lika mycket övertid som de yngre, dock av 

annan anledning. Ambitionen att göra karriär nämndes inte av någon av de äldre 

respondenterna som en motivationsgrund, snarare att de arbetar mer då de upplever att det är 

någonting som ingår i deras tjänster. Det är ingenting som de någonsin har ifrågasatt eller 

upplevt att de borde få övertidsersättning för. För de äldre förefaller det naturligt att arbeta 

mer och under de tider som krävs för att utföra sitt arbete bra. Det var exempelvis flera 

respondenter som nämnde att de ibland kan ta telefonmöten sent på kvällarna med personer 

från andra länder för att hantera rådande tidsskillnader, och det är ingenting som upplevs som 

ett problem. Snarare tvärt om. Den äldre gruppen av respondenterna karaktäriseras av att de 

genuint tycker om sina arbeten och därför inte har någonting emot att arbeta mer. 

 

Med utgångspunkt i Law (1999, 2009), Callon et al. (1986) och Mol (2014) och teorin ANT 

kan även den flexibla arbetsformen relaterad till tid förstås som ett resultat av ett nätverk. Det 

nätverk som existerar mellan respondent, arbete och arbetstid förändras anmärkningsvärt vid 

tillskottet av mobila tekniska artefakter som tillgängliggör arbete utanför arbetstid. Från att ha 

varit ett nätverk där tiden som spenderas på arbete är uppbunden, bestämd och definierad, har 

den nu blivit flytande och inte alls inramad på det sätt som det varit tidigare. Denna 

förändring av nätverket skapar ett oberoende av den traditionella arbetstid som funnits och 

skapar en möjlighet för respondenterna att välja vilka tider som för dem är bäst lämpade för 

att ägna sig åt arbetsrelaterade sysslor. Detta har i sin tur lett till att arbetstiden i hög mån tagit 

en större plats i respondenternas vardag. 

5.2.3 Rum 

 

Som tidigare nämnts i avsnittet som behandlar det målbaserade arbetet upplever 

respondenterna att deras arbetsförhållanden inte i samma utsträckning är reglerade som det 
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traditionellt har sett ut. Mer ansvar tilldelas den enskilde individen att se till att klara uppsatta 

mål, och det blir mindre viktigt hur vägen dit ser ut. Detta gäller inte minst var man befinner 

sig när man utför sitt arbete. Tillgången till dagens teknik - både på arbetsplatsen, i hemmet, 

andra platser samt möjligheten till mobila tekniska artefakter - möjliggör att arbetet inte 

nödvändigtvis måste ske på arbetsplatsen. Detta belyses med följande citat, då Martin talar 

om hur han arbetar hemifrån:  

 

Martin, 54 år: “Så det är ju mer och mer att var det fysiskt sker är ganska irrelevant egentligen. 

Jag skulle ju kunna göra mitt jobb från Tahiti. Frågan är varför jag inte gör det egentligen? 

(skratt)” 

 

I citatet berättar Martin att han teoretiskt sett skulle kunna befinna sig på andra sidan jorden 

och fortfarande kunna arbeta med samma sak. Det visar i vilken utsträckning det finns 

möjlighet till flexibilitet i arbetets reglering av rum. Resultatet blir att det inte anses vara lika 

viktigt att medarbetare måste befinna sig på kontoret under en hel arbetsdag, exempelvis 

08:00-17:00 då de även kan sköta arbetet från annan plats. 

 

Samtliga respondenter upplever att de teoretiskt sett kan utföra huvuddelen av sitt arbete på 

annan plats än arbetsplatsen, med hjälp av tekniska artefakter. Trots detta, visade det sig att 

samtliga respondenter arbetar majoriteten av den tid de lägger på arbete på den specifika 

arbetsplatsen. Detta har främst två orsaker. Den första orsaken är att respondenterna i viss 

mån vill hålla isär arbetsplats och hem rent fysiskt. Detta illustreras med följande citat, då 

Lennart talar om i vilken utsträckning han arbetar hemifrån: 

 

Lennart, 57 år: “Hur ska jag säga, det är en minimal del hemifrån. Jag försöker göra jobbet på 

jobbet.” 

 

Lennart redogör i citatet för att hans ambition är att försöka sköta arbetet på arbetsplatsen. 

Citatet visar på den ambition som respondenterna faktiskt har att i viss mån skilja arbetet från 

hemmet. Hemmet ska till viss mån vara en “fristad” som ska stå för vila. Den andra orsaken 

till att respondenter mest arbetar på arbetsplatsen är då de anser att de har tillgång till saker 

där som inte finns i hemmet, i synnerhet kollegor. Det visade sig tydligt att samtliga 

respondenter värderar den sociala samvaron på arbetsplatsen högt. Dels för att det anses öka 

trivseln, men också effektiviteten. Processer går snabbare om personer fysiskt befinner sig på 
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en och samma plats. Detta belyses med följande citat, då Fred svarar på frågan om han skulle 

kunna arbeta helt hemifrån: 

 

Fred, 55 år: “Nej. Dels tycker jag det är tråkigt att sitta hemma bara, man behöver ha den här 

sociala samvaron, och dels så är det inte möjligt heller för man måste ha fysiska möten. Men 

man kan…den här blandningen tror jag mycket på.” 

 

I citatet berättar Fred att han upplever det som tråkigt att arbeta hemifrån eftersom han då 

saknar sina kollegor, men att han också behöver kollegorna för att kunna utföra arbetet på 

bästa sätt. Respondenten talar också om “den här blandningen” och syftar då på variationen 

mellan att mestadels arbeta på kontoret och att också kunna arbeta en del hemifrån. Detta var 

något som visade sig vara en aning motsägelsefullt bland respondenterna, att majoriteten av 

dem har för ambition att sköta arbetet på arbetsplatsen samtidigt som de vid flera tillfällen 

väljer att arbeta hemifrån. En majoritet av respondenterna uppger att de arbetar minst en 

timme hemifrån varje dag, vanligtvis på kvällen. De väljer att ta med sig sin arbetstelefon och 

arbetsdator hem i princip varje dag för att arbeta eller för att ha möjligheten att arbeta om de 

skulle vilja. Detta illustreras med följande citat då Felix svarar på frågan om vilka platser han 

brukar arbeta på: 

 

Felix, 25 år: “Jag brukar jobba hemma på kvällarna. Jag vill komma hem och käka och sen 

göra sista jobbet hemma. Men jag gillar att ha två skärmar och ha tillgång till allt jag har här. 

Och när min chef kommer och frågar någonting är det skönt att bara kunna springa in istället 

för att ringa.[...] Så när jag får komma hem, får lite middag och pausar ett tag och sätter mig 

och gör någonting så är det liksom dubbelt så värt som att sitta mitt på dagen när man inte är 

effektiv åtta timmar. ” 

 

I citatet redogör Felix för hur han uppskattar möjligheten att kunna gå från kontoret och få en 

välbehövlig paus från arbetet, för att sedan kunna fortsätta senare under kvällen med ny 

energi hemifrån. Detta kan förstås som att möjligheten till att kunna arbeta på en annan plats 

än arbetsplatsen bidrar med en flexibilitet i vardagen som ger möjlighet att få ihop livspusslet, 

till exempel då man har behov av att äta middag som Felix beskriver. Att få ihop livspusslet är 

något som de respondenter med barn i synnerhet upplever som viktigt. Flera av 

respondenterna som vi har intervjuat har barn, och det blev tydligt att samtliga av de med barn 

upplever möjligheten att kunna arbeta hemifrån som viktig för att få ihop vardagen med en 

familj att ta hänsyn till. Detta belyses med följande citat, då Antonia talar om hur hon med 

hjälp av sin flexibla arbetsform hinner med saker i vardagen: 
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Antonia, 40 år: “Så då vet jag ju ”ja men nu behöver vi göra det här” eller till exempel 

utvecklingssamtal i skolan. Då åker jag dit och sen åker jag hem liksom….det vet jag att jag 

kan ta igen en annan dag hemma och sådär. Skulle man ha att man måste vara på plats 08:00-

17:00, då blir ju sådana grejer väldigt krångliga.” 

 

Antonia redogör i citatet för att hon upplever sin nuvarande flexibla arbetsform som 

kompatibel med sin familjesituation, då hon exempelvis kan gå på utvecklingssamtal med 

sina barn under arbetstid för att sedan kunna ta igen arbetet vid ett senare tillfälle hemma. Det 

kan förstås som att möjligheten att arbeta hemifrån bidrar till att en förälder har möjlighet att 

vara mer närvarande och delaktig för sitt/sina barn. 

 

Med utgångspunkt i Law (1999, 2009), Callon et al. (1986) och Mol (2014) och teorin ANT 

kan även den flexibla arbetsformen relaterad till rum förstås som ett resultat av ett nätverk. 

Det nätverk som existerar mellan respondent, arbete och arbetsplats förändras 

anmärkningsvärt vid tillskottet av mobila tekniska artefakter som tillgängliggör arbete utanför 

arbetsplatsen. Genom icke-mänskliga aktanter får respondenterna möjligheten att 

kommunicera och arbeta med andra mänskliga aktanter som är geografiskt avlägsna, vilket 

skapar ett oberoende av rum. Nätverket mellan de tekniska artefakterna och respondenterna är 

en förutsättning för att de ska kunna bli en del av det större nätverket som finns på andra 

platser än de respondenterna befinner sig på, exempelvis personer i andra länder. 

Möjligheterna som detta erbjuder är mycket påtagliga. Respondenterna menar dock också på 

att arbetet inte samma utsträckning kan utföras effektivt när de inte befinner sig på samma 

plats som deras kollegor de arbetar med. Ur denna aspekt anser inte respondenterna att de 

tekniska artefakterna blir tillräckliga för att de helt ska kunna arbeta på distans. I detta 

avseende blir nätverket mellan de icke-mänskliga aktanterna och de mänskliga aktanterna inte 

tillräckligt fungerande, varför respondenterna väljer att mestadels arbeta på arbetsplatsen med 

andra mänskliga aktanter.  

5.3 Upplevelse av gränslöst arbete 

 

Detta avsnitt behandlar hur respondenterna upplever gränslöst arbete. Avsnittet har 

strukturerats i de två underrubrikerna: Förväntningar i det gränslösa arbetet samt Inställning 

till gränslöst arbete.  

  



42 
 

5.3.1 Förväntningar i det gränslösa arbetet 

 

En av de saker som vi under studiens gång har undersökt är huruvida respondenterna upplever 

arbetsrelaterade förväntningar från omgivningen i och med tillgången till tekniska artefakter, 

och då främst förväntningar relaterade till tid och rum. Med förväntningar syftar vi inte till de 

saker som normalt står i anställningsavtal, utan snarare till de handlingar som sker utöver det. 

Det visade sig att respondenternas arbetsrelaterade förväntningar från omgivningen är något 

som upplevs som en aning komplext. Det framgick inte som någonting respondenterna har 

tagit sig tid att reflektera över. De flesta respondenterna upplever inte att det finns några 

särskilda uttalade förväntningar på dem angående mängd arbetstid de ska lägga ner eller 

varifrån de ska arbeta. Dock framgick det genom respondenternas svar att det nog ändå finns 

det, om än outtalade.  

 

Det ämne som förväntningarna främst gäller är tillgänglighet. Som nämnt, tar samtliga 

respondenter med sig arbetstelefon och arbetsdator hem nästan varje dag. Samtliga 

respondenter uppger att de oftast besvarar jobbsamtal, sms samt mejl efter arbetstid, detta 

gäller även helger och i viss mån semester. Ingen av respondenterna upplever att det finns 

något uttalat krav på dem att göra det. Det är varken något som står i deras anställningsavtal 

eller något som muntligen har uttryckts av deras arbetsgivare. Ändå väljer respondenterna att 

ständigt vara tillgängliga och anser det vara viktigt att de är det. De flesta respondenter 

beskrev det som att det ingår i tjänsten. Detta belyses med följande citat, då Johan talar om 

vilka förväntningar som finns på honom kring tillgänglighet: 

 

Johan, 29 år: “Alltså det finns ju två versioner av det hela, det ena är att man ska jobba på sina 

arbetstider, men man förstår ju ändå att, alltså man måste ju vara lite mer tillgänglig än så. 

Det känns lite spontant att, vill man utvecklas snabbt och göra karriär så måste man göra extra, 

och att bara jobba mellan 08:00-17:00 är inte att göra det extra, utan det är bara en 

förutsättning för att ha ett jobb.” 

 

I citatet berättar Johan att den uttalade förväntningen är att man inte ska arbeta mer än 

ordinarie arbetstid, men att han ändå har en förståelse för att man måste vara tillgänglig mer 

än så. Detta kan förstås som att det upplevs vara en vedertagen sanning att det endast är en 

förutsättning för att ha jobb att arbeta den ordinarie arbetstiden, och att det krävs mer för att 

göra karriär. Dessa förväntningar är något som fler respondenter upplever, bland annat 

Lovisa. Detta belyses med följande citat, då Lovisa talar om krav på att hon ständigt ska vara 

tillgänglig:                                                                                                                                  



43 
 

Lovisa, 26 år: ”Optimalt skulle jag vilja kunna stänga ihop min dator, lägga bort min 

mobiltelefon, gå hem för dagen och vara nöjd. Men det funkar inte så i dagens samhälle. Jag 

ska alltid vara kontaktbar, ska alltid vara nåbar, och i en organisation som är så 

tävlingsinriktad som den här är så ska jag också prestera lite bättre än alla andra. Ibland kan 

jag känna att man inte gör det om man ligger och släpar, att man inte hela tiden är uppdaterad.” 

 

I citatet berättar Lovisa att hon faktiskt inte vill vara tillgänglig efter arbetstid, men att hon 

upplever att hon ändå måste vara det för att det är så det fungerar i dagens samhälle. Citatet 

belyser de förväntningar som idag finns på tillgänglighet från det samhälle vi lever i. 

Förväntningarna är inte konkret uttalade från arbetsgivare, kollegor eller kunder, men de finns 

ändå där som en tyst överenskommelse mellan alla parter. För att vara uppskattad inom 

arbetslivet och för att anses vara en person som inte endast utför sitt arbete, utan också utför 

det bra, krävs det att man är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid.  

 

Under studiens gång har vi använt den tacksamhet som respondenterna erhåller i arbetet som 

ett mått på de förväntningar som ställs på dem. Vi ställde frågor till respondenterna om i 

vilken mån de upplever att de får tacksamhet från sin omgivning för de arbete de utför, i 

synnerhet för den arbetstid de lägger ner utöver ordinarie arbetstid. Den gemensamma 

upplevelsen tycks vara att respondenterna inte får tacksamhet i en särskilt stor utsträckning. 

Detta belyses med följande två citat, då respondenterna svarar på frågan om de upplever att 

arbetsrelaterade personer visar tacksamhet för den övertid de arbetar: 

 

Anita, 55 år: “Jag tror att folk uppskattar att jag levererar och att jag.. svarar på frågor och 

sånt. Men jag vet själv att min, att jag gör inte detta för att få en bekräftelse, för att om jag 

gjorde det så skulle jag vara väldigt nervös för jag skulle aldrig få det.” 

 

Signe, 30 år: “Ja om jag gör något projektmässigt som liksom sticker ut som folk liksom 

oundvikligen blir en del av eller vad man ska säga, då får man uppskattning absolut. Och i sitt 

vardagliga jobb där det liksom bara rullar på där går man inte runt och klappar folk på axeln 

hela tiden.” 

 

Citaten belyser faktumet att respondenterna inte får särskilt mycket tacksamhet. Anita menar 

att hon inte drivs av att få bekräftelse, vilket hon tycker är tur då hon aldrig skulle få det och 

Signe menar att hon får uppskattning om hon gör något som sticker ut från det vardagliga 

arbetet, men inte annars. Detta belyser att respondenterna inte tycks få tacksamhet för deras 

arbete till vardags. Tacksamhet och uppskattning är snarare något som visas när man gjort 

något som inte tillhör det vardagliga. Att arbeta övertid och hemifrån anses med andra ord 

inte vara något utöver det vanliga.  
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Med utgångspunkt i Hochschild (2003) kan respondenternas upplevelser tolkas med hjälp av 

begreppet tacksamhet. I det här fallet är det respondenterna som ger sina tjänster i form av 

tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid, som en gåva till arbetsgivare, kollegor och kunder. 

Respondenterna symboliserar med andra ord familjefadern i Hochschilds egna exempel, som 

tar på sig ytterligare arbete i hemmet. Arbetsgivare, kollegor och kunder symboliserar 

familjefaderns frun som inte visar den tacksamhet som familjefadern tror att han ska få, då 

hon tycker att hon förtjänar avlastning av hushållssysslorna.  

 

Respondenternas gåva att vara tillgänglig efter arbetstid blir inte mottagen som den var 

avsedd, då respondenterna inte erhåller någon tacksamhet för det. Arbetsgivare, kollegor och 

kunder har utvecklat en vana att kunna få svar på telefonsamtal och mejl efter arbetstid och 

anser inte att de måste visa tacksamhet för detta. Att vara tillgänglig efter arbetstid anses 

därmed inte vara något som är utöver respondenternas arbetsroller, utan något som är 

förgivettaget. Enligt detta synsätt kan det tolkas som att det tycks ingå i respondenternas 

omgivnings förväntningar på respondenterna att de ska vara tillgängliga efter ordinarie 

arbetstid. I förlängningen kan detta tolkas som att även respondenterna internaliserar dessa 

förväntningar och gör dem till sina egna. Därför anser de att saker ingår i tjänsten och 

förväntar sig inte heller någon tacksamhet från sin omgivning.  

5.3.2 Inställning till gränslöst arbete 

 

Att arbetsformen har ändrats de senaste decennierna är något som tydligt framkommit under 

studiens gång. Det är flera respondenter som har talat om hur de har arbetat tidigare och 

jämfört det med hur det är nu. Åsikten om utvecklingen är entydigt mycket positiv. Nedan 

beskriver Signe hur hon upplever utvecklingen: 

 

Signe, 30 år: “Jag har ju jobbat i branscher där arbetstimmarna har varit väldigt definierade 

och där du bara kan utföra ditt jobb de timmarna och sen när du går hem då jobbar man 

verkligen inte. Och det… för mig tycker jag var inte samma liksom känsla av frihet. Jag kan 

gärna jobba mer timmar än så, men att få känna att man har friheten att lägga den tiden när 

det själv passar ens liv. [...] Jag skulle absolut inte kunna gå tillbaka till låsta tider mellan 

08:00-17:00.” 

 

Signe jämför i citatet ovan den arbetsform hon har nu med en mindre flexibel arbetsform som 

hon har haft tidigare, och hur hon upplever att flexibiliteten i hennes arbete är någonting hon 

inte skulle vilja vara utan. Hon säger att det är värt att arbeta fler timmar för att erhålla 
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flexibiliteten. Likt Signe svarade samtliga respondenter att de inte vill ha fasta timmar avsett 

för arbete, utan att de hellre vill ha kontroll över när de ska arbeta. Det är inte en fråga om 

mängden arbete som ska utföras och inte heller om hur lång tid det tar att genomföra detta 

arbete, utan det handlar om att man ska ha friheten att anpassa och utforma arbetet i relation 

till resten av ens liv. När respondenterna talade om flexibilitet har de synonymiserat detta med 

ordet frihet. Det som framkommer i samband med detta är att samtliga respondenter arbetar 

mer än de 40 timmar som det ordinarie anställningsavtalet avser, men att det fortfarande 

uppfattas som en frihet just för att respondenterna inte är lika beroende av de traditionella 

ramarna. Möjligheten att i en högre grad kunna styra över sitt arbete utan att vara beroende av 

någon annan i det beslutsfattandet är också något som värderas högt.  

 

Under studiens gång har vi frågat respondenterna huruvida de skulle föredra ifall deras arbete 

var plats- och tidsbundet, eller om de föredrar att ha det på det mer flytande sättet som 

samtliga menar att de har i dagsläget. Även om det råder skilda åsikter om huruvida det alltid 

är bra för dem att ständigt ha tillgång till sitt arbete, svarar samtliga att de inte enbart skulle 

vilja genomföra sitt arbete på arbetsplatsen och under arbetstider. En av anledningarna till 

detta, oberoende åsikt om hur hälsosamt det är för dem, är baserat på ett behov av kontroll. 

Kontrollen är en central del som bidrar till att även de som upplever det som påfrestande att 

ha med sig arbetet överallt fortsätter att göra det. Respondenterna visade på en generell 

tendens att vilja uppleva att de är i kontroll över det som de ansvarar över, och detta sträcker 

sig utöver tid och rum. Det var flera respondenter som inte kunde ge ett rakt svar på frågan 

om varför de tar med sig arbetet hem. Lovisas citat nedan illustrerar detta: 

 

Lovisa, 26 år: ”[...] det är bekvämt för mig för det stillar mitt kontrollbehov. Men det är inte 

bekvämt för mig i formen av att jag inte kan lägga bort jobbet. Så det är dubbelt.” 

 

Lovisa beskriver i citatet den ständiga tillgången till arbetet som tudelat, att det stillar hennes 

behov av kontroll men att det samtidigt resulterar i att hon inte kan släppa det. Detta belyser 

en svårighet som framförallt de yngre respondenterna upplever, att det blir svårt att veta hur 

man ska förhålla sig till arbetet och det privata livet. Det finns ett behov av att konstant ha 

kontroll över arbetet, men samtidigt en vilja att inte helt och hållet låta arbetet ta över. Det 

uppstår en inre konflikt då man inte vet hur man ska relatera till sitt arbete utan att det går ut 

över ens fritid. Detta skapar en känsla av ovisshet hos respondenterna, något som inte blir 

tydligare av det som kommuniceras från arbetsgivarna.  
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Vidare finns det en påtaglig underton om viljan att prestera hos respondenterna. Det talades 

mycket om långsiktiga mål och viljan att kunna identifiera sig själv som någon som är duktig 

och kompetent. Respondenterna kompromissar med deras fritid och låter arbetet ta en större 

plats både i hemmet och för dem själva tidsmässigt, vilket är starkt sammankopplat med 

viljan att demonstrera sin kompetens, antingen för sig själv, andra, eller både och. Nedan 

bidrar Signe med hennes reflektioner kring arbetsmentaliteten: 

 

Signe, 30 år: “[...] Man är så himla mycket på jobbet, det är en stor del av vem du är och vad 

gör. Och du vill prestera. Du vill att det ska bli någonting bra av det du gör, så att känslan av 

det jobbet du utför är väldigt nära relaterat till vem du är. Och det är en väldigt tydlig bild hos 

de flesta jag känner som jobbar, att man identifieras väldigt tydligt med sitt jobb och sitt 

resultat. Då är det svårt att liksom stänga av känslorna och bara sluta jobba för att klockan är 

17:00.” 

 

Signe beskriver i citatet hur arbetet ses som mycket mer än endast något man gör för pengar. 

Hon menar att man spenderar så mycket tid på sitt arbete att man börjar spegla sin identitet i 

det. Detta kan förstås som att respondenterna dömer sig själva utifrån kvalitén på det arbetet 

som de utför, att identiteten i en så pass hög grad är relaterad till deras prestationer i arbetet. 

Genom att arbeta hårt identifieras respondenterna som någon personer litar på, någon som 

ständigt presterar och någon som är duktig på det den gör. Det var många av respondenterna 

som svarade att de i hög mån identifierade sig med sitt arbete, och att det var viktigt för dem 

att göra ett bra jobb ifrån sig. 

 

Detta belyser i vilken utsträckning respondenternas arbete inte endast utgör en inkomstkälla, 

utan hur det även manifesterar sig som ett sätt för respondenterna att uppnå 

självförverkligande. När de blev tillfrågade om varför de arbetar så mycket som de gör, var 

det vissa som svarade att de gör det för sig själva, i mån av karriär eller då de tycker att 

arbetet är roligt. Det fanns även respondenter som svarade att de gör det för att bevisa sig 

själva för andra. Med andra ord upplever respondenterna att det finns flera anledningar till att 

arbeta mer, men att det inte är för att tjäna pengar, utan av annan karaktär. Detta innebär att 

arbetet upplevs som givande på andra sätt än enbart som en inkomstkälla.  

 

Då arbetet utgör en central del i respondenternas liv, inte bara som en källa för inkomst utan 

även som medel för att nå självförverkligande, tillfrågades respondenterna om de upplever att 

det gränslösa arbetslivet på något vis påverkar deras hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

Respondenterna svarade att det gränslösa arbetet upplevs som en bekvämlighet då de har 
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möjlighet att sköta arbetet på det sätt de finner mest lämpligt. Respondenterna menar att 

möjligheten till gränslöst arbete resulterar i att de upplever mindre stress. Dels genom att de 

kan hinna med att göra de saker de inte hunnit göra på ordinarie arbetstid genom att ta hem 

arbetet. Dels genom att de kan disponera sin tid som de vill och därför i större utsträckning 

hinna med aktiviteter utanför arbetet. Vissa upplever dock att det kan vara svårt att släppa 

tankarna kring jobbet när de inte arbetar. Möjligheten till att kunna släppa tankarna på arbetet 

framstår som en central faktor för stresshantering. De respondenter som har många aktiviteter 

utanför arbetet, som exempelvis familj eller fritidsintressen, upplever mindre stress än de 

respondenter som inte har lika mycket aktiviteter utanför arbetet. Respondenterna tycks vara 

mer mottagliga för stress om de inte har något utanför arbetet som kan distrahera dem från att 

tänka på arbetet.  

 

Med utgångspunkt i Emerson (1976), Thibaut & Kelly (1959) och Blau (1964) och teorin SET 

framkommer det ur respondenternas svar att ett utbyte sker. Den kostnad som respondenterna 

betalar är att lägga ner mer tid på arbete, öka sin tillgänglighet utanför arbetstid och 

arbetsplats samt att arbeta hemifrån. Den belöning som de således erhåller från utbytet är att 

de får en större flexibilitet i fråga om var och när de ska arbeta, upplevelse av möjlighet till 

självförverkligande och bekräftelse samt en känsla av kontroll. Då organisationerna som 

respondenterna arbetar för är intresserade av att få arbete gjort, och då respondenterna 

uppskattar möjligheten till ett flexibelt arbete, uppstår en kontinuitet i detta utbyte vilket 

innebär att utbytet fortsätter över tid. Det resulterar i att respondenternas inställning blir att de 

måste förtjäna möjligheten till fortsatt flexibelt arbete. Detta gör de på ett sätt - genom att 

prestera. Många respondenter upplever det som ett bra utbyte, men för vissa innebär det 

gränslösa arbetet en merkostnad i det att de upplever svårigheter att släppa tankarna som rör 

arbetet under tiden som de inte arbetar. 
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studien och dess resultat. Kapitlet redogör för 

en diskussion om studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar, tidigare forskning, 

det teoretiska ramverket och tillämpad metod. Slutligen förs en diskussion om studiens 

slutsatser och implikationer för vidare forskning.  

 

6.1 Summering av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgången till tekniska artefakter kan påverka 

den upplevda gränsen mellan arbete och privatliv och vilken inställning respondenterna har 

till detta, samt att undersöka om tillgången till dessa tekniska artefakter resulterar i upplevda 

arbetsrelaterade förväntningar från omgivningen. I studien har det funnits ett centralt tema att 

förhålla sig till respondenternas tankar och förhållande kring arbetet. För att undersöka detta 

formulerades två frågeställningar som har varit utgångspunkten för studiens utformning. De är 

redovisade nedan: 

 

1. Hur påverkar tekniska artefakter gränsen mellan arbetsliv och privatliv för personer 

med tjänstemannayrken som arbetar heltid? Vilken inställning har respondenterna till 

detta?  

 

2. Upplever respondenterna att det ställs arbetsrelaterade förväntningar på dem i och 

med tillgången till tekniska artefakter? Om ja, vilka förväntningar upplevs och hur 

relaterar respondenterna till dem? 

 

Resultatet har tagits fram genom att intervjua tio personer med tjänstemannayrken inom olika 

branscher. Resultatet har strukturerats i tre teman: (1) Tekniska artefakter - en förutsättning 

för gränslöst arbete, (2) Utövande av gränslöst arbete samt (3) Upplevelse av gränslöst arbete. 

 

I det första resultatavsnittet redovisades hur tekniska artefakter är en förutsättning för flexibelt 

arbete, vilket möjliggör gränslöst arbete. I avsnittet redovisar vi det resultat vi har kommit 

fram till gällande de tekniska artefakternas roll i det gränslösa arbetet och analyserar det med 

utgångspunkt i teorin ANT. Det vi kom fram till är att respondenterna och de tekniska 

artefakterna samspelar i ett nätverk och är beroende av varandra för att kunna genomföra 
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arbete. Detta nätverk har resulterat i ett beteende hos respondenterna att de ständigt bär med 

sig eller har tillgång till tekniska artefakter för att kunna arbeta. Detta avsnitt relaterar till vår 

första frågeställning. 

 

I det andra resultatavsnittet redovisades det resultat som rör utövandet av det gränslösa 

arbetet, där även ANT användes som teoretiskt analysverktyg. Avsnittet inleds med att 

redogöra för hur arbetet har tagit en annan form än tidigare, genom att arbetet inte är bundet 

till en specifik arbetstid eller arbetsplats, utan snarare till att självständigt sköta 

arbetsuppgifter i ett målbaserat arbete. Detta förhållningssätt till arbete är bundet till 

flexibiliteten som uppstår som ett resultat av inklusionen av mobila tekniska artefakter i 

nätverket. Implikationerna av denna inklusion av tekniska artefakter fortsätter att diskuteras i 

de följande avsnitten om tid och rum. Tidsaspekten i resultatet visar att gränslösheten leder till 

att respondenterna arbetar mer än den ordinarie arbetstiden, och att denna tid tas från privat 

tid. Rumsaspekten visar att det fysiska rummet spelar en mindre roll i arbetssammanhanget, 

och att arbetsplatsen istället blir definierad av personerna som befinner sig på platsen, 

kollegorna. Detta avsnitt relaterar också till studiens första frågeställning. 

 

Slutligen redovisar det tredje resultatavsnittet hur respondenterna upplever det gränslösa 

arbetet i termer av arbetsrelaterade förväntningar och inställning, vilket analyseras utifrån 

begreppet tacksamhet och teorin SET. Resultatet visar att respondenterna inte upplever att de 

får tacksamhet för det arbete som de lägger ner utanför de definierade arbetsramarna om tid 

och rum. Detta visar att arbete utanför ramarna är en förväntning då arbetsgivarna inte 

uppmärksammar när respondenterna gör denna ansträngning. De förväntas även vara 

tillgängliga för att bli kontaktade under deras fritid. I en hög utsträckning var förväntningarna 

som rörde detta outtalade. Detta avsnitt relaterar till studiens andra frågeställning. Vidare är 

respondenternas inställning till det gränslösa arbetet i hög mån positiv. De beskriver arbetets 

utformning som en frihet, då de har större autonomi om hur de vill lägga upp sitt arbete. De 

upplever det även som en bekvämlighet att de på detta sätt kan erhålla kontroll över arbetet. 

Det som även framkom var att arbetet inte bara fyller en funktion som inkomstbringare, utan 

att respondenterna upplever det som ett medel för självförverkligande då de i hög mån 

identifierar sig själva med sitt arbete och sina prestationer. I vissa fall resulterar detta i att 

respondenterna upplever det svårt att släppa arbetet. Detta avsnitt relaterar till studiens första 

frågeställning.  
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

 

Resultatet från denna studie stämmer i många avseenden överens med den tidigare forskning 

som har gjorts på ämnet det gränslösa arbetet. I enlighet med Internetsstiftelsen i Sveriges 

(2015) studie visar resultatet att våra respondenter har tillgång till flera tekniska artefakter på 

daglig basis, både på arbetsplatsen och i hemmet - i synnerhet telefon och dator. Likt Mellner 

(2015) och Nam (2013) visar resultatet på att IKT ger respondenterna möjligheten att kunna 

arbeta oberoende av tid och rum och att detta därmed har en påverkan på respondenternas 

work-life balance. Med utgångspunkt i begreppen flexibilitet och permeabilitet som Nam 

(2013) beskriver, upplever respondenterna båda dessa dimensioner i sitt liv. I och med 

tillgången till tekniska artefakter kan rumsliga och tidsmässiga markörer ändras (flexibilitet), 

då allt arbete inte sker på arbetsplatsen utan i också i hemmet. Respondenterna upplever också 

att de kan vara fysiskt involverade i en roll men psykologiskt närvarande i en annan 

(permeabilitet), då de exempelvis har svårt att släppa tankarna kring arbetet när de inte 

arbetar. 

 

I enlighet med Mellner (2015), Bajzikovaa et al. (2013), Allvin (2011) och Hultén (2005) är 

det påtagligt att respondenternas organisationer har ställts inför kravet att tillämpa en mer 

flexibel arbetsorganisation, då samtliga respondenter faktiskt ges möjligheten att i viss mån 

kunna arbeta flexibelt. Det gränslösa arbetet i denna studie utövas också på ett liknande sätt 

som Mellner (2015), Bajzikovaa et al. (2013), Hultén (2005) och Allvin (2011) beskriver det. 

Många av respondenterna visar prov på det som Mellner (2015) beskriver som ”anytime – 

anywhere work force”, och några av dem arbetar även ”all the time –  everywhere”. Detta då 

tekniken tillåter respondenterna att arbeta oberoende av tid och rum, men också möjligheten 

att ständigt vara tillgänglig för arbetsgivare, kollegor och kunder. Det är denna tillgänglighet 

som framför allt präglar respondenternas övertidsarbete. Det är främst genom det faktum att 

respondenterna prioriterar sin tillgänglighet i arbetssyfte som gränsdragningen mellan arbete 

och privatliv suddas ut för respondenterna.  

 

Upplevelsen och effekterna av gränslöst arbete beskrivs i den tidigare forskningen som 

komplext med både fördelar och nackdelar, vilket även speglas väl i vårt resultat. I enlighet 

med Hultén (2005) och Bajzikovaa et al. (2013) upplever respondenterna positiva 

konsekvenser av det gränslösa arbetet i form av att det är en möjlighet att förena arbete och 
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privatliv på ett bättre sätt, vilket därmed ger en bättre möjlighet att uppfylla förväntningar från 

såväl arbete som privatliv. I enlighet med Kelliher & Andersson (2008) upplever även våra 

respondenter att de får med autonomi och kontroll över arbetet när de får arbeta gränslöst 

samt att detta minskar stress. Likt Bajzikovaa et al. (2013), Mellner (2015), Kattenbach et al. 

(2010), Allvin (2011), Kelliher & Anderssons (2008) samt Felstead et al. (2003) visar vårt 

resultat också på negativa konsekvenser i form av att det är svårt för respondenterna att hålla 

en balans mellan arbete och privatliv, vilket för samtliga innebar att de arbetar mer än den 

ordinarie arbetstiden.  

 

Som nämnt i kapitlet om tidigare forskning (se avsnitt 2.6 Summering av tidigare forskning) 

anser vi vår studie fylla ett kunskapsgap inom forskningen. Detta i termer av vilka 

arbetsrelaterade förväntningar som respondenterna upplever i det gränslösa arbetet till följd av 

tillgång till tekniska artefakter, och vilken inställning respondenterna har till det gränslösa 

arbetet. Angående arbetsrelaterade förväntningar har vi inte kunnat hitta någon specifik 

forskning på ämnet, vilket gör vår studie till ett direkt bidrag. Gällande inställning till 

gränslöst arbete finns det en begränsad mängd tidigare forskning. I enlighet med Mellner 

(2015) och Kelliher & Andersson (2008, 2010) uppvisar respondenterna en positiv inställning 

till gränslöst arbete, som även ser det flexibla arbetet som ett incitament när de söker jobb då 

de ökar deras arbetskvalitet. Mellners (2015) resultat visade dock på att majoriteten av 

respondenterna i hennes studie trots allt var så kallade segmenterare, till skillnad från vårt 

resultat som tydligt visar på en majoritet av integrerare. 

 

För att summera, visar tidigare forskning på en relativt negativ bild av gränslöst arbete och 

betoningen ligger på vilka negativa konsekvenser detta medför individen. Till skillnad från 

detta pekar vårt resultat på en övergripande positiv bild av gränslöst arbete då respondenterna 

upplever att dess påverkan till största del är positiv för dem. Det gränslösa arbetet må 

resultera i att respondenterna arbetar fler timmar, är tillgängliga efter arbetstid och arbetar 

hemifrån men detta är inget som bekommer respondenterna. Respondenterna arbetar gärna 

under dessa förhållanden med förutsättningen att de får arbeta flexibelt. Detta gör att vår 

studie bidrar till forskningen inom ämnet. 
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6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 

 

I kapitlet som behandlar vårt teoretiska ramverk (se kapitel 3. Teori) har det redogjorts för 

studiens teoretiska ramverk och varför vi har valt att analysera vårt material med 

utgångspunkt i dessa teorier. I detta avsnitt förs en diskussion rörande studiens resultat i 

relation till teorin. Avsnittet inleds med att diskutera ANT med de ingående begreppen aktant 

och nätverk, sedan begreppet tacksamhet och slutligen SET med de ingående begreppen 

kostnad och belöning. 

 

Vi har använt ANT för analys av materialet, för att ta reda på hur respondenterna samspelar 

med tekniska artefakter i genomförandet av sitt arbete. Av studiens resultat framgår tydligt att 

nätverken mellan respondenterna och de tekniska artefakter som de använder som 

arbetsverktyg är essentiella för att arbetet ska kunna genomföras. De tekniska artefakterna 

möjliggör även arbete utanför arbetstid och arbetsplats då de skapar ett oberoende av tid och 

rum. Att använda ANT för analys av materialet har fungerat väl då teorin har hjälpt oss att 

förtydliga hur nätverken av aktanter hänger samman och hur inklusionen av tekniska 

artefakter påverkar resultatet av nätverken. Med hjälp av teorin har vi fått möjlighet att 

besvara och analysera första delen av studiens första frågeställning om hur tekniska artefakter 

påverkar gränsen mellan arbetsliv och privatliv, vilket har visat sig i att respondenternas 

arbete inkräktar rumsligt i hemmet och tidsmässigt i respondenternas fritid. En svaghet med 

teorin är att den är deskriptiv till sin karaktär och därför inte i samma mån har kunnat beskriva 

och förklara sociala processer.    

 

Vidare har vi använt oss av begreppet tacksamhet för att analysera studiens material, som vi 

har nyttjat för att undersöka de arbetsrelaterade förväntningar som respondenterna upplever. 

Detta har gjorts genom att undersöka hur mycket tacksamhet respondenterna upplever att de 

får för arbete utanför de traditionella ramarna om tid och rum. Resultatet visar på att 

respondenterna inte upplever en särskilt hög grad av tacksamhet relaterat till arbete utanför 

arbetstid och arbetsplats, vilket indikerar att det då är någonting som arbetsgivarna som de 

arbetar för räknar med att de ska göra. Således har vi med hjälp av teorin fått möjlighet att 

besvara och analysera studiens andra frågeställning. Det bör dock noteras att det är en passiv 

handling att inte visa tacksamhet. Denna passiva handling kan förklaras av ett medvetet val, 

men det kan också föreligga andra orsaker. Därmed går det inte helt att bekräfta varför 
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arbetsgivare inte visar tacksamhet för respondenternas arbete utanför traditionella ramar även 

om vi ser ett mönster, då det kan finnas flera anledningar till detta.  

 

Slutligen har vi använt oss av teorin SET vid analys av materialet. Teorin utgår från att alla 

sociala interaktioner är ett utbyte mellan kostnad och belöning, där dessa måste samspela för 

att ett fortsatt utbyte. Med hjälp av denna teori har vi kunnat undersöka vilken inställning 

tjänstemän har till att arbeta utanför de traditionella arbetsramarna - vad de upplever att de får 

för belöning och vad de upplever att kostnaden för denna belöning är. Teorin har fungerat väl 

då den har kunnat visa vari motivationen ligger för respondenterna att arbeta utanför de 

traditionella ramarna och således har vi med hjälp av teorin fått möjlighet att besvara och 

analysera studiens andra del av första frågeställningen. En svaghet med denna teori är att den 

förutsätter att människor alltid agerar rationellt, något som det tyvärr inte finns några 

grundliga bevis för. Teorin har misslyckats att förklara varför de respondenter som upplever 

att det är svårt att släppa arbetet utanför arbetstid ändå fortsätter med utbytet. Sett ur ett 

rationellt perspektiv kan det förefalla att något sådant kan öka kostnaden utan att öka 

belöningen, och kan därmed förefalla irrationellt.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

 

I detta avsnitt förs en kritisk reflektion över val av metod i förhållande till att uppnå syftet och 

besvara studiens frågeställningar. Vidare diskuteras hur metodvalen kan ha påverkat och 

format studiens resultat. 

 

Valet av metodologiskt ansats gjordes med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Då studiens frågeställningar berör individers specifika upplevelser av gränslöst arbete blir en 

etnografisk ansats med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod aktuell att använda. Vi 

upplever att vårt val av metodologisk ansats var lämplig för vår studie då vi kunde uppfylla 

studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. En nackdel med metoden är att det inte 

går att generalisera resultatet till andra personer än de respondenter som deltog i studien, men 

det var heller inte syftet.  

 

Angående materialet ser vi det som en stor fördel att en förstudie genomfördes innan 

huvudstudien. Genom förstudien belystes många intressanta aspekter som vi inte hade tänkt 

på innan, vilket resulterade i att vi reviderade såväl syfte och frågeställningar som 
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intervjuguide inför huvudstudien. Vidare har urvalet av respondenter för studien både för- och 

nackdelar. En stor nackdel är att urvalet är relativt litet, vilket påverkar studiens resultat i det 

att det endast speglar tio individers upplevelser. Det är också olyckligt att urvalet inte speglar 

personer i åldrarna 31-39 år. Att samtliga respondenter är bosatta och arbetar i Stockholm har 

antagligen en påverkan på resultatet då Stockholm både är en storstad och huvudstad, vilket 

kan ha tänkbara effekter på respondenternas sätt att arbeta. Det faktum att vi använde oss av 

ett bekvämlighetsurval vid val av respondenter kan ha påverkat resultatet på olika sätt. Detta 

kan ha inneburit att respondenterna öppnade upp sig mer då de känner förtroende för oss, men 

det kan också ha inneburit en motsatt effekt då respondenterna har en anknytning till oss som 

intervjuar och därför inte vågade vara helt ärliga i sina svar. Möjligheten finns också att vi 

intervjuare har gjort tolkningar och haft förutsagda åsikter om personerna som egentligen inte 

stämmer, då vi känner dem.  

 

Vidare anser vi intervjuguiden till stor del vara lämplig för studien. Intervjuguidens 

semistruktur resulterade i att de tio intervjuerna behandlade samma ämnen, men samtidigt 

öppnade upp för att kunna följa de spår som utkristalliserades under intervjuernas gång vilket 

belyste intressanta mönster. Då intervjuerna genomfördes innan beslutet att analysera en del 

av vårt material med utgångspunkt i Social exchange theory togs, speglar tyvärr inte 

intervjuguiden detta i särskilt hög utsträckning. Detta kan ha haft en negativ påverkan på 

resultatet då vi sannolikt hade kunnat få en mer fördjupad bild av detta fenomen om vi ställt 

fler frågor kring ämnet. Vi anser att själva intervjuerna genomfördes med god intervjuteknik 

som genererade ett lyckat resultat. Intervjuupplägget som tillämpades där två intervjuare 

närvarande under samtliga intervjuer föreföll fördelaktigt. Genom att vara två kunde fler 

lämpliga frågor ställas och fler svar följas upp. Detta var också mycket fördelaktigt vid 

analysen då bägge två hade vetskap om vad som sades under samtliga intervjuer. Det går att 

diskutera huruvida det ur etisk synpunkt för respondenten kunde upplevas som att vi 

intervjuare intog en maktställning, vilket kan ha påverkat respondenternas svar, men det var 

inget som var märkbart under intervjutillfällena. Vidare kan platsvalen för en del av 

intervjuerna ses som mindre fördelaktiga. Det kan tänkas ha påverkat resultatet negativt att 

vissa intervjuer genomfördes på exempelvis kaféer som inte karaktäriseras av en ostörd miljö, 

eller respondenternas egna arbetsplatser då det kan tänkas påverka respondenternas 

sinnesstämning. Vi gjorde dock ett val att låta respondenterna bestämma var de ville 

genomföra intervjuerna för att få detta att fungera utifrån respondenternas scheman och 

personliga önskemål.  
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Transkribering av intervjuerna gjordes med finess, då det alltid gjordes kort efter genomförd 

intervju. Detta medförde att vi hade intervjuerna färskt i minnet, vilket underlättade analysen. 

Slutligen anser vi att valet av analysmetod kan ha påverkat resultatet. Då vi valde att tillämpa 

en abduktionsanalys anser vi att vi var öppna för vad det empiriska materialet visade 

samtidigt som vi kunde se det i ljuset av det teoretiska ramverket. Vi anser att kodningen gick 

bra, om än att det var svårt. Med hänsyn till att vi inte har stor erfarenhet av kodning, kan nog 

den ha gjorts på ett mer grundligt och korrekt sätt. Detta kan därmed ha påverkat resultatet i 

att vi eventuellt hade kunnat se fler eller andra mönster i materialet om vi hade haft mer 

erfarenhet av detta.  

6.5 Slutsats och implikationer för forskning och praktik 

 

Denna studie har resulterat i att vi drar slutsatsen att tekniska artefakter avsedda för arbete 

påverkar gränsen mellan arbetsliv och privatliv för tjänstemän som arbetar heltid, genom att 

de ger möjligheten för arbete att utföras oberoende tid och rum. Det leder till att arbete sker på 

platser som annars är avsedda för privatlivet, exempelvis hemmet, samt under tider som 

annars faller utanför de traditionella tidsramarna, som exempelvis kvällar och helger. 

Tjänstemäns inställning till detta är positiv. De är inte intresserade av att enbart kunna arbeta 

på arbetsplatsen under arbetstid, utan måna om sin möjlighet att kunna anpassa arbetet efter 

sina behov. En konsekvens av detta är att tjänstemän arbetar mer än den tid de är avtalade att 

göra, och detta på grund en pliktkänsla eller vilja att göra karriär. Båda dessa anledningar är 

relaterade till självförverkligande och en identifikation med arbetet.  

 

Vi kan också dra slutsatsen att tjänstemän upplever att det ställs arbetsrelaterade förväntningar 

på dem, av outtalad karaktär. De tekniska artefakterna faciliterar dessa förväntningar och 

tillhandahålls av arbetsgivarna utan att arbetsgivarna ger någon ram kring hur dessa ska 

användas. Även om det inte finns uttalade förväntningar, upplever tjänstemän ändå 

förväntningar från arbetsgivare, kollegor och kunder på tillgänglighet kring arbetet. Denna 

förväntning internaliseras och reproduceras i samhället vilket i förlängningen gör att 

tjänstemännen upplever det som något som ingår i deras tjänst.  

 

Studiens resultat visar på att arbetsgivare i regel är dåliga på att sätta upp regler för det 

gränslösa arbetet. Då arbetsformen är relativt ny finns ingen tydlig policy kring hur det 

gränslösa arbetet ska bedrivas och därmed är kommunikationen till de anställda bristfällig. 
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Detta skapar en känsla av ovisshet vilket resulterar i att medarbetare får svårt att veta hur de 

ska förhålla sig till arbetet och vad som egentligen förväntas av dem. De blir därmed 

utelämnade åt sig själva att utforma arbetet. När det blir upp till den enskilde individen att 

utforma arbetet leder detta till att gränsdragning mellan arbete och privatliv blir suddig. För 

att försäkra sig om medarbetares välmående bör arbetsgivare bli bättre på att såväl 

kommunicera med medarbetare som att se över medarbetares arbetsbelastning. Om medarbete 

visar mönster på att arbeta mer än ordinarie arbetstid bör de antingen få mer i lön eller lägre 

arbetsbelastning som kompensation, enligt oss.   

 

Inför framtida forskning föreslår vi att man gör en mer omfattande studie kring det gränslösa 

arbetet, där man förslagsvis tillämpar såväl kvalitativ- som kvantitativ metod. Detta för att få 

fram ett resultat av högre statistisk signifikans än det som presenterats i denna studie med 

begränsat antal respondenter. Vi uppmanar till undersöka varför det tycks har skett en 

attitydförändring gentemot arbete och arbetssätt, då vår studie är av deskriptiv karaktär. Det är 

också av intresse att undersöka hur arbetsgivare ska arbeta med det gränslösa arbetet, för att 

uppnå ett förhållningssätt som är hållbart i längden. Då tjänstemän faktiskt har en positiv 

inställning till gränslöst arbete är det vitalt att fortsätta utvecklingen för tjänstemännens bästa. 

 

 

  



57 
 

Referenser 
 

Allvin, M. (2011). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 

Malmö: Liber 

 

Arbetets Marknad (2016). Hämtad 2016-04-25, från 

http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetets-marknad/arbetare-eller-tjansteman/ 

 

Aspers, P. (2013). Etnografiska metoder. Malmö: Liber 

 

Bajzikovaa, L., Sajgalikovab, H., Wojcaka, E., Polakovaa, M. (2013). Are Flexible Work 

Arrangements Attractive Enough for Knowledge-intensive Businesses? Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 99, 771-783.  

 

Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: John Wiley & Sons. 

 

Callon, M., Law, J., & Rip, A. (1986). Mapping the dynamics of science and technology.  The 

MacMillan Press Ltd, London, 1986, pp. 242 

 

Emerson, R. (1976). "Social Exchange Theory." In Annual Review of Sociology, ed. A. 

Inkeles, J. Colemen, and N. Smelser. Palo Alto, CA: Annual Reviews. 

 

Felstead, A., Jewson, N., Walters, S. (2003). Managerial control of employees working at 

home. British Journal of Industrial Relations, 41(2), 241-264. doi:10.1111/1467-8543.00271 

 

Grint, K. & Woolgar, S. (1997) The machine at work. New York: John Wiley & Sons. 

 

Graneheim, U.H., Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Gummeson (2015) Campi. Hämtad 2016-04-20, från 

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/granslost-arbete-kraver-tryggare-framtid-1.562028 

 

Hochschild, A. R. (1997) When Work Becomes Home and Home Becomes Work. California 

Management Review, 39 (4), 79-97. 

 

Hochschild, A. (2003). The Commercialization of Intimate Life: notes from home and work. 

University of California Press Ltd. 

 

Hultén, K. (2005) Leva och arbeta i hemmet. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 11(2), 123-136.  

 

Internetstiftelsen i Sverige. (2015). Svenskarna och Internet - 2015 års undersökning av 

svenska folkets Internetvanor. Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige 

 

Kattenbach, R., Demerouti, E., & Nachreiner, F. (2010). Flexible working times: Effects on 

employees' exhaustion, work-nonwork conflict and job performance. Career Development 

International, 15(3), 279-295. doi:10.1108/13620431011053749 

 

http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetets-marknad/arbetare-eller-tjansteman/


58 
 

Kelliher, C., & Anderson, D. (2008). For better or for worse? an analysis of how flexible 

working practices influence employees' perceptions of job quality. The International Journal 

of Human Resource Management, 19(3), 419-431. doi:10.1080/09585190801895502 

 

Kelliher & Anderson 2010, Doing more with less? Flexible working practices and the 

intensification of Work. Human Relations 63(1): 83-106 

 

Law, J. (1999). After ANT: Complexity, naming and topology.  Blackwell publishing Ltd. 

 

Law, J. (2009). Actor Network Theory and Material Semiotics. In B. Turner (ed.), The New 

Blackwell Companion to Social Theory (s.141-158). Hoboken: Whiley. 

 

Mellner, C. (2015). Balansakt – En studie om människors konstruktion av gränser inom- och 

mellan arbete och privatliv. Stockholm: Psykologiska institutionen, Avdelningen för Arbets- 

och organisationspsykologi 

 

Mol, A. (2010). Actor-Network Theory: sensitive terms and enduring tensions. Kölner 

Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft, 50(1), 253-269.  

 

Nam, T. (2013). Technology use and work-life balance. Applied Research in Quality of Life. 

Volym 9, pp 1017-1040. Springer 

 

Nippert-Eng, C.E. (1996). Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life. 

Chicago: University of Chicago Press. 

 

Reeves, S., Kuper, A., & Hodges, B. D. (2008). Qualitative research methodologies: 

Ethnography. BMJ (Clinical Research Ed.), 337 (aug07 3), a1020-a1020. 

doi:10.1136/bmj.a1020 

 

Thibaut, J. W., och Kelley, H. H. (1959). The Social Psychology of Groups. New York: John 

Wiley & Sons. 

 

Trost, J. (2011). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Unionen. (2013). Jobbet alltid närvarande - En studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv. 

Stockholm: Unionen 

 

Valenduc. G. & Vendramin. P. (2001). Telework: from distance working to new forms of 

flexible work organisation. Transfer. European Review of Labour and Research, 7(2), 244- 

257. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

 

  



59 
 

Bilagor  

1. Missivbrev 

Hej, 
 

Vi heter Sanna Billing och Sinan Sabir. Vi läser Programmet med inriktning mot personal- 

och arbetslivsfrågor vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Nu under 

vårterminen 2016 skriver vi en kandidatuppsats tillsammans.  
 

Uppsatsens fokus kommer att vara "det gränslösa arbetet" i termer av tid och rum. Med detta 

menar vi hur arbetets reglering har blivit allt mer flexibel, då det blir vanligare att arbetet inte 

nödvändigtvis måste vara knutet till en specifik plats eller tid. Med hjälp av dagens teknik kan 

arbetet vara möjligt att utföra lite varstans, och det är effekterna av detta som vi är 

intresserade av att undersöka. Vår studie riktar sig mot personer inom tjänstemannayrken som 

arbetar heltid inom privat sektor. 
 

Vi skulle därför gärna vilja intervjua Dig om hur din arbetsvardag ser ut och om dina 

upplevelser kring gränslöst arbete. I uppsatsen hanteras personuppgifterna anonymt, vilket 

innebär att varken ditt eller ditt företags namn kommer att uppges. När uppsatsen är klar 

kommer den att publiceras på DiVA-portalen, som är en gemensam söktjänst och ett öppet 

arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och 

forskningsinstitutioner. 
 

Intervjun kommer att genomföras någon gång under vecka 16 och 17 i april månad, men vi är 

flexibla inför dina önskemål för dag och tid. Intervjun tar ca 45-60 minuter och kan 

genomföras på din arbetsplats, i ditt hem, på ett närliggande kafé eller en annan plats som 

passar dig bra. Vi bjuder dig gärna på en kaffe som tack för din tid och ditt engagemang. 
 

Har du möjlighet att bidra med din upplevelse till vår uppsats? Låt oss veta! Stort tack på 

förhand och ha en fortsatt trevlig dag! 

 

Bästa hälsningar,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Sanna Billing   Sinan Sabir 
 Tel: XXX-XXX XX XX  Tel: XXX-XXX XX XX 

 Email: XXXXXXXX  Email: XXXXXXXX 

 

 

Daniel Normark 
Handledare 

Tel: XXX-XXX XX XX  
Email: XXXXXXXX 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
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2. Intervjuguide 

 Berätta syftet med studien igen 

 Intervjun kommer att spelas in 

 Uppgifter kommer att hanteras anonymt 

 Uppsatsen kommer att publiceras på DIVA 

 Du har rätt av avbryta när du vill och att inte besvara alla frågor som ställs 
 
 

Kön: 
Ålder: 
Bosatt: 
 

 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Berätta om ditt arbete? 
 
- Inom vilken bransch? 
- Hur länge har du arbetat med detta? 
- Vilka arbetsuppgifter har du i ditt arbete? 
- Hur ser din arbetsplats ut? Arbetar du på kontor/hemifrån/både och/annan plats? 
- Hur ser din arbetsdag ut? Arbetsvecka? 
 
Artefakter 
 
2. Vilka arbetsredskap använder du i ditt arbete? 
 
- Tekniska? 
-  Digitala? 
- Vilka har du fått av företaget? 
- Använder du andra verktyg till ditt jobb än de du fått av jobbet? 
 
3. Vilka tekniska redskap har du i hemmet/privat? 

 

- Hur ofta använder du dem i arbetssyfte? 
 

4. Tar du med dig arbetsredskapen till någon annan plats än arbetet? Om ja, hur ofta? 
 
- Hur ofta har du tillgång till redskap som du kan använda till arbete? 
- Vad tycker du om att ha tillgång till arbetsredskap på andra platser än arbetet? 
 
5. Hur upplever du att närvaron av verktyg som kan användas till arbete påverkar dig? 
 

Tid & Rum 

 
6. Sker någon del av ditt arbete utanför ordinarie arbetstid? Om ja, hur mycket? 
 
- Hur kommer det sig? 
- Är det ett frivilligt val? 
- Hur tycker du att det känns? 
 

7. Hur mycket av ditt arbete sker utanför ordinarie arbetsplats? 
 
- Hur kommer det sig? 
- Är det ett frivilligt val? 
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- Hur tycker du att det känns? 
 
8. Upplever du att arbetet ständigt är tillgängligt? Ja/Nej - Varför?  
 
9. Vad tycker du om möjligheten att arbeta utanför ordinarie arbetstid och arbetsplats? 
 
Hälsa 
 
10. Hur upplever du ditt arbete? 
 
- Trivs du? 
- Vad fungerar bra? 
- Vad fungerar mindre bra? 
 
11. Hur upplever du att arbetet påverkar din hälsa?  
 
12. Upplever du att du kan släppa jobbet när du känner för det? 
 

Tacksamhet 
 
13. Upplever du att folk uppmärksammar om du arbetar utöver din arbetstid? 

 

- Upplever du att du får tacksamhet för det? 
 
14. Berättar du för dina chefer/kollegor när du arbetar utöver din arbetstid? 
 
- Om ja: Vad får du för reaktion? 

- Om nej: Varför berättar du inte det för dem? 

 
15. Hur är arbetsklimatet gällande att arbeta utanför ordinarie arbetstid på ditt företag?  
 
16. Hur känner du dig när du arbetar utanför ordinarie arbetstid?  
 
17. Varför arbetar du utanför ordinarie arbetstid? 
 
18. Upplever du att det förväntas av dig att du ska arbeta utanför ordinarie arbetstid? 
 
Känsloarbete 
 
29. Hur upplever du att ständig åtkomst till arbetet påverkar dig? 

 

 
20. Hur känns det? 
 

- Varför? 

- Är det så du vill känna? Anstränger du dig för att känna så / Att inte känna så 

 
21. Upplever du att du visar det du faktiskt känner utåt?  
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3. Kodschema 

 
Tema 1: Förutsättning för gränslöst arbete 

 
Kategori: Tekniska artefakter 

 Tillgång till tekniska artefakter 

 Användningsområde 

 Mobilitet 

 Beteende i relation till tekniska artefakter 

 

Tema 2: Utövande av gränslöst arbete 
 

Kategori: Målbaserat arbete 
 Arbetssätt 

 Frihet under ansvar 

 Autonomi 

 
Kategori: Tid 

 Arbete inom ordinarie arbetstid 

 Arbete utöver ordinarie arbetstid 

 Tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid 

 Arbetsbelastning 

 
Kategori: Rum 

 Arbete på arbetsplats 

 Arbete i hemmet 

 Tillgänglighet i hemmet 

 Social aspekt 

 Globalisering 

 
Tema 3: Upplevelse av gränslöst arbete 
 
Kategori: Förväntningar 

 Uttalade förväntningar 

 Icke-uttalade förväntningar 

 Tacksamhet 

 Anpassning till förväntningar 

 

Kategori: Inställning 
 Positiv inställning 

 Negativ inställning 

 Kluven inställning 
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4. Tankekarta på koder 

 
 


